
Tervetuloa yhteistyöhankkeiden hakuinfoon 30.6.2021 - Hakuprosessi II
• Tilaisuus tallennetaan, tallenteen saa pyydettäessä (kulttuuri@oph.fi)

• Huolehdithan, että mikrofonisi/kamerasi on suljettu 

• Voit esittää kysymyksiä/kommentteja keskustelupalstan kautta



Valmistelun askelmerkit

• Mitä haluatte hankkeessa tehdä?
• Mihin haasteisiin ja tarpeisiin vastaatte?1. Ydinviesti

• Mihin kokonaisuuksiin hanke jaetaan? Kuka tekee mitä ja milloin? 
Kuka mistäkin kokonaisuudesta vastaa?

• Määritelkää jokaiselle WP:lle tavoitteet, toiminnot, aikataulu ja 
tuotokset

2. Work Packages

• Jokainen partneri laatii kustannuksensa per WP
• Tämän pohjalta määrittyy koko hankkeen yhteinen budjetti

3. Budjetti

Hankkeen sisällöt valmistellaan yhdessä partneriverkoston kesken



Tuen maksimimäärät ja maksuaikataulut 

• Pienet yhteistyöhankkeet – budjetti noin 21,3 M€
min. 3 ohjelmamaata, max. EU-tuki 200 000 € ja 80 %

→ 80% tuesta hankkeen käynnistyessä

• Keskikokoiset yhteistyöhankkeet – budjetti noin 21,3 M€
min. 5 ohjelmamaata, max. EU-tuki 1 M€ ja 70 %

→ 80% tuesta hankkeen käynnistyessä

• Suuret yhteistyöhankkeet – budjetti noin 18,3 M€
min. 10 ohjelmamaata, max. EU-tuki 2 M€ ja 60 %

→ 40% tuesta hankkeen käynnistyessä

Koko hakukierroksen
budjetti 60,94 M€



• Customised lump-sums, eli ”räätälöidyt” laskennalliset tukisummat

 Tuki pohjautuu hakijoiden omaan budjettiin ja WP-kokonaisuuksiin sekä 
hankkeen tuloksiin/tuotoksiin

 Ei talousraportointia

 Tuki pienenee, jos hankkeen tulokset/tuotokset eivät vastaa suunniteltuja

• Raportointiprosessi yksinkertaistuu, mutta hakuprosessissa laaditaan edelleen 
todellisiin kustannuksiin perustuva budjetti, johon laskennalliset tukisummat 
perustuvat (maksimirahoitus% huomioiden)

• Kukin partneri määrittelee kustannuksensa per WP > tämän pohjalta määrittyy 
hankkeen kokonaisbudjetti

Keskeistä uudistuneessa budjetissa



1. Arvioi tukikelpoiset kustannukset todellisten kustannusten pohjalta

2. Jokainen partneri laatii oman budjettinsa, jossa kulut eritelty per WP

3. Kustannukset ilmoitetaan per yksikkö (cost per unit)

4. Kulukategoriat:

 Direct personnel costs (1 unit = 1 man day)

 Subcontracting costs

 Purchase costs (travel & subsistence / equipment / other goods, works and services)

 Other costs categories (financial support to third  parties)

 Indirect costs: 7%

5. Jokaiselle WP:lle muodostuu oma kokonaisbudjetti

Budjetin rakenne



Budjettilomake
• Suojattu Excel-työkirja, jossa makrot (.xlsm)
 Täytä .xlsm -muodossa
 Tallenna .xls- tai .xlsx –muotoon ennen kuin lataat lopullisen budjetin 

hakuportaaliin
• OHJEET työkirjan 1. välilehdellä
• Käytä lomakkeella vain euroja
• Muutosten jälkeen: Apply changes ja tallenna
• Käytä mahdollisiin selityksiin Any comments –välilehteä
• Täytä vain seuraavat välilehdet:



1. Instructions

Hankkeen maksimitukisumma 
ja EU-rahoitus%

Henkilöstökategoriat 
(harmonisoidusti koko 
hankkeelle), esim.



2. List of Beneficiaries

Listaa koordinaattori ja partnerit (beneficiaries) sekä  
mahd. liitännäisosallistujat (affiliated entities)

• Lisää / poista toimijoita 
listalta tuplaklikkaamalla

• Kun kaikki listattu, valitse 
Apply changes



3. List of Work Packages

Samalla logiikalla lisätään myös WP:t:

• Lisää / poista WP:t
tuplaklikkaamalla

• Kun kaikki listattu, valitse 
Apply changes



4. Tämän 
jälkeen 
pääset 
täyttämään 
partneri-
kohtaisia 
budjetteja 
• Jokaiselle partnerille oma 

välilehti
• Kaikki kuluerät erikseen per 

WP ja per partneri
• Pohjautuu todellisiin 

kustannuksiin
• Ennakkosuunnittelun tärkeys!



5. Laitehankinnoista tehtävät vähennykset 
lasketaan omalla välilehdellään

• Noudatetaan verottajan 
ohjeita kussakin maassa



6. Määrittele partnereiden EU-tukiosuudet 
kohdassa Proposal budget

• Kokonaiskustannukset per partneri
• EU-tuen maksimimäärä per partneri määrittyy automaattisesti
• Täytä pyydetty EU-tuki per partneri



7. Koko hankkeen WP-kohtaiset tukisummat 
määrittyvät automaattisesti



Vastaavat 
tiedot 
tulevat 
liitteeksi 
myös 
avustus-
sopimuk-
seen



• Tukikelpoisuusehdot ääritellään tarkemmin ns. Annotated grant agreementissa
(AGA). Huom. dokumenttia ei vielä julkaistu 30.6.

• Henkilöstökustannusten osalta huomioi, että 1 UNIT = 1 TEHOLLINEN 
TYÖPÄIVÄ (AGAssa 215 päivää/vuosi)

• Hankittavien laitteiden osalta vähennykset Depreciation costs -välilehdellä

• Lomake määrittelee ns. epäsuorat kustannukset suoraan per partneri 
(7% partnerin suorista kokonaiskustannuksista)

Tukikelpoiset kustannukset

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf


Neuvoja saat Luova Eurooppa -yhteyspisteestä
Luova Eurooppa -yhteyspiste (Opetushallituksessa) tiedottaa ja neuvoo
www.oph.fi/luovaeurooppa

Kysy meiltä lisää!
Hanna Hietaluoma-Hanin & Riikka Koivula
puh. 0295 338 540 ja 0295 338 509
kulttuuri@oph.fi

Tutustu rahoitettuun toimintaan!
Suomalaisväritteiset hankkeet sivuillamme
Kaikki hankkeet komission tietokannassa

http://uutiskirje.oph.fi/

@LEkulttuuri #luovaeurooppa

Huom.  olemme lomalla 7.7.-10.8. 

Toimeenpanovirasto EACEA
Huom. ei hankekohtaista neuvontaa
EACEA-CREATIVE-EUROPE-
COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu

http://www.oph.fi/luovaeurooppa
mailto:kulttuuri@oph.fi
https://www.oph.fi/fi/luova-eurooppa-hankkeet
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
http://uutiskirje.oph.fi/
mailto:EACEA-CREATIVE-EUROPE-COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu


1. Uudistunut tuki yhteistyöhankkeille: esittely, 
ohjelman painopisteet ja arviointi 
15.6. klo 14-15

2. Hakuprosessi I: Funding and Tenders -portaali 
ja hakumateriaalit 29.6. klo 14-15

3. Hakuprosessi II: Budjettisuunnittelu ja 
budjettilomake 30.6. klo 14-15

4. Kyselytunti hakemusta valmisteleville I 
1.7. klo 14-15

5. Kyselytunti hakemusta valmisteleville II 
2.7. klo 10-11

Ilmoittautumiset edellisenä päivänä!

Muista myös 
kyselytunnit!

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/deca7dee-7a8c-4587-a7b1-3b56c775e969?displayId=Fin2281470
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