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Miten löytää eurooppalainen 
hakukonsortio?



• Mieti tarkkaan oletko valmis panostamaan ja käyttämään aikaa – pikavoittoja 

ei ole tarjolla.

• Löytyykö työohjelmasta sopiva kohde, johon todella haluan osallistua? 

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

to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON

• Rahoituksen taso on hyvä, mutta muista että omaakin panostusta tarvitaan.

• Varaa tarpeeksi aikaa, kyseessä on pitkäaikainen prosessi – konsortion 

muodostaminen, tarjouksen laatiminen, neuvottelut, jne. voivat kaikkineen 

kestää melko kauan ja vaativat panostusta – aloita siis ajoissa.

• Etsi potentiaalisia yhteistyökumppaneita niin Suomesta kuin ulkomailta.

• Hyödynnä mm. Business Finlandin ja Suomen Akatemian asiantuntijoita.

• Kysy älä arvaa.

Mukaan lähtö on strateginen päätös

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON


• Käytä kansallisia organisaatioita avuksesi, NCP:t auttavat sinua kaikissa H2020-

asioissa, https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-

asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa/miten-voimme-

auttaa/ohjelmakomiteat sekä https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp

• Tutustu työohjelmaan, taustamateriaaleihin ja ohjeistuksiin.

• Tutustu rahoitusmahdollisuuksiin.

• Osallistu keskusteluihin ja tilaisuuksiin.

• https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_fi antaa apuja.

• Kysy, jos et tiedä.

Ole aktiivinen

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa/miten-voimme-auttaa/ohjelmakomiteat
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_fi


• Tutustu alan ihmisiin niin Suomessa kuin ulkomailla.

• Osallistu seminaareihin, webinaareihin yms. ja pidä itsesi/organisaatiosi esillä.

• Käytä avuksi sosiaalista mediaa, tuo itsesi näkyville, haasta ja esitä ajatuksiasi.

• Käytä verkostoja (esim. ITS Finland, ITS Factory), niistä löydät mahdollisia 

kumppaneita.

• Suomessa PPP toimii, käytä sitä.

• Uskalla olla erilainen.

• Muista kuitenkin olla ammattimainen.

Verkostoidu



• Ole rohkeasti suomalainen, meitä arvostetaan.

• Kerro, että Suomessa asiat osataan, ei ylisanoja, vaan perusteltuja lausuntoja.

• Älä pelkää vierasta kieltä, suomalaiset osaavat hyvin englantia verrattuna 

muihin.

• Muista kuitenkin, että työkieli on englanti – puhu sitä aktiivisesti.

• Jos sinua pyydetään mukaan, etkä pysty tai halua osallistua, välitä viesti 

jollekulle kiinnostuneelle – se voi hyödyttää joskus myöhemmin.

Muista – Suomessa osataan



• Muista, että se mitä sovitaan Komission kanssa (hankkeen Grant 

Agreementissa) on sitovaa.

• Tee ajoissa, mitä sovitaan.

• Jos et ehdi, ilmoita siitä ajoissa.

• Älä anna lupauksia, joita et voi pitää.

• Huolehdi siitä, että muutkin pitävät omat lupauksensa.

Pidä lupauksesi ja tee kaikki ajallaan



• Jos hoidat tehtäväsi hyvin, sinut pyydetään mukaan uudelleen.

• Älä koskaan polta siltoja, sillä se on osoitus yhteistyökyvyttömyydestä.

• Ole avoin ja rehellinen joka suuntaan.

• Reagoi – kieltävä vastauskin on parempi kuin hiljaisuus.

• Verkostot ovat kanavia ajantasaiseen tietoon ympäri maailman.

• Työn ohessa voit saada paljon uusia ystäviä.

Hyvä työ palkitsee
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