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 Valtakunnallinen tarve hajanaisen tiedon kokoamiseksi EU-rahoituksesta on 
tunnistettu jo pitkään. EU:n tarjoaman rahoituksen kenttä on laaja sitä on 
tarjotaan markkinoille monin eri rahoitusvälinein monia eri kanavia pitkin.

 Tarpeeseen pyritään nyt vastaamaan TEMin päätöksellä ja erillisrahoituksella 
Business Finlandiin perustetulla 3htv:n EU-rahoitusneuvontapalvelulla. Palvelu 
toimii TEMin ohjauksessa.

 Palvelu käynnistettiiin 12.4., jolloin verkkosivut avattiin 
(www.eurahoitusneuvonta.fi), sekä ilmoitettiin ensimmäisistä tulevista 
tapahtumista. Tulevaisuudessa tullaan käynnistämään myös puhelinpalvelu.

 Palvelu toimii tiiviissä yhteistyössä sen kokoaman laajan EU-rahoituksen 
sidosryhmäverkoston kanssa. Laajaa neuvontaa EU-rahoituksen monista tuotteista 
voidaan tarjota vain aktiivisessa yhteistyössä tämän laajan verkoston kanssa.

http://www.eurahoitusneuvonta.fi/


Palvelun laaja sidosryhmäverkosto

Palvelu nojaa tiiviiseen yhteistyöhön EU-rahoituksen kanssa työskentelevien 
tahojen kanssa.



Palvelun tavoitteet

 Palvelun tavoitteena on esittää EU:n ohjelmien muodostama kokonaisuus 
selkeästi yhtenäisellä verkkosivustolla sekä viestinnässä eri kanavien kautta 
(some, tapahtumat jne.)

 Työn tuloksena EU:n eri rahoitusohjelmat tunnetaan laajemmin, sekä 
kansallisten julkisten toimijoiden, että potentiaalisten hyödyntäjien keskuudessa

 Näin kotimaiset toimijat pystyvät hyödyntämään EU:n rahoitusohjelmia entistä 
paremmin selkeän neuvontapalvelun ja tiedonjaon tuloksena.

 Palvelun ympärille rakentuu kansallinen EU-rahoituksen osaajien verkosto, jonka 
kautta tieto rahoitusmahdollisuuksista kulkee tehokkaasti ja laajasti.



EU-rahoitusneuvontapalvelu

Toimii valtakunnallisena EU-rahoitustietoa kokoavana 
ja jakavana pisteenä. Palvelusta vastaavat henkilöt:

Veera Koskinen
Yleisneuvonta ja tapahtumat

Valtteri Vento
Markkinaehtoinen EU-rahoitus

Markku Pekonen
Yleisneuvonta ja viestintä

@EUrahoitusEU-rahoitusneuvonta
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Neuvonnan piiriin kuuluvat ohjelmat

• InvestEU-ohjelma
• COSME
• SME InnovFin
• Pk-yritysaloite (SME Initiative)
• EIP:n suorat lainat
• EIR:n pääomasijoitukset
• European Guarantee Fund (EGF)

• Horisontti Eurooppa
• Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (JRC)

• EU4Health-ohjelma
• Erasmus+
• Luova Eurooppa
• Puolustusrahasto
• Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)
• Turvapaikka – ja maahanmuuttorahasto (AMF)
• Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA)
• Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline (BMVI)
• EU:n ulkosuhderahoitusinstrumentti (NDICI)
• LIFE
• EU:n avaruusohjelma
• Digitaalinen Eurooppa-ohjelma 
• Verkkojen Eurooppa –väline (CEF)
• Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)
• Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)
• Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
• Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)
• Maatalousrahastot
• Innovaatiorahasto
• Euratom & ITER

Suora neuvonta

Tiedonjako ja palveluohjaus



Mitä EU-rahoitusneuvonta tarjoaa?

EU-rahoituksen kansallista hyödyntämistä voidaan edesauttaa paremmalla tiedonjaolla tarjolla olevista rahoitustuotteista. 
Neuvontapalvelu vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla keskitettyä tietoa sekä hankekohtaista neuvontaa ohjelmista ja 
välineistä yhdessä verkostonsa kanssa. 

Palvelu ei kilpaile yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Tarjoamme neuvoja myös yksityisille toimijoille eri 
rahoitusvälineistä.

Palvelu tarjoaa:

 Keskitettyä tietoa kaikista EU:n rahoitusohjelmista- ja välineistä verkkosivuilla

 Ensimmäisen yhteyspisteen EU:n rahoituksesta kiinnostuneille tahoille

 Kumppanin EU-rahoitusta käsittelevien tilaisuuksien järjestämiseen niin alueellisella kuin valtakunnallisellakin tasolla

Kenelle:

 Palvelu on tarkoitettu niin yrityksille, tutkimuslaitoksille kuin viranomaisille ja muille EU-rahoituksen hyödyntämisestä 
kiinnostuneille tahoille. Neuvomme myös yksityisiä EU-rahoituksen konsultteja, emme kilpaile markkinan kanssa vaan 
haluamme tukea sitä.



EU-hankkeiden hyödyt ja toimintalogiikka

Hankehaut rakentuvat usein EU:n strategisten tavoitteiden ympärille toteutuen eri tasoilla (alue, 
kansallinen, eurooppalainen taso); läpileikkaavia teemoja ovat mm. ilmastonmuutos ja 
digitalisaatio. TKI-hankkeet ja yleinen innovatiivisuus

Hankkeet tuottavat lisäarvoa Eurooppaan ja eurooppalaisille

Hankkeet toteutetaan joko yksin tai konsortioissa, joille on omat ohjelmakohtaiset 
vähittäisvaatimukset (usein käytössä ns. 3-3-(1) sääntö). Konsortiossa on koordinaattorin ohella 
useita muita rooleja – mukaan on mahdollista päästä myös pienemmän toimijan

EU-hankkeiden etuja ovat rahoituksen ohella mm. kansainväliset verkostot, jotka syntyvät 
konsortion myötä, sekä muiden osallistujien tietotaidon hyödyntämismahdollisuudet.



Miten palveluun saa yhteyden?

 Nettisivujen yleiskatsaus
 Yhteydenottolomake

 Sähköposti: 

info@eurahoitusneuvonta.fi



Tulevat tapahtumat

 28.4. Reboot Europe –
webinaarisarjan 
ensimmäinen osa

 25.5. EU-aamukahvit: 
InvestEU ja muut EU:n 
markkinaehtoiset 
rahoitusvälineet

 Save the date: 24.8. EU-
aamukahveilla aiheena 
verkostoituminen Ilmoittauduthan myös mukaan EU-

rahoitusneuvonnan postituslistalle kuullaksesi
ensimmäisenä syksyn tapahtumista
https://www.lyyti.fi/questions/3056876381



Q&A



KIITOS 
ja hyvää päivänjatkoa!

info@eurahoitusneuvonta.fi


