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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 %.
• Liikkumiseen ja matkaketjuihin teema ” Smart, green and integrated transport”

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

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

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


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/

AJANKOHTAISTA NYT! Etelä-Suomen EAKR –haku:

• EAKR-ideahaku avautuu 29.10.2018 ja päättyy 30.11.2018

• Varsinainen hakuaika sulkeutuu 4.3.2019

• Kaikki painopisteet auki, RIS3-strategiaa edistävät hankkeet (esim. 
”Urban cleantech”)

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
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