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Mikä ja kenelle?

Kehittämishankkeen valmistelu ja rahoituksen hakeminen -verkkokoulutus on 
kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden tarpeisiin kehitetty kokonaisuus rahoitus- ja 
hankeosaamisen lisäämiseen, kyvykkäiden hanketiimien rakentamiseen sekä 
selkeiden ja innovatiivisten yhteisten hankeideoiden työstämiseen hankesuunnitelmiksi 
ja rahoitushakemuksiksi.

Kohderyhmänä ovat luovien alojen yrittäjät, yhteisöt, kehittäjät sekä eri alojen 
yhteistyön edistäjät.

Koulutusta voi hyödyntää yritys- tai yhteishankehakemuksen 
valmistelussa esimerkiksi seuraaviin 2022 hakuihin:
- OKM / RRF-rahoitushaut, Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuki
- ELY / Uuden ohjelmakauden ESR+ ja EAKR-haut
- Business Finland / Creative RRF -haut
- Creative Europe / Culture, Media ja Cross-sectoral strands.



Milloin?

Verkkokoulutuksen ensimmäinen toteutus 
4.4. – 19.5.2022

Ilmoittautuminen koulutukseen on auki

24.2. – 23.3.2022 klo 23.59

• Ilmoittaudu mukaan täällä: 
https://kauppa.humak.fi/tuote/kehittamishankkeen-valmistelu-ja-
rahoituksen-hakeminen-kevat/

• Koulutukseen ei oteta jälki-ilmoittautumisia.

• Koulutus toteutetaan mikäli osallistujia on vähintään 20 hlöä.

https://kauppa.humak.fi/tuote/kehittamishankkeen-valmistelu-ja-rahoituksen-hakeminen-kevat/


Opintojakson tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

• tuntee kulttuuri- ja luovien alojen rahoituskentän ja tunnistaa 
sekä kotimaisia että kansainvälisiä julkisen sektorin 
rahoitusmahdollisuuksia yritys- ja yhteiskehittämishankkeille

• hallitsee rahoituskentällä käytettävät termit ja käsitteet sekä 
tuntee rahoittajayhteistyön käytännöt

• osaa tunnistaa potentiaalisia yhteistyökumppaneita 
kehittämisprojekteille sekä muodostaa hankekonsortioita

• osaa arvioida asiakas- ja markkinalähtöisiä kehittämistarpeita 
suhteessa rahoitusten tavoitteisiin ja kriteereihin

• osaa laatia useamman partnerin yhteisprojektille selkeän, 
tavoitteellisen, toteutuskelpoisen ja innovatiivisen 
hankesuunnitelman, aikataulun ja budjetin sekä 
rahoitushakemuksen.



Opintojaksolla perehdytään kulttuuri- ja luovien alojen 

rahoitusinstrumentteihin ja kehittämisrahoitusten 

käyttötarkoituksiin, rahoituskentän käsitteistöihin sekä 

julkisen kehittämisrahoituksen hakemisen käytäntöihin.

Tietoperustan lisäksi opintojakson keskeisiä sisältöjä 

ovat hankekonsortion muodostaminen, yhteishankkeen 

tavoitteiden ja toimenpiteiden asettaminen sekä 

budjetin, aikataulun ja rahoitushakemuksen laatiminen. 

Koulutusta voi käyttää hankesuunnittelun apuna.

Koulutus sisältää:

- Ennakkotehtävä (oman kehittämisidean 
tarvekartoitus)

- 3x 3h verkkolähitapaamiset

- kaikille yhteiset alustukset

- harjoitukset pienryhmissä (3-5hlöä)

- 3x 1h ohjaustunnit verkossa

- Lopputapaaminen 3h, verkossa

- Verkko-oppimisalusta Moodle

- lähitapaamisten aineistot

- tehtävät

- materiaalit ja työkalut itsenäiseen 
työskentelyyn, kehittämishankkeen 
suunnitteluun ja rahoitushakuun

- verkkotentti.

Opintojakson sisältö



Aikataulu

Osallistujia pyydetään varaamaan jo ilmoittautumisvaiheessa seuraavat ajankohdat 
yhteisille verkkotapaamisille. 

• Aloitusinfo ja osallistujien tapaaminen, ennakkotehtävänanto ma 4.4. klo 10-11

• Verkkolähipäivä 1, to 7.4.2022 klo 9-12

• Verkkolähipäivä 2, to 21.4.2022 klo 9-12

• Verkkolähipäivä 3, to 5.5.2022 klo 9-12

• Lopputapaaminen, to 19.5. 2022 klo 9-12

Vapaaehtoiset ohjaustunnit järjestetään verkkolähipäivien teemoihin ja tehtäviin liittyen 
seuraavasti:

• Ohjaustunti 1, ke 13.4.2022 klo 9-10, kysymykset toimitettava ma 9.4. mennessä

• Ohjaustunti 2, to 28.4.2022 klo 9-10, kysymykset toimitettava ma 25.4. mennessä

• Ohjaustunti 3, to 12.5.2022 klo 9-10, kysymykset toimitettava ma 9.5. mennessä



Suoritukset ja arviointi

• Opintojakso sisältää 15h verkkolähitapaamisia sekä 120h itsenäistä työskentelyä 
(27h/1op).

• Osallistujat saavat koulutuksen suoritettuaan Kulttuurituottaja AMK-opintojen viisi 
(5) opintopistettä. 

• Opintojakso arvioidaan asteikolla Suoritettu / Täydennettävä.

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on
- osallistuminen kolmeen verkkolähitapaamiseen (alustukset + tehtävät)
- itsenäinen työskentely etätehtävien mukaisesti,
- osallistuminen lopputapaamiseen,
- läpäisty verkkotentti.

Täydennettävä suoritus
- aineistojen kertaus ja itsenäinen työskentely,
- verkkotentin uusinta.



Hoodle – Verkko-oppimisympäristön sisältö

Osio 1 – Tervetuloa opintojaksolle

Osio 2 – Ennakkotehtävä

Osio 3 – Rahoituslähteet, hakukriteerit ja kehittämistarve
- Kulttuuri- ja luovien alojen rahoituslähteet sekä haut, 
- Kehittämistarve vs. haun kriteerit
- Etätehtävä

Osio 4 – Hankeidea, konsortio, tavoitteet ja suunnitelma
- Kehittämistarpeesta hankeideaksi, 
- Hanke-konsortion muodostaminen, roolit ja vastuut, 
- Hankesuunnitelman osat, tavoitteet ja toimenpiteet
- Etätehtävä

Osio 5 – Budjetti, aikataulu, rahoitushakemus ja rahoittajayhteistyö
- Hankkeen budjetti ja omarahoitus, aikataulutus
- Hankehakemus ja liitteet, hallinnolliset asiat
- Rahoittajayhteistyö
- Etätehtävä 

Osio 6 – Ohjaustunnit 1-3 ja Q&A

Osio 7 – Lopputapaaminen ja verkkotentti

Osio 8 – Arviointi ja palaute
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