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VINKKEJÄ  
KANSAINVÄLISYYSHANKKEEN 
VALMISTELUUN, HANKE- 
HAKEMUKSEN LAATIMISEEN 
JA TOTEUTTAMISEEN

YLEISTÄ TIETOA HANKKEISTA 

Hankkeen suunnittelu lähtee aina kehittämistarpees-
ta. Hankkeen toimijoiden olisi hyvä osallistua hank-
keen suunnitteluun alusta alkaen. Näin hankkeeseen 
osallistuvat toimijat tietävät hankkeen toiminnot, 
aikataulut, vastuut, työnjaot ja resurssit ja sitoutuvat 
hankkeeseen jo hakuvaiheessa. Kukin toimija suun-
nittelee myös, kuinka uudet ideat ja innovaatiot ote-
taan osaksi oman organisaation toimintaa. 

Hankerahoituksen mahdollisuuksia 

 ■ Euroopan unioni, erityisesti Erasmus+ 
-ohjelman avaintoimien 1, 2 ja 3 hankerahoitus 

 ■ Euroopan komission suora rahoitus: ESR, EKRA, 
EAKR, ENI, UIA 

 ■ Interreg Baltic Sea Region 

 ■ Leader 

 ■ Nordplus junior 

 ■ Opetushallituksen valtionavustukset 

 ■ Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus 

 ■ Horizon 2020 

 ■ Pienemmät kansalliset rahoitukset, esim. 
säätiöt ja ammattiliitot, kuten William ja Ester 
Otsakorven säätiö 

 ■ Svenska Kulturfonden  

 ■ Stipendit 

 ■ Oppilaitoksen omarahoitus 

VALMISTELUN JA  
HAKUVAIHEEN MUISTILISTA

 ● Verkostoidu, sillä verkostoissa on paljon hienoa 
asiantuntijuutta. Aina voit kysyä apua. 

 ● Lähde ”pienestä liikkeelle” esimerkiksi 
osallistumalla ensimmäiseen hankkeeseen 
osatoteuttajana.

 ● Mieti ensin aihe ja etsi sopiva rahoittaja hankkeelle. 

 ● Etsi sopivat kumppanit. Voit hyödyntää esimerkiksi 
eTwinning- ja Nordplus-hakualustoja. Selvitä 
organisaatioiden aiempi kokemus, resurssit ja 
osaaminen kiinnostuksen kohteena olevaan 
teemaan. 

 ● Osallistu kaikkiin koulutuksiin, jotka liittyvät 
kyseisen hankkeen rahoituksen hakemiseen. 

 ● Lue hakutiedote perusteellisesti. Lue hakulomake 
läpi useamman kerran huolellisesti ja tee lyhyitä 
merkintöjä ranskalaisin viivoin.

 ● Ole ajoissa liikkeellä ideasi kanssa. 

 ● Varaa aikaa hankehaun koko prosessiin. Aloita 
hankehakemuksen tekeminen ajoissa, samoin 
partnerisopimusten laatiminen.

 ● Sido hanke organisaation strategiaan, jolloin 
organisaation johto ja koko organisaatio 
sitoutetaan hankkeeseen.

 ● Perusta hankkeen tavoitteet oppilaitoksen 
kansainvälisyystoiminnan tavoitteisiin sekä 
toteuttavien koulutusalojen tarpeisiin.
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 ● Tarkista, että hanke on ammatillisesti kehittävä. 
Paras vaihtoehto on, että sen toteuttavat 
opiskelijat ja opettajat yhdessä oppilaitoksen 
kansainvälisyystoimijoiden kanssa.

 ● Hankkeen valmisteluvaihe etenee parhaiten 
verkostokumppanien yhteistyönä: keskustelu, 
pohdinta, tarpeiden ja tavoitteiden määrittely, 
karsinta ja priorisointi.

 ● Määrittele tavoitteet realistisiksi ja konkreettisiksi.

 ● Päätä hankkeelle punainen lanka, joka noudattelee 
haun yleisiä tavoitteita.

 ● Hakemuksen kirjoitustyö kannattaa jakaa 
laadittavaksi pienemmissä ryhmissä. Hankkeen 
koordinaattori kokoaa ja stilisoi tekstin 
hakemuksen muotoon.

 ● Pidä materiaalit yhdellä alustalla.

 ● Paneudu vastauksiin perusteellisesti ja vastaa 
tiiviisti ja tarkasti vain kuhunkin kysymykseen ja 
siihen, mitä juuri siinä kysymyksessä pyydetään. 
Seuraava kysymys vaatii usein vastausta vain 
hieman eri tulokulmasta kuin se edellinen, ja 
vastaajan on osattava erotella nämä toisistaan. 

 ● Lyhyt ja konkreettinen vastaus on parempi kuin 
annetun merkkimäärän täyttäminen. 

 ● Kirjoita hakemuksessa auki kaikki perustelut, 
jotta hakemuksen arvioija ymmärtää sen. Ota 
huomioon, että hän lukee hakemusta ensimmäistä 
kertaa eikä varmaankaan tunne hakemuksen 
koulutusalaa ja ongelmaa. 

 ● Mieti hankkeen toimijoiden työnjako jo 
hakuvaiheessa.

 ● Tarkista, että hankkeeseen suunnitellut tekijät 
ovat motivoituneita osallistumaan hankkeen 
toteuttamiseen kaikilla tavoilla. 

 ● Suunnittele hankesuunnitelmaan liittyvät 
seminaarit ja työpajat jo hankkeen hakuvaiheessa, 
samoin niihin liittyvien sisältöjen ja järjestelyiden 
vastuunjako partnereiden kesken, jolloin itse 
toteutus on helpompaa.

 ● Koordinoivana organisaationa laadi niin selkeä 
ja konkreettinen hakemusluonnos ja hakemus, 
että muut toteuttajat ymmärtävät hakemuksesta 
helposti hankkeen tavoitteet ja toimintatavan.

 ● Vaikka hakemus ei heti menisi läpi, siitä saa 
palautteen, joka auttaa kirjoittamaan seuraavan 
hakemuksen. 

 ● Joskus on kirjoitettava se ensimmäinen 
hakemus – se kannattaa tehdä nyt! 

 
 
 
 

Toteutusvaiheen muistilista 
hankkeen koordinaattorille
Hankkeelle laaditaan kumppanien kanssa toteutus-
suunnitelma. Hankkeen tavoitteet pidetään kirkkaana 
mielessä. Hanke toteutetaan suunnitelman mukaan, 
mutta varaudutaan muutoksiin.

Sopimukset
 ● Tiedota hyväksytystä hankerahoituksesta 

hankekumppaneille. 

 ● Ohjeista jokaista hankekumppania tiedottamaan 
hankkeesta omassa organisaatiossaan.

 ● Laadi yhteistyösopimukset ja toimita ne hankkeen 
yhteistyökumppaneille.

Osallistujien motivointi
 ● Innosta opiskelijoita ja henkilöstöä osallistumaan 

hankkeeseen.

 ● Anna opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuuksia 
kuulla kokemuksia toisilta opiskelijoilta ja kollegoilta. 
Kokemuksia voidaan ja-
kaa esimerkiksi lukuvuo-
den aloitustilaisuudessa, 
kansainvälisyysinfoissa, 
sosiaalisen median kana-
vissa ja henkilöstöko-
kouksissa. 

 ● Suunnittele esimiesten kanssa henkilöstölle riittävät 
resurssit hankkeen toteuttamiseen, esimerkiksi 
miten opetus hoidetaan hankekokousten tai 
liikkuvuusjaksojen aikana kustannustehokkaasti. 

 ● Motivoi henkilöstöä tuomalla esiin, että 
kansainväliset ja monikulttuuriset taidot vahvistuvat 
kansainvälisen verkostotoiminnan myötä.

 ● Madalla opiskelijoiden kynnystä osallistua liikkuvuus- 
jaksolle Euroopan ulkopuolelle tarjoamalla pari- ja 
ryhmämatkoja, joihin osallistuu myös opettaja. 

 ● Tuo näkyväksi kohdemaan erilaisuus ja eksoottisuus 
verrattuna Eurooppaan. 

 ● Motivoi opiskelijaa mahdollisuudella opiskella 
kohdemaan kieltä, esimerkiksi japania tai koreaa.

Tiedottaminen sisäisesti ja ulkoisesti 
suunnitelmallisesti

 ● Kirjoita esimerkiksi uutisjuttuja oman organisaation 
www -sivuille ja somekanaviin.

 ● Vieraile oppilaitoksen eri yksiköissä ja osastoilla 
kertomassa hankkeen tuloksista.

 ● Järjestä teemapäiviä, seminaari tai webinaari 
omassa organisaatiossa.

 ● Raportoi rahoittajalle hankkeen keskeisistä tuloksista.

Kerää palautetta koko 
hankkeen toiminnan ajan 

ja muuta suunnitelmaa 
palautteen mukaisesti!


