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IDEASTA HANKKEEKSI
Hyvän Erasmus+ -kumppanuushankkeen 
elementtejä
Seinäjoki 1.1.2016 / 
Yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivät
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Kumppanuushanke-esimerkki

KA219 / Schools only

Maths is everywhere- Mathematical Journey through Europe
(K: Lauttasaaren ala-asteen koulu, P: PL, CZ, FR, TR, GR)

KA201/ School Education

Geoheritage and climate change opening the secrets of home
(K: Vaalan kunnan sivistyspalvelut, P: FI (2), IT (3))
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Erasmus+ -kumppanuushankkeet

Tarve / Uutuus (30)
- Organisaation strategian mukainen
- saa aikaan halutun muutoksen
- hyötyä muillekin kuin toteuttajalle
- kv-lisäarvo, nivoutuu OPSiin

Tavoitteellinen (20)
- Realistiset ja konkreettiset 
toimenpiteet tavoitteisiin 
pääsemiseksi

Toteuttamiskelpoinen (20)
- Järkevä ja kohtuullinen hankesuunnitelma
- Sopivan tiivis toteutus
- Partnereiden roolit

Kustannustehokas
- Hinta vs Hyöty

”Jättää jäljen” (30)
- Saa aikaan muutoksen: 

hankkeen aikana ja sen jälkeen
- Vaikuttavuus eri tasoissa
- Jatkuvuus rahoituksen jälkeen
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Tee ensin valmiiksi hankesuunnitelma/ työsuunnitelma/ 
aikataulu, vie vasta sitten tiedot hakulomakkeeseen

Aihe nivoutuu opetussuunnitelmiin ja opetuksen tavoitteisiin. 
Palvelee sitä mitä muutenkin tehdään ja opetetaan.

Tee sopivan kokoinen hanke, muista kuitenkin kasvun ja 
kehityksen vara. 
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IDEA

Kiteytys
- Mitä?
- Miksi?
- Miten?
- Kenelle?

Taustoitus
- Mitä on tehty aiemmin
- Kaikkien tarpeet
- Erasmus+ project

reuslts
- eTwinning
- suhteellisuus

Soveltuvuus 
Erasmus+ -
ohjelmaan
- Yleissivistävä koulutus 

hyödynsaaja
- Eurooppalainen yhteistyö
- Koulutuksen kehittämistä
- budjetti

Jatkojalostus / rajaus
- Kohderyhmän rajaus
- Muut yhteistyötahot/sidosryhmät
- Partnerit, roolit
- koko

Selkeät tavoitteet
- Lyhyen aikavälin tavoitteet
- Pitkän aikavälin tavoitteet
- Linkittyy ohjelman 

tavoitteisiin
- kesto

Lisäarvo
- Mitä aikaisemmin?
- Miksi?
- Mitä uutta?
- Kenelle?

Tulokset ja vaikutus
- Levitystoimet, eri tasot
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Hyvä hankehakemus

Strategisuus
- linkittyy organisaatioon
- Aito kehittämistarve
- Kv-strategiat

Selkeät tavoitteet
- Realistiset ja konkreettiset 

toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi

Toteuttamiskelpoinen
- Järkevä ja kohtuullinen 

hankesuunnitelma
- Sopivan tiivis toteutus

Sopivan kokoinen ja 
tehokas

Tehokas tulosten 
hyödyntäminen ja 
käyttöönotto
- Tulokset ja kokemukset pysyviksi 

käytännöiksi

Valmis kuvaus toteutettavasta toiminnasta, työsuunnitelma seuraaviksi 12-36kk

Seuranta ja arviointi
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Kotiläksy hankehakemusta
suunnitteleville

Esittele hankkeen idea lyhyesti kollegoille (2min/idea)
– Tulokset: Mitä halutaan saavuttaa?
– Lähtökohdat: Mitä taustalla?
– Toiminnot: Miten? 

Kirjaa hankkeen ydinidea paperille.  
Yhdessä työryhmän kanssa, vain yksi virke.
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• Tausta ja tarve Miksi tehdään? Tarveanalyysi? 
Mitä tehty aikaisemmin? 

• Lisäarvo Mitä uutta?
• Kohderyhmä Kenelle?
• Tulokset ja vaikutus Mitä syntyy, mikä hyöty? 
• Kansainvälisyys Partnerimaiden tilanne ja tarve?  
• Partneriryhmä Mitkä partnerit mukana? 

Osaaminen? Roolit? 
• Työsuunnitelma Mitä tehdään ja miten? Missä

järjestyksessä?
• Resurssit Mitä maksaa? Miten paljon aikaa?

Kaikki olennainen ideoinnissa alusta asti mukaan



8 toisistaan riippuvaista avaintaitoa,  
perustaidot, opettajat ja opettajankoulutus 
uuden teknologian mahdollisuudet, kieli- ja 

kulttuuritietoisuus, Eurooppa 2020 –
strategia, ET  2020, innovatiivisia  

opetusmenetelmiä, yhteistyö vanhempien 
kanssa

Opetuksen laatu, 
luovuus ja 

uudistuminen, 
yhdenvertainen 

oppiminen, osallistava 
opetus, pohjoismaiset 

kielet sekä tieto ja 
tuntemus pohjoismaisista 
ja balttialaisista kielistä ja 

kulttuureista 

Sosiaalisen inkluusion 
ja 

maahanmuuttajataustais
ten lasten integraation 
edistäminen, Koulun 

keskeyttämisen 
ehkäiseminen, 

Yhteistyötä koulutuksen,  
työelämän ja muiden 

toimijoiden välillä, 
varhaiskasvatus

Erasmus+/Nordplus tavoitteita Perusopetuksen OPS
Laaja-alainen osaaminen

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=URISERV:c11090
http://ec.europa.eu/education/policy/school/math_fi.htm


merkitys työmarkkinoiden kannalta 
kansainvälistymistä oppilaitoksissa

edistetään  elinikäisen  oppimisen globaalia  
ulottuvuutta Eurooppa 2020 –strategia ET  
2020 aktiivinen  oppiminen tieteidenvälisiä  

lähestymistapoja lukumotivaation 
lisääminen yhteistyö vanhempien kanssa

Opetuksen laatu, luovuus 
ja uudistuminen, 
yhdenvertainen 

oppiminen, osallistava 
opetus, pohjoismaiset 

kielet, sekä tieto ja 
tuntemus pohjoismaisista ja 

balttialaisista kielistä ja 
kulttuureista

Yhteistyötä 
koulutuksen, 

työelämän ja muiden 
toimijoiden välillä, 

parannetaan  kielten  
opetusta edistetään  

kulttuurien tuntemusta, 
innovatiivisia  

opetusmenetelmiä

Erasmus+/Nordplus tavoitteita 

Aihekokonaisuudet

Aktiivinen 
kansalaisuus, 

yrittäjyys ja 
työelämä

Hyvinvointi ja 
turvallisuus

Kestävä 
elämäntapa ja 
globaalivastuu

Kulttuurien 
tuntemus ja

kansainvälisyys

Monilukutaito ja 
mediat 

Teknologia ja 
yhteiskunta

Lukion OPS

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1vjHRoEP0xAoR5P9SjD3mHA12DhE
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/d003ca0c-3f3f-4db5-ab9a-c875303297da
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KA2 Strategiset kumppanuushankkeet
Hakuaika päättyy 29.3.2017 klo 12 (CET)

v. 2017 n. 3,4M€ suomalaisten koordinoimiin hankkeisiin 
yleissivistävän koulutuksen alalla.

Lisätietoja:
http://www.cimo.fi/yleissivistavalle_koulutukselle

Tytti Voutilainen, Eva-Lena Wakonen, Anna Miettinen, Katariina 
Petäjäniemi (etunimi.sukunimi@cimo.fi)

mailto:comenius@cimo.fi
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Ideoita hankkeille
Erasmus+ hanketietokanta
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
School Education Gateway
http://www.schooleducationgateway.eu
eTwinning
https://www.etwinning.net
Suomalaiset hyväksytyt koulut:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/yleissivistavalle_koul
utukselle/tuloksia
Kansainvälisen toiminnan laatusuositus
http://bit.ly/2eOXxHI
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”TERVE JÄRKI KELPAA KAIKKEEN
PROJEKTITOIMINTAAN

mutta
SE EI IHAN AINA RIITÄ”

(Paul Silfverberg)
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