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EU:n kehitysrahoitus
Yleiskatsaus rahoitusohjelmiin



Yleistä EU:n rahoituksesta

• EU rahoittaa monenlaisia hankkeita ja ohjelmia, jotka 
perustuvat jäsenvaltioiden yhdessä asettamiin poliittisiin 
tavoitteisiin.

• Rahoitusta voivat hankkeesta ja rahoitusohjelmasta riippuen 
hakea yritykset, oppilaitokset, erilaiset järjestöt, 
tutkimuslaitokset, kunnat, seutukunnat ja muut oikeuskelpoiset 
yhteisöt.

• Osa EU-tuesta maksetaan kansallisten viranomaisten 
välityksellä, osaa haetaan suoraan Euroopan komissiolta tai 
ylikansallisten sihteeristöjen avulla.



Milloin (kansainvälistä) EU-rahoitusta?
• Kun haluat mukaan laajempiin eurooppalaisiin verkostoihin 

rakentamaan arvoketjuja, ja kun tarvitset myös muiden 
huippuosaamista omaan käyttöösi.

• Kansainvälisestä yhteistyöstä tulee tulla lisäarvoa.

• Kun kehitystarve on iso ja ei pikainen (EU-hankkeet tyypillisesti 
kestää n. 3 vuotta ja ovat kokonaisuudessaan noin 3-5 miljoonan 
euron kokoisia)

• Hankeidean pitää perustua hakijan omiin tavoitteisiin ja tarpeisiin, 
joilla on kansainvälinen ulottuvuus. Toteutuessaan hankkeella on 
eurooppalaista lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Se lisää hyvinvointia 
Euroopassa ja edistää kilpailukykyämme. 



Erillisrahastojen rahoitusmahdollisuuksia, suoraan 
komissiolta haettavat
• Horisontti 2020 - Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma:

• Yhteisten EU:ta kohtaavien haasteiden ratkaisuun, joihin tarvitaan yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja esimerkiksi 
kuntien tai sairaaloiden yhteistyötä.

• Tutkimusta ja innovointia, mutta myös demonstraatioita ja markkinapilotteja, silloin kun hanke niitä edellyttää.

• Rahoitusprosentti 70-100 %.

• LIFE – Kestävään kehitykseen perustuvan ympäristön- ja luonnonsuojelun sekä ilmastonmuutoksen 
hidastamisen puiteohjelma

• Pilotointiprojektit
• Demonstraatioprojektit

• Best practice –projektit

• Tiedon lisäämisen ja levittämisen hankkeet
• Ei minimivaatimusta partnerien määrästä – yksikin taho voi hakea rahoitusta, mutta yleensä yhteistyötä suositellaan.

• Ei minimibudjettia. Suuret projektit (esim. 5 000 000 eur ovat menestyneet).

• Verkkojen Eurooppa (CEF) - Euroopan energia-, liikenne ja digitaalisen yhtenäisen runkoverkoston 
kehittämisen puiteohjelma

• COSME - Yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva ohjelma, jonka tavoitteena parantaa pk-yritysten 
rahoituksen saantia pääoma- ja velkarahoituksen muodossa.

http://www.tekes.eu/horisontti-2020/
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#mawp
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
http://www.eastnorth.fi/hankerahoitus/erillisrahastot_listattuna/cosme


Osin alueiden, osin komission ja osin 
ylikansallisten sihteeristöjen kautta 
myönnettävät rahastot
INTERREG –ohjelma: yhtenäinen aluekehitys ja alueyhteistyö ja sitä 
kautta innovointi, kilpailukyky, saavutettavuus ja kestävä kehitys.

• Alueiden välinen yhteistyö
• Interreg Europe -ohjelma

• Rajat ylittävä yhteistyö
• Interreg Keskinen Itämeri (Suomi-Ruotsi-Viro-Latvia)

• Valtioiden välinen yhteistyö
• Itämeren ohjelma (Interreg Baltic Sea Region)

• Euroopan ulkosuhderahastot
• Euroopan naapuruuspolitiikan väline (European Neighbourhood Instrument, 

ENI)

http://www.interregeurope.eu/
http://centralbaltic.eu/
https://www.interreg-baltic.eu/home.html
http://www.enpi-info.eu/ENI


Yleistä INTERREG-ohjelmasta

• Tukee yhtenäistä aluekehitystä ja alueyhteistyötä ja sitä kautta 
innovointia, kilpailukykyä, saavutettavuutta ja kestävää kehitystä

• Tarkoitettu pääosin julkisille toimijoille ja heidän kanssaan 
yhteistyössä toimiville välittäjäorganisaatiolle ja tutkimuslaitoksille.

• Rahoitusprosentti Suomelle 75 % + kansallista vastinrahoitusta 
haettavissa TEM:ltä (max. 17.5%).

• Hauissa tyypillisesti kaksi vaihetta – concept note ja täysi hakemus.

• Vähimmäisvaatimuksena konsortiossa 2-3 maata riippuen 
ohjelmasta.



Alueiden kautta (liitot, ELY:t) 
myönnettävät rahastot

• Euroopan alue ja investointirahastot (ERI)
• Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

• Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

• https://www.rakennerahastot.fi/

https://www.rakennerahastot.fi/


Lisäksi kotimaiset rahoitusmahdollisuudet

• Sitra: ” Rahoitettavat hankkeet liittyvät Sitran toiminnan 
teemoihin ja käytännön työhön, jota teemme projekteissamme” 
https://www.sitra.fi/aiheet/rahoitus-hankkeisiin/#rahoitettavat-
hankkeet

• (Säätiöt)

• (Ministeriöt)

https://www.sitra.fi/aiheet/rahoitus-hankkeisiin/#rahoitettavat-hankkeet


Kiitos!

suvi.hakamies@gnf.fi

Green Net Finland 
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Suvi Häkämies



Horisontti 2020



Mikä on Horisontti2020?
• Horisontti2020 (Horizon2020) = EU:n tutkimuksen ja innovaation puiteohjelma:

• Puiteohjelmat ovat laajoja ja monivuotisia kokonaisuuksia, joiden avulla Euroopan unioni 
tukee tärkeinä pitämiään aiheita. Puiteohjelmien sisällöstä, toteutuksesta ja rahoituksesta 
päätetään neuvotteluissa, joihin osallistuvat Euroopan komissio, Euroopan parlamentti sekä 
unionin jäsenvaltiot. Puiteohjelman sisällön yksityiskohtia hiotaan koko puiteohjelmakauden 
ajan, mutta perusperiaatteet sovitaan poliittisesti.

• Ylivoimaisesti EU:n suurin rahoitusohjelma

• Hallinnoidaan Brysselissä - Hanke-ehdotukset lähetetään suoraan Euroopan 
komissioon, joka huolehtii ulkopuolisen arvioinnin järjestämisestä ja rahoituksen 
hallinnoinnista.

• Rahoitusohjelma joka perustuu Eurooppa 2020 -strategiaan, jossa nimettiin 
tärkeimmät Eurooppaa lähivuosina kohtaavat haasteet.

• Puiteohjelmahankkeet ovat pääsääntöisesti isoja: kokonaisbudjetti on useita 
miljoonia euroja ja niissä on monta osallistujaa useasta eri EU-maasta (tyypillisesti 
vähintään 3). Myös muut kuin eurooppalaiset organisaatiot voivat osallistua 
hankkeisiin, mutta yleensä EU rahoittaa vain eurooppalaisten osallistujien työtä.



Mihin Horisontti-rahoitus on tarkoitettu?

• Yhteisten EU:ta kohtaavien haasteiden ratkaisuun, joihin 
tarvitaan yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja esimerkiksi 
kuntien tai sairaaloiden yhteistyötä.

• Tutkimusta ja innovointia, mutta myös demonstraatioita ja 
markkinapilotteja, silloin kun hanke niitä edellyttää.



Horisontti 2020 käytännössä
• Rahoittaa monipuolisesti isoja kehityskokonaisuuksia, jotka liittyvät tutkimukseen ja 

innovointiin.

• Rahoitusprosentti 70-100 %. Kovin markkinalähtöisille hankkeille komissio on 
määritellyt maksimikorvaussummaksi 70 % (voittoa tavoittelemattomat organisaatiot 
saavat tällaisistakin hankkeista 100% korvauksen välittömien kulujen osalta).

• Vähimmäisvaatimus konsortiossa 3 maata, käytännössä enemmän (tyypillisesti 5-6 
maata, 10-15 partneria).

• Hausta riippuen yksi- ja kaksivaiheisia hakuja, hakemus melko raskas  suosittelen 
varaamaan valmisteluun 4-6 kk (täysi hakemus).

• Merkittävän korkea kilpailu – vain huippuprojektit, joilla tieteellistä ja liiketoiminnallista 
arvoa menevät läpi.

• Läpimeno% tyypillisesti < 10 %.

• Konsortiolla ja erityisesti koordinaattorilla merkittävä rooli läpimenossa.



Horisontin 3 pilaria
1. Huipputason tiede

• Tutkijavaihtoon, apurahoihin, perustutkimukseen jne. rahoitusta

2. Teollisuuden johtoasema
• Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa
• Riskirahoituksen saatavuus
• Innovointi pk-yrityksissä

3. Yhteiskunnalliset haasteet
• Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi
• Elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus 

ja biotalous
• Turvallinen, puhdas ja tehokas energia
• Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne
• Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet
• Eurooppa muuttuvassa maailmassa – osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat
• Turvalliset yhteiskunnat – Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden 

suojeleminen



INTERREG-ohjelma
Eli alueellisen yhteistyön rakentamisen ohjelma



Yleistä INTERREG-ohjelmasta

• Tukee yhtenäistä aluekehitystä ja alueyhteistyötä ja sitä kautta 
innovointia, kilpailukykyä, saavutettavuutta ja kestävää kehitystä

• Tarkoitettu pääosin julkisille toimijoille ja heidän kanssaan 
yhteistyössä toimiville välittäjäorganisaatiolle ja tutkimuslaitoksille.

• Rahoitusprosentti Suomelle 75 % + kansallista vastinrahoitusta 
haettavissa TEM:ltä (max. 17.5%).

• Hauissa tyypillisesti kaksi vaihetta – concept note ja täysi 
hakemus.

• Vähimmäisvaatimuksena konsortiossa 2-3 maata riippuen 
ohjelmasta.



Uuttamaata koskevat INTERREG-
ohjelmat

• Interreg Europe –ohjelma (koko Eurooppa)

• Interreg Keskinen Itämeri (eli Central Baltic, Suomi-Ruotsi-Viro-
Latvia rannikkoalueet)

• Itämeren ohjelma (eli Interreg Baltic Sea Region, Itämeren maat)

• Euroopan naapuruuspolitiikan väline (European Neighbourhood 
Instrument, ENI) (eli Kaakkois-Suomen, Pietarin alueen ja
Uudenmaan yhteistyön ohjelma)

http://www.interregeurope.eu/
http://centralbaltic.eu/
https://www.interreg-baltic.eu/home.html
http://www.enpi-info.eu/ENI


INTERREG BALTIC SEA REGION 
Painopisteet



INTERREG CENTRAL BALTIC

• Keskeisen Itämeren alueen ohjelma – Suomen, Viron, Latvian 
ja Ruotsin

rannikkoalueet.

• Ohjelman teemaprioriteetit:
• Competitive economy

• Sustainable use of common resources

• Well-connected region

• Skilled and socially inclusive region

• http://centralbaltic.eu/

http://centralbaltic.eu/


LIFE 2014-2020



Yleistä LIFE-ohjelmasta
• LIFE = EU:n ympäristöalan rahoitusjärjestelmä

• Kaksi pilaria:
1. ‘Environment’ pilari:

• environment and resource efficiency

• nature and biodiversity

• environmental governance and information

2. ‘Climate Action’ pilari:
• climate change mitigation

• climate change adaptation

• climate governance and information.

• Hakijana voi olla (1) julkinen organisaatio, (2) yritys ja (3) yksityinen ei-
kaupallinen organisaatio (ml. NGOt).



LIFE –ohjelmasta rahoitetaan
• ”Perinteisiä projekteja” (vastaavat kuin LIFE+:ssa):

• Pilotointiprojektit
• Demonstraatioprojektit
• Best practise –projektit
• Tiedon lisäämisen ja levittämisen hankkeet

• “Kokonaisvaltaisia projekteja” (integrated projects)
• Projektit, joiden tarkoituksena on jalkauttaa laajoja alueellisia suunnitelmia

tai strategioita, joita EU:n lainsäädäntö vaatii ympäristöön, veteen, 
jätteeseen tai ilmaan liittyen. 

• “Valmistelevia projekteja” + “Capacity building projekteja” (ei koske
Suomea)



LIFE-projektit
• Ei minimivaatimusta partnerien määrästä – yksikin taho voi hakea 

rahoitusta, mutta yleensä yhteistyötä suositellaan.

• Ei minimibudjettia. Suuret projektit (esim. 5 000 000 eur ovat 
menestyneet).

• Rahoitus:
• Tyypillisesti 60 % (vuosille 2014-2017)

• Laskee 55 % ohjelman toisella kaudella 2018-2020

• Joitain vaihteluita esiintyy riippuen projektityypistä ja prioriteetistä (esim. 
Nature and biodiversity 75 %)



Kiitos!

suvi.hakamies@gnf.fi

Green Net Finland
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Suvi Häkämies


