
Erasmus+ KA2 Strategiset  
kumppanuushankkeet

Ammatillisen koulutuksen hyvien 
käytäntöjen vaihtoa ja innovointia
edistävä yhteistyö



• KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals)

• KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation and the exchange of 
good practices) 

➢ Strategiset kumppanuushankkeet (Strategic Partnerships) 24.3.2020

• Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät (Sector Skills Alliance) 26.2.2020

• KA3 Politiikan uudistamisen tuki (Support for Policy Reform)

Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot (Key Actions)



Kehitä toimintaanne strategisen 
kumppanuushankkeen avulla!

Hankkeet mahdollistavat koulutuksen kehittämisen yhteistyössä 
kansainvälisten partnereiden kanssa.

• Hankkeiden avulla organisaation omien käytäntöjen kehittämistä esim. 
benchmarkkaamalla. 

• Muiden maiden organisaatioiden kehittämien hyvien käytäntöjen 
siirtämistä omaan organisaatioon.  

• Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden osaamisen ja asiantuntemuksen 
kehittämistä.

• Hankkeet tukevat strategian mukaista kehittämistoimintaa.
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Kumppanuushankkeen ominaispiirteet

• Joustava tarve- ja tavoitelähtöinen 

o Prosessiorientoitunut tai

o Tuoteorientoitunut – lopputuotteet ovat muiden hyödynnettävissä

• Tarkoituksen kehittää, siirtää ja ottaa käyttöön uusia ja konkreettisia
tuloksia ammatilliseen perus- ja täydennyskoulutukseen

• Yhteys organisaation strategioihin ja kehittämistavoitteisiin

• Tuloksia levitetään ja hyödynnetään tehokkaasti

• Jatkuvuus rahoituskauden päätyttyä

• Tavoitteet ja toiminnot määrittelevät hankkeen laajuuden ja ne ovat aina 
suhteessa lähtökohtiin



Kumppanuushankkeen yleiset kriteerit 

• Hankkeessa vähintään

o Kolme partneria (tukea hankehallintoon enintään 10 partnerille)

o Kolmesta ohjelmamaasta

- Myös ohjelman ulkopuoliset maat voivat osallistua, jos se tuo hankkeen tavoitteiden 
kannalta lisäarvoa

• Hankkeiden kesto voi olla 12 - 36 kk

• Hankkeen tuki määräytyy suunnitellun toiminnan mukaan 
(enintään 150 000 €/vuosi)

• Tuet perustuvat pääasiassa laskennallisiin yksikkökorvauksiin.



Horisontaaliset painopisteet kumppanuushankkeille

• Perus- ja avaintaitojen (esim. kielet, yrittäjyys, STEM jne.) hankinta ja kehittäminen

• Sosiaalinen osallisuus

• Yhteiset arvot, kansalaistoiminta ja osallistuminen

• Ympäristö- ja ilmastotavoitteet

• Digitaalisen ajan innovatiiviset käytännöt

• Kouluttajien, nuorisotyöntekijöiden, koulutusalan johtajien ja tukihenkilöstön tukeminen

• Taitojen ja pätevyyksien läpinäkyvyys ja tunnustaminen

• Kestävä rahoitus, tuloksellisuus ja tehokkuus koulutus- ja nuorisoalojen järjestelmissä

• Euroopan kulttuuriperinnön sosiaalinen ja koulutuksellinen arvo, sen vaikutus työpaikkojen 
syntyyn, talouskasvuun ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen
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Ammatillisen koulutuksen strategisten 
kumppanuushankkeiden painopisteet 2020

1. Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen strateginen kehittäminen

2. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytäntöjen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa

3. Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusjärjestelmien kehittäminen

4. Ammatillisen koulutuksen joustavuuden ja saavutettavuuden parantaminen erityisesti vähäisen 
ammattitaidon omaaville

5. Avaintaitojen rooli ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmissa 

6. Digitaalisten toimintatapojen käyttöönotto opetuksessa ja koulutuksen kehittämisessä

7. Opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen

8. Kumppanuuksien luominen ammattitaitokilpailuista vastaavien organisaatioiden välille



Ammatillisen koulutukset kansalliset 
painopisteet kumppanuushankkeissa

• Vuoden 2020 hakukierrokselle on valittu kolme kansallista painopistettä 
”eurooppalaisten” painopisteiden joukosta.

Ammatillisen koulutuksen kansalliset painopisteet (Suomessa):

1) Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisstrategioiden kehittäminen ja 
toimeenpano

2) Työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytäntöjen kehittäminen yhteistyössä 
työelämän kanssa

3) Opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen
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Millaista toimintaa?

Kumppanuushanke voi olla:

• Pienimuotoinen yhteistyöhanke

• esim. hyvien käytäntöjen vaihtoon ja/tai työpajatyöskentelyyn perustuva )

• Laajempi tuotosten kehittämiseen painottuva hanke 

• esim. kehitetään opetusmateriaalia, koulutuskokonaisuuksia

• Tai jotain siltä väliltä

• esim. pedagogista mallia testaava ja kehittävä

➢ Hankkeissa mahdollista yhdistää erilaisia liikkuvuus- ja kehittämistoimintoja



Kahdenlaisia kumppanuushankkeita

Hyvien käytäntöjen vaihtamista tukevat hankkeet (Exchange of Good Practices)

• Tukevat ja vahvistavat verkostoitumista sekä mahdollistavat hyvien käytäntöjen, ideoiden ja 
menetelmien vaihtamisen osallistuvien organisaatioiden välillä sekä parantavat valmiuksia 
toimia kansainvälisesti

• Hankkeet voivat kehittää myös konkreettisia, pienimuotoisia tuotoksia (ei erikseen 
palkkatukea tuotosten tekemiseen eikä tulostenlevitystilaisuuksiin)

Innovaatioita tukevat hankkeet (Development of Innovation)

• Kehittävät tuotteita ja/tai levittävät tai hyödyntävät aiemmin kehitettyjä tuotteita tai 
innovatiivisia ideoita

• Tukea tekemiseen (palkkakulut) ja tulostenlevitystilaisuuksiin

Hakukierroksella 2020 Suomessa kohdennetaan vähintään 30 % strategisiin kumppanuushankkeisiin 
varatusta budjetista Exchange of Good Practices -hankkeiden rahoittamiseen.
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Liikkuvuus strategisissa kumppanuushankkeissa

• Kumppanuushankkeissa voi toteuttaa kehittämistoimintaa tukevia opinto- ja 
koulutusjaksoja (= liikkuvuus)

• Liikkuvuusjaksojen tarkoitus tukea ja  kytkeytyä oleellisesti hankkeen 
tavoitteiden ja tulosten saavuttamista

• Liikkuvuustoiminnan eri muodot ammatillisen sektorin kumppanuushankkeissa:

o Lyhyet opiskelijavaihdot/työpajat (3 pv – 2kk)

o Koulutukset / työpajat opettajille ja henkilöstölle (3 pv – 2kk)

o Opettaminen ulkomailla (yli 2kk)



Hankkeisiin mukaan erilaisia toimijoita:

• Ammatillisen koulutuksen sektorilla toimivat yksityiset tai julkiset organisaatiot, 
kuten:

o Oppilaitokset

o Yritykset, mukaan lukien pk-sektori ja yhteisölliset yritykset

o Työ- ja elinkeinoelämän edustajat, mukaan lukien kauppakamarit ja työmarkkinalaitokset

o Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja järjestöt 

o Paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason julkiset laitokset

o Ohjausta, neuvontaa ja tietopalveluja tarjoavat tahot

o Koulutuspolitiikan kentällä toimivat organisaatiot 

o Tutkimuslaitokset ja säätiöt



Huomioi myös nämä mahdollisuudet

• Yhteistyö eri koulutusasteiden tai nuorisosektorin kanssa yhteisten teemojen 
parissa (Cross-sectoral cooperation)

o Yhteistyön tulee perustua aitoon kumppanuuteen, joka hyödyttää kaikkia 
mukana olevia tahoja

o Teemoja voisivat olla esimerkiksi avaintaitojen kehittäminen tai ohjaus ja 
neuvonta

• Yhteistyö ohjelman ulkopuolisten maiden kanssa

o Jos tuo lisäarvoa yhteistyön ja hankkeen tavoitteiden kannalta (esim. 
erityisosaamista jollakin alalla)

o Esimerkkejä hankkeista, joissa mukana ohjelman ulkopuolinen maa: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/chinese-buildings-and-
lebanese-music_en
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Hankkeen budjettiluokat
Kaikissa hankkeissa tukea hallintoon. Muista budjettiluokista valitaan ne, jotka ovat 
hankkeen tavoitteiden ja suunnitellun toiminnan kannalta oleellisia.

1. Hankkeen hallinto ja toteutus (Project management and implementation)

2. Hankekokoukset (Transnational project meetings)

3. Tuotteiden tekeminen (Intellectual outputs)

4. Tulosten levitystilaisuudet (Multiplier events)

5. Opinto- ja koulutustilaisuudet henkilöstölle/opiskelijoille 
(Transnational learning/teaching/training activities)

6. Poikkeukselliset kustannukset (Exceptional costs)
(esim. alihankinta)

7. Erityistuki (Special needs support)
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Tuen tyyppi Mihin tuki on tarkoitettu

Hankkeen hallinnointi ja toteutus
(Project Management and Implementation)

•Koordinaattori 500 € / kuukausi
•Partneri 250 € / kuukausi

Oppimis-, opetus ja koulutustoiminnot 
(Learning, Teaching, Training activities)

Oppijoiden monimuotoliikkuvuus: 5 pv-2 kk  
Oppilasryhmien lyhytkestoiset vaihdot: 3 pv-2kk
Henkilöstön koulutus: 3 pv-12kk

Yksikkökustannus: 
1) Matkat/osallistuja: 20€, 180€, 275€, 360€, 530€, 820€, 1500€ matkan pituudesta riippuen 

2) Oleskelu/osallistuja: pituudesta ja roolista riippuen esim. opettaja 106€/päivä (3-14 pv) 
oppilas 58€/päivä (3-14pv)

Hankekokoukset
(Transnational Project Meetings)

Yksikkökustannus / osallistuja
•100-1999 km = 575 € / osallistuja
•2000 km tai enemmän = 760 € / osallistuja
• minimikestoa ei määritelty

Erityistuki
(Special Needs Support)

Kattaa 100 % todellisista suoraan hankkeeseen liittyvistä lisäkustannuksista, jotka koituvat 
erityistukea tarvitsevan osallistujan erityistarpeista (esim. avustava henkilö, erityistarpeet 
majoituksessa ja matkustamisessa, tarvittavat välineet, viittomakielen tulkit jne.)

Poikkeukselliset kustannukset
(Exceptional Costs) 

Alihankinta: 75 % todellisista kuluista. Max. 50 000 € / hanke

Tuotteiden tekeminen
(Intellectual Outputs)

Yksikkökustannus/päivä tehtävänkuvan ja maan mukaan, esim. Suomi:
•johto = 280 € / työpäivä
•opettajat/tutkijat jne. = 214 € / työpäivä
•tekninen = 162 € / työpäivä
•hallinto = 131 € / työpäivä

Tulostenlevitystilaisuudet
(Multiplier Events)

Yksikkökustannus 100 tai 200 € / osallistuja. Max. 30 000 € / hanke



Hyvässä kumppanuushankkeessa

• On linkki organisaation kehittämistavoitteisiin ja 
kansainvälisyysstrategiaan

• Tulosten hyödyntäminen ja käyttöönotto korostuu – hankkeilta 
odotetaan tulosten levittämistä aktiivisesti myös partneriryhmän 
ulkopuolelle huomioon ottaen hankkeen tavoitteet ja laajuus

• Tuloksien tulee olla avoimesti saatavilla

• Tulokset ja kokemukset juurrutetaan pysyviksi käytännöiksi



Lähde partneriksi!

• Avaus kv-yhteistyöhön

• Uusia aihealueita

• Strateginen päätös kv-
toiminnasta

• Aktiivinen rooli hankkeessa 
partnerina

• Tukee organisaation 
kehittämistarpeita

• Huomioi kotimaisten partnerien 
ja  verkostojen mahdollisuudet

• Osallistu hankkeen 
suunnitteluun aktiivisesti

• Varmista oman organisaation
rooli projektissa

• Säilytä kokonaiskuva
hankkeesta

• Tutustu koordinaattoriin ja
partnereihin etukäteen

Partnerina hyödyt yhteistyöstä Partnerina heti 
suunnitteluun mukaan



Vinkkejä hakijoille 

• Suunnitelkaa rohkeasti innovatiivisia hankkeita

• Suunnitelkaa hankkeita organisaation strategisista kehittämistavoitteista  käsin

• Suunnitelkaa yhteisiä projekteja eri koulutusasteiden ja/tai nuorisosektorin 
kanssa 

• Ottakaa työelämä aidosti mukaan hankkeisiin

• Suunnitelkaa hanke, josta on hyötyä oppilaitoksen arjessa

• Tavoitelkaa tuloksia, joista syntyy pysyviä käytäntöjä

• Hyödyntäkää ohjelman tarjoamat  mahdollisuudet!



Keskitetyt haut 2020

Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät
Sector Skills Alliances (KA2)

Ammatillisen osaamisen huippuyksiköt
Centres of Vocational Excellence (CoVE) (KA3)



Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät
Sector Skills Alliances

Lot 1 - Sector Skills Alliances for design and 
delivery of VET will work to design and deliver 
common training content for vocational 
programmes for one or several related 
profession/s in a sector, as well as teaching and 
training methodologies. 

A particular focus is to be put on work-based 
learning, providing learners with the skills 
required by the labour market. 

Lot 2 - Sector Skills Alliances for implementing a 
new strategic approach (“Blueprint”) to sectoral 
cooperation on skills will develop a sector skills 
strategy. It will be piloted in six sectors 
experiencing severe skills shortages: 

• Blockchain
• Cultural heritage
• Cybersecurity
• Rail supply and transport industries
• Software services
• Work integration social entreprises

• Alakohtaisten osaamisyhteenliittymien tavoitteena on tarkastella osaamistarpeita tietyllä alalla ja 
vahvistaa ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuutta



Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät
Sector Skills Alliances

• Komissio hallinnoi, hakuaika päättyy ke 26.2.2020 (CET 17:00)

• Sector Skills Alliances Infoday 2020  
Webinar: ma 2.12.2019 (CET 14:00-16:30) 

Webinaariin ilmoittautuminen: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/sector-skills-alliances-2020_en

Hakuohjeet ja –lomake:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-
cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/sector-skills-alliances-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills_en


Sector Skills Alliance haku 2019 tuloksia!
Lot 1: platforms of vocational excellence skills needs identification:

Digital Innovation Hub for Cloud Based Services
• Koordinaattori: Helsinki Business College 
• Partnerina mm: Haaga-Helia AMK ja Helsingin kauppakamari

European Open Design School for Sustainable Regional Development
• Partnerina mm.: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Talentjourney - Platform for CDS VET Excellence
• Partnerina mm.: Sataedu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lot 3: Blueprint for sectoral cooperation on skills:

Alliance for Batteries Training and Skills
• Partnerina mm.: Vaasan kaupunki (Vamia), Vaasan yliopisto ja Oy Merinova AB

Addressing the current and Future skill needs for sustainabilty, digitalization, 
and the bio-Economy in AgricuLture: European skills agenDa and Strategy
• Partnerina mm.: PROAGRIA KESKUSTEN LIITTO RY
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2019 haun tulokset:
https://eacea.ec.europa.eu
/erasmus-plus/selection-
results/sector-skills-
alliances-2019_en

Hankkeiden kuvaukset 
(Erasmus+ project results):
https://ec.europa.eu/progr
ammes/erasmus-
plus/projects_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/sector-skills-alliances-2019_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en


Ammatillisen osaamisen huippuyksiköt
Centres of Vocational Excellence (CoVE)
• Komission pilottihaku, jonka tavoitteena on tukea ammatillisen 

koulutuksen huippuyksiköiden välistä yhteistyötä Euroopan tasolla.

• Tavoitteena on koota yhteen useita paikallisia/alueellisia kumppaneita, 
kuten ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen tarjoajia, 
korkeakoulutuksen toimijoita, yrityksiä, elinkeinoelämän järjestöjä 
kansallisia ja alueellisia viranomaisia yms.

• Erillishaun budjetti on yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Tuki 
yksittäiselle huippuyksikölle/ kumppanuudelle voi olla enintään 4 M 
euroa (tuen osuus enintään 80% kustannuksista). 

• Komissio hallinnoi, hakuaika päättyy to 20.2.2020 (CET 17:00)
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Hakuohjeet ja –lomake, myös ”online info session” materiaalit:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en

