
Tervetuloa yhteistyöhankkeiden hakuinfoon 15.6.2021
• Tilaisuus tallennetaan, tallenteen saa pyydettäessä (kulttuuri@oph.fi)

• Huolehdithan, että mikrofonisi/kamerasi on suljettu 

• Voit esittää kysymyksiä/kommentteja keskustelupalstan kautta



Luova Eurooppa -yhteistyöhankkeiden hakuinfot
15.6. Uudistunut tuki yhteistyöhankkeille

• Esittelyssä uudistunut tuki eurooppalaisille yhteistyöhankkeille, painopisteet, 
hakukierroksen aikataulu ja hanke-esitysten arviointi

Kulttuurin alaohjelman rahoitushakujen tilanne
• Ensimmäiset hakukierrokset avattu, kaikkia hakumateriaaleja ei vielä julkaistu

• Hakuajat päättymässä elo-syyskuussa:

 eurooppalaiset verkostot 26.8.

 yhteistyöhankkeet 7.9.

 eurooppalaiset foorumit (syyskuussa)

 kaunokirjallisuuden levityshankkeet (syyskuussa)

Jaossa on 
lähes 126 
miljoonaa 

euroa! 



• Rakennetaan olemassa olevan päälle:  ”Evolution, not revolution”

• Ohjelma-asetuksessa ei lyödä kiinni yksityiskohtia: ”Lean document”

• Rahoitus kasvaa, hallinto ketteröityy ja pienimpien toimijoiden 
osallistumiamahdollisuudet paranevat: 

budjetti 2,44 mrd €, lump-sum tuet, tukiprosentti jopa 80%

• Ohjelma on monialainen, mukaan uutena sektorina uutismedia

• Tukee entistä tehokkaammin kulttuurialan liikkuvuutta

• Uusi ohjelma on entistä vihreämpi, tasa-arvoisempi ja osallistavampi

Ohjelmakausi 2021-2027 – keskeisiä ajatuksia 
suunnittelussa

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0818&from=EN


Ohjelman yleiset tavoitteet

• vaalia, kehittää ja edistää Euroopan kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta sekä 
kulttuuriperintöä

• vahvistaa kulttuurin ja luovien alojen kasvua ja kilpailukykyä erityisesti av-sektorilla

Taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintökentällä 

• edistetään eurooppalaisten teosten luomista ja liikkuvuutta sekä innovointia

• auttaa alan toimijoita tarttumaan digitalisaation ja kansainvälisen yhteistyön 
mahdollisuuksiin ja tätä kautta edistää kestävää kasvua, työpaikkoja ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta Euroopassa

Miksi Luova Eurooppa 2021-2027?



Kulttuurin alaohjelman tukimuodot

Kaikille aloille suunnatut tuet

• Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet
• Eurooppalaiset verkostot
• Eurooppalaiset foorumit

Alakohtaiset tuet

• Alakohtaiset yhteistyöhankkeet
(kirja-ala, musiikki, arkkitehtuuri, 
kulttuuriperintö)

• Kaunokirjallisuuden levityshankkeet

Vuodesta 2022 alkaen lisäksi

• i-Portunus -liikkuvuustuki taiteilijoille ja 
kulttuurialan ammattilaisille

Kenelle? 
• Hakijoina kulttuuri- ja luovilla 

aloilla toimivat organisaatiot 
ohjelmamaissa

• Liikkuvuustuessa myös 
yksittäiset taiteilijat ja 
ammattilaiset



Ohjelmamaat

• EU:n jäsenmaat (27)

• ETA-maat Norja ja Islanti

• Albania, Armenia, Bosnia ja Herzegovina, Georgia, Kosovo, Makedonia, Moldova, 
Montenegro, Serbia, Tunisia ja Ukraina

Huom! EU-maiden ulkopuoliset ohjelmamaat vahvistuvat 
lopullisesti vasta kun näiden osallistumissopimukset allekirjoitetaan 

 Tarkista lista ohjelmamaista (linkki ei vielä toiminnassa 15.6.)

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


Kulttuurin alaohjelman tuki 
eurooppalaisille yhteistyöhankkeille

• Pienet hankkeet (small-scale) – budjettivaraus 21,3 M€
vähintään 3 ohjelmamaata, maksimituki 200 000 €, EU-rahoitus 80 %

• Keskikokoiset hankkeet (medium scale) – budjettivaraus 21,3 M€
vähintään 5 ohjelmamaata, maksimituki 1 M€, EU-rahoitus 70 %

• Suuret hankkeet (large-scale) – budjettivaraus 18,3 M€
vähintään 10 ohjelmamaata, maksimituki 2 M€, EU-rahoitus 60 %

Hankkeiden reunaehtoja on avattu ehdotuspyynnössä (Call for proposals 2021)

Jaossa on 
60,94 

miljoonaa 
euroa! 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-cult-2021-coop_en.pdf


Tuki eurooppalaisille 
yhteistyöhankkeille

HANKE
pieni 
keskikokoinen 
suuri

TAVOITE 1 
Sisältöjen luominen 

”Creation”

TAVOITE 2 
Innovaatiot 

”Innovation” 

1. Yleisöt: osallistuminen, yleisötyö, 
saavutettavuus

3. Kestävä kehitys: mm. ekologisesti 
kestävämmät toimintamallit

2. Sosiaalinen inkluusio: yhteiskunnan 
resilienssi ja vuoropuhelu, 
erityiskohderyhmät

5. Kansainväliset valmiudet: 
osaamisen vahvistaminen

4. Uusi teknologia: parempi hyödyn-
täminen mm. koronakriisistä ulos

+ Vuosittain vaihtuvat sektorikohtaiset 
painopisteet



Tuki arkkitehtuurin, kirja-alan, 
kulttuuriperinnön ja musiikin hankkeille

• Painopisteet: joko 1 kaikille hankkeille yhteisistä TAI 1 oman alan painopisteistä

Arkkitehtuuri: osallistava suunnittelu ja rakentaminen, New European Bauhaus -
periaatteiden sisällyttäminen käytäntöihin tai työurien kansainvälistäminen

Kirja-ala: käännös- tai sovitusoikeuksien myynnin edistäminen, painotus vähemmän 
käytetyissä kielissä

Kulttuuriperintö: osallistavat käytännöt ja yleisösuhde, aineiston digitointi (ml. 3D ja AI) 
tai riskienhallinta (ml. ilmastonmuutokseen liittyen)

Musiikki: musiikin luominen, myynninedistäminen, jakelu ja kaupallistaminen (erit. 
digitaaliset ja tekniset ratkaisut) tai levitys EU:n rajojen ulkopuolelle 

Varattu 10% 
hankkeiden 

budjetista eli 
n. 6M€ 



• Luova Eurooppa vie eteenpäin Euroopan kulttuuriagendan (2018) tavoitteita
• Taustalla myös muita komission tiedonantoja ja aloitteita  ks. Call document, s. 6-7
• Myös Voices of Culture -raportteihin kannattaa perehtyä

Ympäristökysymykset ja ilmastonmuutoksen torjuminen 

• edistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita kulttuuri- ja luovilla aloilla 
mm. testaamalla ja tuomalla alalle kestävämpiä toimintamalleja

Inkluusio, moninaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo

• vahvistaa kulttuurin saavutettavuutta ja osallisuutta kulttuuriin erityisesti muita 
heikommassa asemassa olevien keskuudessa.

• erityistä huomiota kiinnitetään sukupuolten välisen tasa-arvoon edistämiseen, 
työkaluna Gender Mainstreaming Toolkit (European Institute for Gender Equality) 

 hakemuksessa esitettävä strategia näiden teemojen huomioimisesta hankkeessa

Eurooppalainen viitekehys ja läpileikkaavat teemat

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A267%3AFIN
https://voicesofculture.eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/guide-gender-impact-assessment


Millainen on hyvä hanke?
Tarve Tavoitteet Toimenpiteet Tulokset

Todellinen ja tunnistettu 
tarve (haaste/ongelma), 
johon eurooppalaisen  
yhteistyön avulla haetaan 
ratkaisua

Hankkeen tavoite, joka 
liittyy tarpeeseen ja 
ongelman ratkaisuun

Valitut toimenpiteet, joilla 
asetettu tavoite on 
tarkoitus saavuttaa

Mitä valituilla 
toimenpiteillä on 
tarkoitus saada aikaan?

Keneen toimenpiteet 
vaikuttavat?

Perustelut:
- Tilannekatsaus 

(kotimaa/muut 
hankemaat/Eurooppa)

- Selvitykset, 
tutkimukset

- Alan raportit
- Aiempien hankkeiden 

tulokset

Kuvaa tavoitteet 
hakemuksessa selkeästi

Käytännön 
toimenpiteiden tulee olla 
selkeästi esitetty (work
packaget), niiden tulee 
olla toteutettavissa 
realistisessa aikataulussa 
ja budjetilla.

Kuka, mitä, miten, milloin, 
kenelle?

Tuloksena tulisi olla 
tavoitteen saavuttaminen 
tai ongelman ratkaisu. 
Mikä muuttuu?

Kuvaa, miten mitataan.



• Management, administration and 
coordination

• Communication and dissemination

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

Hanke jaetaan Work Package –kokonaisuuksiin, esim. 

Jokaiselle WP:lle määritellään 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.



Hankkeet arvioidaan Brysselissä, apuna eurooppalaiset asiantuntijat

• Ensin arvioidaan täyttääkö hanke muodolliset hakukriteerit 

• Samassa yhteydessä arvioidaan myös hakijan taloudellinen ja operatiivinen 
toimintakyky. Tämä ei koske julkisia tai viimeisen 2 vuoden aikana vähintään 50% 
julkisesti rahoitettuja toimijoita. Toimintakykyä ei myöskään arvioida, jos haettu 
tuki on alle 60.000 euroa.

• Tämän jälkeen laadullinen arviointi arviointikriteerien pohjalta asiantuntija-
arvioijien toimesta

• Korkeimmat pisteet saaneet hankkeet valitaan

• Tulokset ilmoitetaan kirjallisesti Funding and Tenders –portaalin kautta

Arviointiprosessi



Arviointikriteerit

Merkittävyys ohjelman tavoitteisiin vastaaminen, tarvekartoitus, EU:n 
yleiset tavoitteet, eurooppalainen lisäarvo

15 30

Sisällön ja toiminnan 
laatu

menetelmät auttavat tavoitteiden saavuttamisessa, 
organisaatioiden asiantuntemus, kohderyhmät hyötyvät 
hankkeesta, selkeä hankesuunnitelma

15 30

Projektinhallinta projektinhallinnan menetelmät, henkilöstö, työryhmät ja 
mahd. ulkoiset resurssit, kustannustehokas ja kullekin 
toiminnolle soveltuva budjetti, korkealaatuiset 
toteutusmenetelmät (riskienhallinta, laadunvarmistus jne.)

10 20

Viestintä ja 
tiedonlevitys

hanke luo muutosta ja innovaatioita, menetelmät 
saavuttavat ja hyödyttävät kohderyhmiä, partneriverkostoa 
ja muuta yhteiskuntaa, hankkeen jälkeiset askeleet 
mietitty (jatkuvuus)

10 20

Min. Max.

Läpimeno vaatii vähintään 70 pistettä



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

• Hakemuksen kieli
mielellään englanti

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

• Ei täydennys-
mahdollisuutta
hakuajan jälkeen

HANKE-ESITYSTEN 
ARVIOINTI

AVUSTUSSOPIMUSTEN 
ALLEKIRJOITUS

PÄÄTÖKSET

Helmikuu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027


Mitä seuraavaksi?
• Tutustu tähän mennessä julkaistuihin hakumateriaaleihin EU:n Funding and Tenders

–portaalissa. Perehdy tarkasti ehdotuspyyntöön ja portaalin käyttöohjeisiin.

• Pääset täyttämään hakemusta, kun haku on Ready for submission -tilassa 

• Jo nyt voit rekisteröityä hakijaportaaliin ja hankkia PIC-tunnuksen

• Selvitä myös kuka toimii tai voisi toimia organisaatiossasi portaalia hallinnoivana 
yhteyshenkilönä (Legally appointed representative, eli LEAR)

• Osallistu tuleviin hakuprosessia avaaviin tilaisuuksiimme 29.6.-2.7.

• Luova Eurooppa –yhteyspisteen ohella lisätietoja hausta saa

 Teknisissä kysymyksissä portaalin IT-Helpdeskistä

 Muissa kysymyksissä osoitteesta EACEA-CREATIVE-EUROPE-
COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-cult-2021-coop_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/hae-luova-eurooppa-rahoitusta
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/luova-eurooppa-yhteistyohankkeiden-hakuinfot-ja-kyselytunnit
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
mailto:EACEA-CREATIVE-EUROPE-COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu


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 tietokannassahttp://uutiskirje.oph.fi/

@LEkulttuuri #luovaeurooppa

Huom.  Olemme lomalla 7.7.-11.8. 

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/


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 
kesäkuussa!

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