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Konsortiohakemuksen	laatiminen	
Konsortion vastuullinen johtaja, jonka konsortio itse valitsee, jättää konsortion yhteisen hakemuksen
osahankehakemuksineen. Hän luo Akatemian järjestelmään konsortion, kutsuu siihen osallistujat ja seuraa
yhteisen hakemuksen valmistumista.  Vastuullinen johtaja voi jättää hakemuksen vasta, kun konsortion
osahankkeiden johtajiksi ilmoitetut hakijat ovat merkinneet omat osahankehakemuksensa valmiiksi
verkkoasioinnissa.
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1. Konsortion	johtajan	hakemus	

Valitse Avoimet haut -välilehdeltä haku, johon haluat jättää konsortiohakemuksen (Tee uusi hakemus)



15.8.2019

3

Valitse ”Konsortion johtajan hakemus”

Lisää konsortion nimi ja lyhenne → Jatka
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Lisää konsortion osapuolet. Aloita osapuolen nimen kirjoittaminen Nimi-kenttään. Järjestelmä tarjoaa listan samannimisistä henkilöistä. Valitse henkilö.
Mikäli henkilöä ei löydy listalta, pyydä häntä rekisteröitymään järjestelmään.
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Lähetä sähköpostiviesti konsortion osapuolille painamalla Tallenna. Vasta tämän jälkeen osapuolet löytävät oman täytettävän hakemuksensa Omat
hakemukset→ Keskeneräiset -välilehdeltä. Konsortion kokoonpanoa voi muuttaa. Muutokset tulevat voimaan, kun tiedot tallennetaan.
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Täytä hakemuslomakkeelle kaikki konsortion yhteiset, pakollisiksi merkityt tiedot, kuten abstrakti, julkinen kuvaus, tutkimusalat, avainsanat,
tutkimussuunnitelma ja konsortiohankkeen kannalta tärkeimmät julkaisut (enintään 20). Kustannusarvio perusteluineen, suorituspaikka sekä liikkuvuus,
yhteydet, vastuullisen johtajan palkkaus ja eettiset kysymykset täytetään oman osahankkeen osalta.

Liitä hakemukseen oma cv (Henkilötiedot/cv). Konsortion johtaja liittää hakemukseen myös mahdolliset eettiset luvat ja aineistonhallintasuunnitelman koko
konsortion osalta. Muut tapauskohtaiset liitteet liittää jokainen osapuoli omaan hakemukseensa.

Omat hakemukset -välilehdeltä voit seurata konsortion osapuolten hakemusten tilaa. Kun kaikkien osapuolten hakemukset on merkitty valmiiksi ja oman
hakemuksen kaikki pakolliset tiedot on täytetty, voit jättää hakemuksen koko konsortion puolesta.
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Hakemus-pdf täydentyy sitä mukaa kun tietoja täydennetään koko konsortion osalta. Pdf:n voi avata ”Hakemuksesi lomakemuodossa (pdf)” -linkistä.



15.8.2019

8

Kun konsortion osapuolet ovat merkinneet hakemuksensa valmiiksi, voit jättää koko konsortiohakemuksen.
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Kun konsortiohakemus on jätetty, löydät sen Omat hakemukset → Jätetyt välilehdeltä. Hakemusta voi muokata vielä hakuajan puitteissa.
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2. Konsortion	osapuolen	hakemus	
	

Kun olet saanut sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan konsortion kokoonpano, löydät täydennettävän hakemuksesi Omat hakemukset → Keskeneräiset-
välilehdeltä.
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Täytä oman osahankkeesi osalta suorituspaikka, tärkeimmät julkaisut, kustannusarvio perusteluineen ja sitoumuksenantaja, liikkuvuus, eettiset kysymykset,
yhteydet, vastuullisen johtajan palkkaus ym. pakolliset tiedot. Liitä hakemukseen oma cv (Henkilötiedot/cv) ja mahdolliset tapauskohtaiset liitteet
(edistymisraportit, kutsut jne.). Kullakin hakemuksen välilehdellä näet, mitkä tiedot konsortion johtaja täyttää.
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Kun kaikki pakolliset tiedot on tallennettu ja liitteet liitetty, voit merkitä hakemuksesi valmiiksi. Tämän jälkeen konsortion johtaja voi hakuajan puitteissa
palauttaa hakemuksesi keskeneräiseksi täydennyksiä varten.
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Kun konsortion johtaja on jättänyt hakemuksen, löydät sen Omat hakemukset → Jätetyt -välilehdeltä.
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3. Jätetyn	konsortiohakemuksen	muokkaaminen	hakuajan	sisällä	
	

Konsortion johtaja voi palauttaa osapuolen valmiin hakemuksen keskeneräiseksi mahdollisia muutoksia varten painikkeesta Palauta muokattavaksi.



15.8.2019

15

Konsortion osapuoli löytää muokattavaksi palautetun hakemuksen välilehdeltä Omat hakemukset – Jätetyt. Hakemuksen kohdalla on näkyvissä Muokkaa-
painike.

Muutosten tallentamisen jälkeen osapuolen on merkittävä hakemus uudelleen valmiiksi välilehdellä Jätä hakemus. Muutetut ja tallennetut tiedot välittyvät
hakemukselle ilman, että konsortion johtajan tarvitsee jättää hakemusta uudelleen.
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4. Konsortiohakemuksen	täydentäminen	hakuajan	päättymisen	jälkeen		
	

Konsortiohakemuksessa täydennyspyyntö voi koskea konsortion johtajan ja/tai osapuolen hakemusta. Hakija saa täydennyspyynnöstä sähköpostilla
ilmoituksen, jossa kerrotaan miltä osin hakemusta tulee täydentää.

Täydennyspyyntö näkyy Työpöytä – Täydennyspyynnöt -välilehdellä. Sarakkeessa Täydennyksen määräaika on päivämäärä, johon mennessä hakemusta on
täydennettävä. Siirry täydentämään hakemusta Täydennä-painikkeesta.



15.8.2019

17

Voit muokata vain niitä kohtia hakemuksesta, jotka sinulle on avattu täydennettäväksi. Muut hakemuksen välilehdet ja kentät on lukittu.

Konsortion osapuoli: Kun täydennettävät tiedot on tallennettu, merkitse hakemus valmiiksi Jätä hakemus -välilehdeltä.
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Konsortion johtaja: Kun konsortion osapuoli tai osapuolet ovat täydentäneet hakemuksiaan ja merkinneet ne valmiiksi, saa konsortion johtaja niistä
sähköposti-ilmoituksen. Kun kaikki tarvittavat osapuolten täydennykset on tehty ja hakemukset merkitty valmiiksi, konsortion johtajan tulee jättää hakemus
Jätä hakemus -välilehdeltä hakemuksen täydentämisen määräaikaan mennessä.
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Konsortion johtajan on täydennyspyynnön määräajan puitteissa mahdollista palauttaa konsortion osapuolen valmiiksi merkitsemä hakemus takaisin
muokattavaksi Omat hakemukset – jätetyt -välilehdeltä, painikkeesta Palauta muokattavaksi.


