
Erasmus+ Strategiset kumppanuushankkeet:

Digitaalisen koulutuksen 
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Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle



KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals)

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

 KA2 Strategiset kumppanuushankkeet (Strategic Partnerships)

KA3 Politiikan uudistamisen tuki (Support for Policy Reform)

Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot (Key Actions)



Ylimääräinen KA2 strategisten kumppanuus-
hankkeiden hakukierros - syksy 2020

Hakuaika päättyy to 29.10.2020 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12.00 CET)

Kaksi painopistettä:

1. Digiajan innovatiiviset käytännöt 
(yleissivistävä, ammatillinen ja korkeakoulutus

2. Osaamisen kehittäminen ja osallisuuden edistäminen luovuuden ja 
taiteiden avulla (yleissivistävä, aikuiskoulutus ja nuorisoala)

Rahoitusta myönnetään Suomessa yhteensä kaikille sektoreille noin 3,4 M euroa, 
josta ammatillisen koulutuksen osuus on n. 600 000 euroa
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Mitä toimintaa tuetaan strategisissa 
kumppanuushankkeissa?

• toimintaa, joilla vahvistetaan organisaatioiden välistä 
yhteistyötä ja verkostoitumista 

• innovatiivisten käytäntöjen testaamista ja/tai käyttöönottoa

• toimintaa, joilla helpotetaan virallisessa, epävirallisessa ja arkioppimisessa 
hankittujen tietojen, taitojen ja valmiuksien tunnustamista ja validointia 

• alueviranomaisten välistä yhteistyötä, jolla edistetään koulutus- ja nuorisoalan 
järjestelmien kehittämistä ja niiden yhdistämistä paikallis- ja aluekehityksen 
toimiin.

• toimintaa, jolla parannetaan ammattilaisille tarjottavan, yhdenvertaisuutta, 
moninaisuutta ja osallisuutta koskeviin haasteisiin oppimisympäristössä
liittyvän koulutuksen valmistelua ja toteuttamista. 4



Digitaalisen koulutuksen valmiuksia edistävät kumppanuudet:
Vahvistaa oppilaitosten kykyä antaa laadukasta ja 
kokonaisvaltaista digitaalista koulutusta

• Tukea opettajia digitaalisen osaamisen kehittämisessä ja takaamalla 
oppimismahdollisuuksien osallistava luonne. 

• Kehittää valmiuksia, joiden avulla voidaan toteuttaa verkko-, monimuoto- ja 
etäopetusta ja -oppimista.

• Kehittää pedagogien digiosaamista, jotta pystytään tarjoamaan laadukasta ja 
osallistavaa digitaalista koulutusta.

• Kehittää ja/tai käyttää laadukasta digitaalista sisältöä, kuten innovatiivisia 
verkkoresursseja ja -työkaluja. 

• Edistää verkostoitumista koko EU:ssa, resurssien ja asiantuntemuksen jakamista 
sekä yhteistyötä palveluntarjoajien ja opetustekniikoiden ja pedagogisten 
asiantuntijoiden kanssa. 5



Digitaalisen koulutuksen valmiuksia edistävät kumppanuudet:
Keskeisiä toimintoja

• otetaan käyttöön digitaalisia työkaluja ja menetelmiä, jotta voidaan antaa 
laadukasta ja osallistavaa koulutusta verkossa/virtuaalisesti, mukaan lukien 
monimuoto-opetus ja -oppiminen 

• tuetaan oppijoita, opettajia ja kouluttajia verkko-/etäopetukseen 
sopeutumisessa 

• opetetaan ja edistetään digitaaliteknologian entistä turvallisempaa ja 
vastuullisempaa käyttöä 

• tavoitteena on ymmärtää, miten digiteknologiaa voidaan parhaiten 
hyödyntää ainekohtaisessa koulutuksessa ja oppimisessa, myös
työssäoppimisessa. 
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Esimerkkejä kehitettävistä teemoista: 
poimintoja OPH:n tekemistä selvityksistä
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Koulutuksen 
digitalisaatiostrategioiden 

kehittäminen 
oppilaitoksissa

Digitaalisuuden 
hyödyntäminen 

työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen ohjauksessa

Hyvien ja toimivien 
mallien jakamismallit ja 
vertaismentorointimallit

Tekoälyn, robotiikan, 
pienoiskoptereiden ja 

simulaatioiden 
hyödyntäminen

Digitaalisten valmiuksien 
ns. vaatimustasojen 

määrittely -> osaamisen 
ylläpito ja ennakointi

Olemassa olevien 
laitteiden ja ohjelmistojen 

täysipainoinen 
hyödyntäminen

Digiturvallisuus ja 
tietosuojakysymykset 

verkko-opetuksessa tai 
ammatissa  ”digietiikka”  
(esim. digi- ja sote-ala)

VR/MR/AR (Virtual 
Reality, Mixed Reality ja

Augmented Reality) 
hyödyntäminen

Opiskelijoiden motivointi; 
oppimisanalytiikan 

hyödyntäminen; 
oppimistulosten arviointi 

Koulutuksen järjestäjien 
erilaiset kumppanuudet 
työelämän ja yritysten 

kanssa digimateriaalien 
kehittämisessä

Virtuaalisen kansain-
välisen yhteistyön 

kehittäminen, yhteiset 
toimintaperiaatteet ja 

sisällöt

Erilaiset oppijat ja 
yksilölliset opintopolut 

huomioiva 
digipedagogiikka ja 

oppimateriaalit



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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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
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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 - 24 kk (Aloitus 1.3.2021 - 30.6.2021)

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

• Tuet perustuvat pääasiassa laskennallisiin yksikkökorvauksiin.



Liikkuvuus strategisissa kumppanuushankkeissa

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

• Huomatkaa myös mahdollisuus toteuttaa virtuaalisesti

• 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:

 Oppilaitokset

 Yritykset, mukaan lukien pk-sektori ja yhteisölliset yritykset

 Työ- ja elinkeinoelämän edustajat, mukaan lukien kauppakamarit ja työmarkkinalaitokset

 Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja järjestöt 

 Paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason julkiset laitokset

 Ohjausta, neuvontaa ja tietopalveluja tarjoavat tahot

 Koulutuspolitiikan kentällä toimivat organisaatiot 

 Tutkimuslaitokset ja säätiöt



Huomioi myös nämä mahdollisuudet
Yhteistyö eri koulutusasteiden tai nuorisosektorin kanssa yhteisten teemojen 
parissa (Cross-sectoral cooperation)

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

 Teemoja voisivat olla esimerkiksi avaintaitojen kehittäminen tai ohjaus ja 
neuvonta

Yhteistyö ohjelman ulkopuolisten maiden kanssa

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

 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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Millaisia hankkeita toivomme?

• Toivomme, että hankkeissa ei keskitytä pelkästään esim. materiaalien ja 
työkalujen tuottamiseen, vaan hanke sisältää myös pilotointia virtuaalisesti > 
opiskelijoiden/opettajien osallistaminen.

• Keskiössä pedagogisten käytäntöjen kehittäminen sekä opetukseen integrointi.

• Budjettien koko: hankkeiden kustannus-hyötysuhteen tulee olla kohdillaan. 
Toivomme myös pieniä ja ketteriä hankkeita! 

• Haussa voi hakea sekä innovaation kehittämishankkeita että hyvien käytäntöjen 
vaihtamiseen tähtääviä (Exchange of Good Practice) hankkeita.

• Innovaation kehittämishankkeissa budjetti tarjoaa enemmän joustoja etenkin, 
jos toteutetaan virtuaalisia toimintoja > virtuaaliset toiminnot mahdollista 
kytkeä tuotteiden kehittämiseen, jolloin voi hakea tukea palkkakuluihin.
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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

• Tuloksista ja kokemuksista on hyötyä oppilaitoksen arjessa ja niistä  
syntyy pysyviä käytäntöjä



Perehdy taustadokumentteihin

• Tutustu kumppanuushankkeiden tavoitteisiin ja
toimintoihin: Erasmus+ Programme Guide (version 3 of 
25/08/2020) sivut 100-130 ja 300-311

• Lue Erasmus+ Programme Guidesta ylimääräisen haun
kumppanuushankkeiden painotukset ja toiminnot): sivut
115-121

• Tutustu kumppanuushankkeiden arviointikriteereihin: s. 
120-121
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Tukea hakemiseen

• Lisää tietoa hakemisesta: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-strategiset-
kumppanuushankkeet-ylimaarainen-hakukierros-
syksylla-2020

• Hakulomakkeet Erasmus+ -ohjelman 
hakuportaalissa todennäköisesti tällä viikolla

• E+ ammatillisen yhteyshenkilöt: 

Hannele Nevalampi, Tiina Pärnänen, Outi Lindroos 
etunimi.sukunimi@oph.fi

• Kyselytunti (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)
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