
Tervetuloa yhteistyöhankkeiden hakuinfoon 29.6.2021 - Hakuprosessi I
• Tilaisuus tallennetaan, tallenteen saa pyydettäessä (kulttuuri@oph.fi)

• Huolehdithan, että mikrofonisi/kamerasi on suljettu 

• Voit esittää kysymyksiä/kommentteja keskustelupalstan kautta



1. Perehdy ja valmistele



• Haku EU:n Funding & Tenders –portaalin kautta

• Kaikilla Kulttuurin alaohjelman tukimuodoilla yhteinen hakulomake  

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

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

 Ei talousraportointia

 Tuki pienenee, jos hankkeen tulokset/tuotokset eivät vastaa suunniteltuja

• Huomioi ohjelmamaat! Varmoja ohjelmamaita tässä vaiheessa EU:n 27  
jäsenmaata sekä Norja ja Islanti, muut maat mukaan vaiheittain. 

Keskeistä uudistuneessa hakuprosessissa

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf


• On-line manual: käytännön vinkit hakemuksen luomiseen, täyttämiseen ja 
lähettämiseen. Hyödyllinen myös hakemuksen eri osioiden sisällön kannalta!

• Video tutorial: webinaari portaalin käytöstä

• Yhteistyöhankkeiden haut löytyvät osoitteella 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027

Tutustu Funding & Tenders –portaaliin!

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027


• Haun tiivistelmä FTOP-
portaalin hakusivulla

• Ehdotuspyyntö 
Call document

• Hakulomakemalli 
Standard proposal template

• Avustussopimusmalli 
Model Grant Agreement

• Rahoitussopimusopas AGA –
Annotated Grant Agreement
(tulossa!)

Ennen kuin aloitat – lue ja perehdy



Tutustu myös 
terminologiaan

Huom.
Lue tarkasti Call 
documentin kohta 
13. Important. Se avaa 
yhteistyöhankkeiden haun 
terminologiaa.



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 (tasks), 
aikataulu ja tuotokset 

• Määritelkää WP:lle vastuupartneri ja erikseen toiminnoittain 
osallistuvat partnerit ja vastuussa oleva partneri

2. Work Packages

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

3. Budjetti

Hankkeen sisällöt valmistellaan yhdessä partneriverkoston kesken



• Management, administration and 
coordination (WP 1)

• Communication and dissemination

• Artistic and creative expression
• Capacity building
• Networking and knowledge sharing

Work Packageja voivat olla esim. 

Toiminnot ja tuotokset
WP Communication and dissemination Artistic and creative expression

Activities Communication campaigns, promotional
events, production of communication
material etc.

Rehearsals, preparation and artistic 
coordination of co-productions, co-creations, 
concerts, exhibitions, performances, circulation 
of works etc.

Deliverables Communication plan/strategy, website, 
newsletters, publications/ brochure, social 
media posts, banner, gadgets, branding, 
statistical analysis of website, etc.

Schedule of rehearsals, prototypes, original
creative works, technology-based products , 
publications (as books, etc.), exhibitions, 
digitalised material, etc.



• Dead-line 7.9. klo 18 Suomen aikaa 
 Huom. Lähetä kuitenkin 48h ennen 

hakuajan päättymistä!
• Hakemukset hakuportaalin ja sieltä 

löytyvien lomakepohjien kautta
• Maksimisivumäärä 70 sivua (osa B)
 Älä poista ohjeita
 Tämän ylittäviä sivuja ei huomioida

• Hakemusten oltava selkeässä, luettavassa 
ja tulostettavassa muodossa
 Minimifonttikoko 9
 Mielellään englanniksi

• Mukana kaikki osiot ja pakolliset liitteet

Hakemuksen jättäminen Muistilista



• Koordinaattori
 Ohjelmamaassa toimiva organisaatio
 Ollut toiminnassa vähintään 2 vuotta

• Partnerit
 Ohjelmamaissa toimivia 

organisaatioita
 Mukana hanketyypin minimimäärä (3, 

5, 10)
 Huomioi ohjelmamaiden tilanne

• Toiminta tukikelpoista
 Eligible activities, s. 18
 Hankkeen kesto tuen raameissa 

(max. 48 kk, aloitus mielellään vasta 
kun avustussopimus allekirjoitettu, 
aikaisempi aloitus perusteltava)

Tukikelpoisuus Muistilista

ttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf


• Taloudellinen toimintakyky
 Perustuu tilinpäätöstietoihin
 Nämä ladataan osallistujaportaaliin 

(participant portal) pyydettäessä
 Koskee kaikkia tuen saajia (myös 

partnerit)
 Ei tarkisteta julkisilta toimijoilta tai 

toimijoilta joiden rahoituksesta > 50% 
julkisista lähteistä

• Operatiivinen toimintakyky
 Hakemuslomakkeen osan B kohta 3 

Project management, erit. project teams
 Vakuuta arvioijat siitä, että teillä on 

riittävät valmiudet ja osaaminen 
hankkeen läpivientiin

Taloudellinen ja operatiivinen toimintakyky Muistilista



2. Aloita hakemuksen täyttäminen



Luo ensin henkilökohtainen EU Login -tunnus

• Vaaditaan organisaation rekisteröintiin

• Tällä tunnuksella kirjaudut myös Funding & Tenders -portaaliin



Kun olet kirjautunut sisään EU login –tunnuksella (Login), voit rekisteröidä organisaatiosi → 
• rekisteriin täytetään organisaation perustiedot
• Organisaatio tarvitsee portaalin yhteyshenkilön (Legally Appointed Representative = LEAR)

→ mieti kuka organisaatiossasi on paras ylläpitäjä rekisterissä oleville tiedoille
• vain 1 koodi/organisaatio (yksi Y-tunnus = yksi organisaatio)
• voit käyttää organisaatiollesi edellisellä ohjelmakaudella luotua koodia
• vaaditaan koordinaattorilta ja partnereilta

Rekisteröi organisaatiosi ja hanki PIC



Aloita hakemuksen täyttäminen



Hakemuksen sisältö

Osa A – Yleiset tiedot

täytetään verkossa

• Hankkeen yleiset tiedot, mm. 
nimi (lyhenne) ja lyhyt kuvaus 
(max 2000 merkkiä) 

• Yhteys Euroopan komission 
prioriteetteihin (ei pakollinen)

• koordinoiva organisaatio ja 
partneriorganisaatiot  tiedot 
pääasiassa osallistujaportaalista

• Hankkeen yhteyshenkilö + 
mahdolliset oikeudet muille 
muokata hakemusta

• Budjetin yhteenveto
• Hakijan vakuutukset

Osa C – Hakukohtaiset tiedot

täytetään verkossa

• Tavoitteiden,  painopisteiden ja 
taiteenalan valinta

Osa B – Tekninen kuvaus

liitteet ladataan omalle koneelle ja 
lisätään täytettynä portaaliin

• Hankekuvaus 
(Description of the action)
Word > pdf

• Budjettilomake
(Detailed budget table)
xlsm > xls tai xlxs

• Lista aiemmista hankkeista
Hankekuvauksen viimeinen sivu 
> pdf

Huom. hakemuksen jättämisen 
jälkeen tarvittaessa myös:
• Tilinpäätöstiedot

(osallistujaportaali)
• partnerien yhteistyösopimus 

(huom! ei valmista pohjaa)
• mandaatti/partneri 

(koordinaattorille valtuutus 
edustaa hanketta)



Lisää 
koordinaattori 
sekä hankkeen 
lyhenne ja 
tiivistelmä



Lisää 
partnerit, 
muut 
kumppanit 
ja yhteys-
henkilöt

Partner: virallinen partneri, joka saa EU-rahoitusta
Affiliated entity: esim. Goethe-Instituutti & 
maakohtaiset toimipisteet
Associated partner: osallistuvat sisältöihin omalla 
kustannuksellaan, eivät saa EU-rahoitusta



Nyt pääset muokkaamaan hakemuksen eri osioita



Osa A –
yleiset 
tiedot

Fixed keyword 1: ala(t) 
tärkeysjärjestyksessä
Free keywords: vapaat hakusanat, joilla 
hanke löydettävissä komission 
järjestelmistä
Euroopan komission prioriteetit: 
valitse vain, jos liittyvät selvästi 
hankkeeseesi (Luovan Euroopan 
tavoitteet ja prioriteetit osassa C)



Osa A –
vakuutukset



Osa B –
Description
of the project



Osa B – Description
of the project

• Kaikkien Kulttuurin 
alaohjelman tukien 
yhteinen lomake - vastaa 
yhteistyöhankkeita 
koskeviin osioihin

• Avovastaukset jaoteltu 
arviointikriteereittäin

• Käytännön 
hankesuunnitelma 
esitellään Work Packagien, 
tapahtumalistauksen sekä 
aikataulukaavioiden avulla



Mitä Work Packageissä eritellään?

Objective • Tavoitteet, joihin Work Package liittyy

Activities
• Käytännön toimenpiteet
• Työnjako: kuka osallistuu ja kuka mistäkin WP:stä vastaa
• Sisältääkö alihankintaa tai in-kind -kustannuksia

Milestones • Hankkeen edistymisen ”kontrollipisteet”, WP:n keskeiset tulokset

Deliverables
• WP:n keskeiset käytännön tuotokset 
• Esim. kokoukset, seminaarit, esitykset, toimintamallit, käsikirjat jne.
• Avaa kohdassa Description tarkemmin tuotos ja se, miten se 

todennetaan (esim. ohjelma, osallistujalista, julkaisu jne.)
Näiden avulla 
seurataan 
hankkeen 
toteutumista 
ja avustuksen 
käyttöä. 



Käytännössä



Käytännössä
• Kuukausi, jona lisäät 

toteutumista 
koskevat tiedot 
portaaliin

• Kuukausi lasketaan 
hankkeen alusta (vrt. 
hankeaikataulu)

Vapaa teksti National, 
regional, EU



Tapahtumalistaus ja aikataulu

Huolehdi, että 
tapahtumat ja 
aikataulutus ovat 
linjassa Work
Packagien kanssa



Erittele myös alihankinta
• Määrää ei rajoitettu, mutta yli 30%:n menevä alihankinta pitää perustella

• Erittely linjassa budjettilomakkeen kanssa



Vakuutukset



Liitteet
Hakemuksen jättämisen jälkeen 
tarvittaessa myös:
• Tilinpäätöstiedot/toimintakertomukset

(osallistujaportaali)
• partnerien yhteistyösopimus 

(huom! ei valmista pohjaa)
• mandaatti/partneri (koordinaattorille 

valtuutus edustaa hanketta)

List of previous projects
• Kopioi hankekuvauksen viimeinen sivu 

ja tallenna erilliseksi pdf-dokumentiksi
• Key projects

Huom. budjetista lisäinfoa huomisessa 
(30.6.) tilaisuudessa



OSA C – tavoitteet, painopisteet ja taiteenala



3. Lähetä hakemus ja 
varaudu 

arviointiprosessiin



Validate form –
tarkista, että 
hakemuksessa on 
kaikki tarvittavat 
tiedot



• Tarkista ohjeet portaalin On-line manualista, s. 35 >

• Tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot myös 
portaalin ikkunassa Support & Helpdesk

• Lähetä hakemus 48h ennen hakemuksen päättämistä teknisten ongelmien varalta. 
Hakemus pitää jättää järjestelmän kautta määräaikaan mennessä, poikkeuksia ei 
tehdä. 

• Hakemuksen lähettämisen jälkeen lähetetyistä tiedoista muodostuu yksi sinetöity 
dokumentti, jossa näkyy lähetyspäivämäärä

• Kaikki hakemukseen merkityt yhteyshenkilöt saavat sähköpostiin kuittauksen. Jos et 
saa sähköpostia, ota heti yhteys IT Helpdeskiin.

• Toimeenpanovirasto EACEA tai komission Central Validation Service on yhteydessä 
koordinaattoriin, mikäli lisätietoja tarvitaan arviointiprosessin aikana.

Hakemuksen lähettäminen

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


Arviointiprosessin aikataulu

Kesä-elokuu Maalis-toukokuu

HAKU PÄÄTTYY 
7.9.2021

Tukikelpoisuuden 
alku mahdollisesti jo 
aiemmin?• Hakuaineistot

julkaistu Funding & 
Tender-portaalissa

• Hakemuksen 
kirjoittamiseen aikaa 
noin 13 viikkoa

HAKU 2021 
AVAUTUU

• Tukikelpoisuuden sekä
taloudellisen ja operatiivisen
toimintakyvyn tarkistus

• Asiantuntija-arviointi 

Syyskuu

• Teknisten ongelmien
välttämiseksi toivotaan
että hakemukset
jätetään 48h ennen
tätä.

• Jo lähetettyä
hakemusta mahdollista
päivittää hakuajan
päättymiseen asti

• Huom! ei täydennys-
mahdollisuutta
hakuajan jälkeen

HANKE-ESITYSTEN 
ARVIOINTI

AVUSTUSSOPIMUSTEN 
ALLEKIRJOITUS

PÄÄTÖKSET

Helmikuu

• Tässä Grant preparation
vaiheessa hanke käydään vielä 
tarkemmin läpi ja tehdään 
mahdolliset muutokset 
avustussopimusta varten.

• Toimenpiteitä vaaditaan myös 
FTO-portaalissa, ohjeita 
On-line Manualissa.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_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.-11.8. 

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!

Yhteistyöhankkeiden 
hakuinfot ja 
kyselytunnit jatkuvat 
kesä-heinäkuussa!

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