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Mitä EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa?

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

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

Avustukset: ympäristö, kiertotalous 
ja cleantech, alueelliset rahoitukset, 
kansalaisyhteiskunta, nuoriso- ja 
koulutus, luovat alat, peliala, 
matkailuala

Veera Koskinen
veera.koskinen@businessfinland.fi

+358 50 476 9929

Paavo Heiskanen Hanna Rinta-Erkkilä Emmi Nahi
paavo.heiskanen@businessfinland.fi hanna.rinta-erkkila@businessfinland.fi emmi.nahi@businessfinland.fi

+358 41 501 4481 +358 40 751 4278 +358 50 344 7122

Avustukset: Euroopan 
puolustusrahasto

Markkinaehtoinen rahoitus Avustukset: digitalisaatio, terveys, 
alueelliset rahoitukset, EU:n 
ulkosuhdeasiat ja kehitysyhteistyö, 
EU:n yhteiset arvot, oikeusala sekä 
luovat alat.

EU-rahoitusneuvonta @EUrahoitus

https://www.linkedin.com/company/eurahoitusneuvonta/
https://twitter.com/EUrahoitus


EU-rahoituksen logiikka ja hyödyt

Miksi EU-asioista kannattaa olla perillä?

• Oman ja organisaation osaamisen lisääminen

• Verkostot

• Raha

EU-asioissa kansainvälistyminen = rahoitus ja rahoitus = kansainvälistyminen

EU-rahoitusohjelmia on tarjolla hyvin monenlaisia, hakujen koot ja vaatimukset konsortioista 
vaihtelevat suuresti: vaihtoehtoja monenlaisiin tarpeisiin!

Mittavat verkostoitumismahdollisuudet: alueellisia, kansallisia ja EU-tason tapahtumia, 
verkostoasiantuntijoiden tuki, EU-hankekonkarien osaaminen

Ohjelmakausi 2021-2027: läpileikkaavina teemoina on vihreä siirtymä, digitaalisuus, sukupuolten 
välinen tasa-arvo ja inklusiivisuus



EU-RAHOITUKSEN LAAJA KENTTÄ

Luova 
Eurooppa

ERASMUS 
+

InvestEU

Avustus Lainat, Takaukset, Sijoitukset, Hankinnat

COSME LGF

COSME
EGF EaSi

Innovaatio
-Rahasto

LIFE-
ohjelma

Maatalous-
rahastot

Puolustus
-rahastot

Verkkojen
Eurooppa

(CEF)

NDICI

COSME
EU:n

Avaruus-
ohjelma

EURATOM
&ITER

ESR+
EAKR
EMKR
JTF

ISF
BMVI
AMIF
IPA

EU4Health

Digitaalinen 
Eurooppa

European
Guarantee 

Fund
(EGF)

SME
InnovFin-
Takaus

Pk-
Yritysaloite

Yhteensä 29 ohjelmaa ja välinettä

Horisontti
Eurooppa

EIP:n ja
EIR:n

rahoitus

Oikeusalan 
ohjelma
CERV



Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

• Digitaalinen Eurooppa on uusi ohjelma, joka kokoaa alleen digitaalisen kapasiteetin ja digitaalisten valmiuksien 
kehittämiseen sekä teknologian laajempaan käyttöönottoon liittyviä toimia avustusten ja hankintojen kautta.

• Kyseessä ei ole TKI-ohjelma, vaan ohjelmalla pyritään vastaamaan digitaali-investointien tarpeeseen, edistämään 
Euroopan kilpailukykyä ja yhteiskunnan digitalisoitumista sekä saamaan konkreettisesti käyttöön digitaalista 
kapasiteettia ja digitaalisia ratkaisuja.

• Ohjelma toteutetaan monivuotisten työohjelmien avulla (2021-2022, 2023-2024. 2025-2027).

• Avustusprosentti 50-100 % hanketyypistä riippuen

• Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita viidellä keskeisellä alalla, joista kullakin on omat alustavat 
määrärahansa:

• Suurteholaskenta

• Tekoäly

• kyberturvallisuus ja luottamus

• edistyneet digitaaliset taidot

• käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus



Poimintoja Digitaalinen Eurooppa -hauista

• Erityistavoite 3: Cybersecurity and Trust (29.9.2022-24.1.2023)

• Hakuja mm.: cyber threat detection and analysis, monitoring and data analysis, AI and ML techniques, 
computing power, information sharing, data handling

• Erityistavoite 2 (tekoäly): Cloud data (29.9.2022-24.1.2023)

• Hakuja mm.: Large-scale pilots for cloud-to-edge based service solutions, Data space for mobility, Data 
space for manufacturing, Data space for smart communities, Deployment of the AI-on-demand platform

• European digital innovation hubs (EDIHs): digi-investointeja ja PK-yritysten digitalisaatiota 
vauhdittavat palvelukeskukset

• Työohjelma 2023-2024 hakuja liittyen teemoihin mm. superteholaskentaan, kyberturvallisuuteen
sekä EDIH:t, tarkempia tietoja ei vielä saatavilla



Innovaatiorahasto

• Innovaatiorahaston tarkoituksena on tukea investointeja innovatiivisiin teknologioihin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja
EU:n globaalin kilpailukyvyn kasvattamiseksi.

• Rahoitustyyppi: Avustus, hankekoot: pienet hankkeet n. 2,5 –7,5 mil €, suuret hankkeet >7,5 mil €

• Tukiprosentti: 60 (pienissä hankkeissa CAPEX, suurissa hankkeissa CAPEX ja OPEX)

• Kohderyhmä: Yritykset, konsortio ei vaikuta arviointiin: hakija on investoija, joka suunnittelee tuotantolaitoksen rakentamista

• Rahoitettavat ratkaisut:

• Energiaintensiivinen teollisuus: 
innovatiiviset vähähiiliset teknologiat ja prosessit energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla, mukaan lukien tuotteet, joilla
voidaan korvata hiili-intensiivisiä tuotteita

• hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen

• hiilensidontaratkaisut

• innovatiiviset uusiutuvan energian ratkaisut

• Vuosittain järjestetään erilliset pienten ja suurten projektien haut: seuraava suurten hankkeiden haku aukeaa marraskuussa 
2022



LIFE

• LIFE-ohjelma rahoittaa hankkeita ympäristön, luonnonsuojelun sekä ilmastotoimien saralla. Kaudella 2021—2027 
jaossa on 5,4 miljardia avustusta hankkeille, jotka myötävaikuttavat EU:n ympäristötavoitteisiin.

• Avustus (60-95%), hankekoot 1-10milj€.

• Yrityksille, kunnat, järjestöt, tutkimuslaitokset, viranomaiset. Haetaan usein konsortioissa (alkaen 3 osallistujaa), 
mutta haettavissa myös yksin

• Ympäristö – toiminta-ala

• Kiertotalous ja elämänlaatu: kiertotalousratkaisut ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen mm. liikenne, tekstiili, 
pakkausmateriaalit, teollisuus & rakennettu ympäristö.

• Ilmastotoimet – toimi-ala

• Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja puhtaan energian siirtymä: mm. uusiutuva energia ja energiatehokkuus, rakennettu 
ympäristö, lämmitysratkaisut

• Haetaan Euroopan komissiosta, haut auki vuosittain keväällä. Valmistelu- ja osa-rahoitusta myöntää YM 
potentiaalisimmiksi katsomilleen hankkeille. Myös YM:n johtamia suuria konsortiohankkeita

• Seuraava haku aukeaa 2023, osassa ennalta määrättyjen teemojen alle sijoittuvissa CET-hauissa hakuaika auki 
marraskuuhun 2022.



Erasmus+: innovaatioyhteenliittymät

• Innovaatioyhteenliittymät edistävät koulutuksen, yrityselämän ja tutkimuksen eli ns. osaamiskolmion 
avaintoimijoiden strategista yhteistyötä, jossa tavoitteena on koulutusjärjestelmien uudistaminen, 
osaamistarpeiden tunnistaminen ja oikeanlaisen osaamisen tuottaminen tulevaisuuden työmarkkinoiden 
tarpeisiin eurooppalaisen kestävän kasvun ja kilpailukyvyn kannalta strategisilla aloilla ja sektoreilla.

• Oppilaitosten ja yritysten välinen innovaatioyhteenliittymä yhdellä tai useammalla talouden alalla

• Alakohtaisen osaamisyhteistyön yhteenliittymät strategisen suunnittelun välineinä Euroopan osaamisohjelmassa 
tunnistettujen alojen yhteistyön ja osaamisen kehittämiseksi

• 1 000 000 – 4 000 000 €

• 4 maata, 8 osallistujaa

• 8 maata, 12 osallistujaa

• Teemoja digitalisaatio ja vihreä siirtymä, aikuiskoulutus – upskilling, mukana myös elinkeinoelämän 
edustajia

• Myös alueellisesta ESR+ -ohjelmasta rahoitetaan työvoiman kohtaanto-ongelmia ratkovia hankkeita, sekä 
mm. työhyvinvointihankkeita



Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

• Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) pyrkii vahvistamaan EU:n sosiaalista ja taloudellista 
yhteenkuuluvuutta korjaamalla alueiden välistä epätasapainoa.

• Myönnettävän avustuksen määrään vaikuttaa yrityksen toimipaikka

• EAKR-avustuksen myöntää ELY-keskukset ja maakunnan liitot (EURA2021-sivusto)

• Toteutetaan Uudistuva ja osaava Suomi -puiteohjelman kautta: kärkiteemoina innovatiivisuus, 
hiilineutraalius ja saavutettavuus→ Ohjelma tähtää alueiden elinkeinorakenteen uudistamiseen, 
työllisyyden ja osaamisen parantamiseen sekä osallisuuden lisäämiseen. 

• EAKR rahoittaa mm. PK-yritysten TKI-toimintaa ja tulosten käyttöönottoa, digitalisaatiota, 
investointeja, kansainvälistymistä, energiatehokkuustoimenpiteitä ja kiertotalouteen 
siirtymistä

• Suppeat hankekuvaukset ja vaatimukset: monenlaista toimintaa rahoitetaan 



Euroopan maaseuturahasto

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman avulla tähdätään elinvoimaisen maaseudun 
säilymiseen, ympäristön tilan paranemiseen ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön.

• Maaseudun mikro- ja pienyritykset (yritysrahoitus):

• Investointihankkeet 10 000€ – 2 000 000€ (yritystoiminnan kehittämiseen liittyvät investoinnit, 
kuten kone- ja laitehankinnat), 20-50% tukiprosentti

• Yrityksen käynnistämishankkeet 2 000 – 35 000€ (kehittämis-, ja asiantuntijapalvelut)

• Investointi- ja yrityksen käynnistämishankkeet, maaseudun kestävyys ja elinvoimaisuus, 
digitalisaatio, innovaatiot, tiedon lisääminen, yritysten toimintamahdollisuuksien parantaminen

• Leader-ryhmät sekä ELY-keskukset myöntävät tukia. MML:n karttapalvelusta voi tarkistaa sijaitseeko 
yritys maaseudulla.

• Siirtymäkausi loppumassa, uusi ohjelmakausi saattaa tuoda osaltaan muutoksia.

https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/3a69127d-40ff-47dc-bb78-914a41dbf589


EU4Health

• Ohjelma käynnistettiin vahvistamaan EU:n kriisivalmiutta. Sen tarkoituksena on edistää covid-19-
epidemian jälkeistä elpymistä tukemalla eurooppalaisia ratkaisuja, joilla vahvistetaan 
terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä ja edistetään terveysalan innovaatiotoimintaa.

• EU4Health-ohjelma toimii tiiviisti yhdessä Horisontti Eurooppa -ohjelman Terveys-klusterin kanssa.

• 5,3 miljardia vuosille 2021-2027

• Ohjelma rahoittaa paljon suorina tukina erilaisia terveysaloitteita ja terveysorganisaatioita, mutta 
sisältää merkittävässä määrin myös vapaasti haettavaa hanke- ja projektirahoitusta.

• Resurssitehokkuus erityisesti edistämällä terveydenhuoltoalan digitaalista muutosta 

• Rahoitetaan mm.: innovatiiviset työkalut ja teknologiat, tekoäly, digitaalinen koulutus ja 
etäterveys

• Vuoden 2022 toinen hakukierros on juuri auennut, teemoina syövän hoito ja ennaltaehkäisy sekä 
tarttumattomat taudit, suunnattu pääosin julkisille ja voittoa tavoittelemattomille toimijoille



OTA MEIHIN YHTEYTTÄ 

eurahoitus@businessfinland.fi tai yhteydenottolomakkeella: 
https://www.eurahoitusneuvonta.fi/yhteystiedot

JA SEURAA MEITÄ MEDIASSA! 

EU-rahoitusneuvonta sosiaalisessa mediassa

https://twitter.com/EUrahoitus 

https://www.linkedin.com/company/rahoitusneuvonta/

EU-rahoitusneuvonnan temaattiset ajankohtaiskirjeet

https://businessfinlandmarketing.microsoftcrmportals.com/
eurahoitusneuonta-tilaa-uutiskirje/

mailto:eurahoitus@businessfinland.fi
https://www.eurahoitusneuvonta.fi/yhteystiedot
https://twitter.com/EUrahoitus
https://www.linkedin.com/company/rahoitusneuvonta/
https://businessfinlandmarketing.microsoftcrmportals.com/eurahoitusneuonta-tilaa-uutiskirje/


Euroopan 
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EDF:n yleiset tavoitteet

Lisätään kilpailukykyä ja
innovaatioita

→ Pienyritykset, 

tutkimuslaitokset.

→ Uudet toimijat.

→ Disruptiiviset teknologiat.

→ Synergiat.

Maksimoidaan hyödyt
puolustusinvestoinneista

→ Panostetaan enemmän, 

paremmin ja yhdessä.

Vähennetään sirpaloitumista

→ Yhtenäinen teollisuuspohja

(EDTIB).
→ Kyvykkyyksien rakentaminen.

Vahvistetaan EU:n resilienssiä ja 
strategista autonomiaa

→ Vähennetään teknologiariippuvuutta.

→ Reagoidaan kyvykkyyspuutteisiin ja strategisiin

prioriteetteihin.

Tuetaan ja edistetään rajat
ylittävää yhteistyötä

→ Kehitetään huippuluokan

kyvykkyyksiä ja teknologioita.

→ Saavutetaan skaalaetuja.

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_IDA(2020)603483
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_IDA(2020)603483


EDF:n toimintaympäristö

Vuosittaiset työohjelmat ja moni-
vuotinen näkymä joka on linjassa
jäsenvaltioiden prioriteettien
kanssa (CDP, CARD, PESCO).

EU:n ainoa puolustusteollisuuden

rahoitusohjelma.

Puolustusvoimien edustajat
mukana ohjelmatyössä.

Jäsenvaltioiden edunvalvonta
mukana, investointien ja
hankintojen suunnittelu.

Rajoitettu budjetti suhteessa
kyvykkyystarpeisiin.

Toteutus linjassa EU:n poliittisten

prioriteettien ja käytäntöjen kanssa.

Täytäntöönpano tapahtuu EDF-regulation 
puitteissa (vain tutkimusta ja kehitystä, 
ei hankintoja).

https://www.pesco.europa.eu/
https://eda.europa.eu/what-we-do/all-activities/activities-search/capability-development-plan
https://eda.europa.eu/what-we-do/EU-defence-initiatives/coordinated-annual-review-on-defence-(card)
https://www.pesco.europa.eu/


EDF:n toimintasykli ja budjetti
• Vuosittainen työohjelma ja ehdotuspyynnöt tutkimus- ja kehityshankkeille.

• Kaksinkertainen komiteatyö: Ohjelmakomitea ohjaa työohjelmien laatimista komissiolle ja

ehdotuksien hyväksymistä.

• Kokonaisbudjetti 2021 – 2027: Tutkimus 2,7 miljardia; Kehitys 5,3 miljardia euroa.

• 2022 työohjelma 0,9 miljardia euroa. (2021: 1,2 miljardia)
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*) Monivuotinen näkymä Multi-Annual Perspective



VUODEN 2022 TYÖHJELMA



Työohjelma 2022 1/3



Työohjelma 2022 2/3



Työohjelma 2022 3/3



VUODEN 2021 HAUN TULOKSET



Yhteenveto

• EDF rahoitti 61 puolustussektorin tutkimus- & kehitysprojektia 
yhteensä 1,2 miljardilla eurolla vuoden 2021 haussa.

• Euroopan tasolla hakemuksia jätettiin yhteensä 142 kappaletta, hakuprosessiin 
osallistui 692 organisaatiota.

• Keskimäärin hyväksyttyyn projektiin osallistuu 18 organisaatiota 8 
jäsenmaasta.

• Suomalaisia toimijoita osallistuu yhteensä 20 kappaletta.

• Suomalaisia toimijoita mukana 11 konsortiossa ml. alihankkijat.
• Edeltävässä EDIDP-ohjelmassa (2020) vastaavat luvut 12 yritystä ja 11 

konsortiota.

• Projektien, joissa on mukana suomalaisia organisaatioita, yhteisarvo 
on 390,7 miljoonaa euroa.



Projektit joissa mukana suomalaisyrityksiä (pl. alihankinta)

• FAMOUS2 – European Future Highly 
Mobile Augmented Armoured Systems 2 
(€94M)

• Patria Land (koordinaattori), FY-Composites, 
Millog, Savox Communications, Spinverse

• ENGRT – EU Next Generation Rotorcraft
Technologies Project (€40M)

• Patria Aviation

• iFURTHER – High Frequency Over The 
Horizon Sensors’ Cognitive Network 
(€11M)

• Patria Aviation

• 5G COMPAD -5G Communications for 
Peacekeeping And Defense (€27M)

• Bittium Wireless, Nokia Solutions and 
Networks

• ARTURO – Advanced Radar Technology in 
eUROpe (€20M)

• Aalto, CoreHW

• ECOBALLIFE – Research in eco-designed 
ballistic systems for durable lightweight 
protections against current and new 
threats in platform and personal 
applications (€10M)

• Exote, FY-Composites, Miilux, VTT

• EPIIC - Enhanced Pilot Interfaces & 
Interactions for fighter Cockpit (€75M)

• Insta ILS

• NEWHEAT - New European Warhead 
Technologies (€10M)

• Forcit

Suluissa EU:n rahoitusosuus

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/982f8375-314d-463b-846f-892e55475df5_en?filename=Factsheet_EDF21_NEWHEAT.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/c1fc3354-cfc4-4a45-be6b-7db1a4225bd1_en?filename=Factsheet_EDF21_5G%20COMPAD.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/c1fc3354-cfc4-4a45-be6b-7db1a4225bd1_en?filename=Factsheet_EDF21_5G%20COMPAD.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/982f8375-314d-463b-846f-892e55475df5_en?filename=Factsheet_EDF21_NEWHEAT.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/9078d9af-b7b5-4fc1-807c-c1f5c25df76e_en?filename=Factsheet_EDF21_ECOBALLIFE.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/98c8f459-407d-4b88-8f26-2ffd4e9b2a93_en?filename=Factsheet_EDF21_FAMOUS2.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/98c8f459-407d-4b88-8f26-2ffd4e9b2a93_en?filename=Factsheet_EDF21_FAMOUS2.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/eabefa01-73ef-4ed1-a3ad-1036c42711d1_en?filename=Factsheet_EDF21_ENGRT.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/eabefa01-73ef-4ed1-a3ad-1036c42711d1_en?filename=Factsheet_EDF21_ENGRT.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/04ead0c7-bfca-49fe-9800-bfdd565242df_en?filename=Factsheet_EDF21_iFURTHER_1.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/04ead0c7-bfca-49fe-9800-bfdd565242df_en?filename=Factsheet_EDF21_iFURTHER_1.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/c1fc3354-cfc4-4a45-be6b-7db1a4225bd1_en?filename=Factsheet_EDF21_5G%20COMPAD.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/c1fc3354-cfc4-4a45-be6b-7db1a4225bd1_en?filename=Factsheet_EDF21_5G%20COMPAD.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/7e924a3a-ea4b-4827-befa-707eec2c8a30_en?filename=Factsheet_EDF21_ARTURO.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/7e924a3a-ea4b-4827-befa-707eec2c8a30_en?filename=Factsheet_EDF21_ARTURO.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/9078d9af-b7b5-4fc1-807c-c1f5c25df76e_en?filename=Factsheet_EDF21_ECOBALLIFE.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/9078d9af-b7b5-4fc1-807c-c1f5c25df76e_en?filename=Factsheet_EDF21_ECOBALLIFE.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/b5f4cfa4-4a9d-43ba-af68-59e7c76fc169_en?filename=Factsheet_EDF21_EPIIC.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/b5f4cfa4-4a9d-43ba-af68-59e7c76fc169_en?filename=Factsheet_EDF21_EPIIC.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/982f8375-314d-463b-846f-892e55475df5_en?filename=Factsheet_EDF21_NEWHEAT.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/982f8375-314d-463b-846f-892e55475df5_en?filename=Factsheet_EDF21_NEWHEAT.pdf


Kiitos!

• EU-Rahoitusneuvonnan kotisivut

• Uutiskirje

@EUrahoitus
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Linkkejä

• Factsheet on EDF calls 2022

• Call topics description

• EDF work programme 2022 part 2

• EDF Indicative multiannual perspective

• EDF Info Day 2022 Slides (Video)

• Funding & Tenders opportunities portal

• Factsheet on EDF

• EDF Regulation

http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/factsheet-edf-calls-2022_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/document/download/920e7fa3-add3-4b2e-8054-a6243251acc1_en?filename=C_2022_3403_1_EN_ACT%20and%20Annex%201.pdf
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/document/download/d7242b04-13bf-442e-b6a4-67eb8b2c2cc0_en?filename=EDF%20Indicative%20multiannual%20perspective.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/factsheet-edf-calls-2022_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/document/download/b7184161-8bd3-4e91-a5cd-7c33a045925d_en?filename=C_2022_3403_3_EN_annexe%203.pdf
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/document/download/920e7fa3-add3-4b2e-8054-a6243251acc1_en?filename=C_2022_3403_1_EN_ACT%20and%20Annex%201.pdf
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/document/download/d7242b04-13bf-442e-b6a4-67eb8b2c2cc0_en?filename=EDF%20Indicative%20multiannual%20perspective.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/edf-info-day-2022-slides_en
https://webcast.ec.europa.eu/european-defence-fund-2022-info-day
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/european-defence-fund-edf_en
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj


Mitä EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa?

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

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.

http://www.eurahoitusneuvonta.fi/
http://www.eurahoitusneuvonta.fi/
http://www.eurahoitusneuvonta.fi/
http://www.eurahoitusneuvonta.fi/


Markkinaehtoinen EU-
rahoitus

Hanna Rinta-Erkkilä
27.9.2022



Markkinaehtoinen EU-rahoitus

• Käsittää EU:n tarjoamat laina-, takaus- ja 
sijoitustuotteet

• Käytännössä kyse aina EIP-ryhmän eli 
Euroopan investointipankin (EIP) ja 
Euroopan investointirahaston (EIR) 
takaustuotteista ja rahastosijoituksista

• Välittäjäorganisaatioina suomalaiset pankit ja 
markkinaehtoista rahoitusta tarjoavat julkiset 
organisaatiot

• InvestEU:sta ei myönnetä yrityksille avustusta



InvestEU-ohjelma



InvestEU-ohjelma



InvestEU-ohjelman rahasto

• Ohjelman toteuttavat komission kanssa yhteistyössä Euroopan investointipankkiryhmä (75 % 
budjetista) ja kansalliset rahoituslaitokset (25 % budjetista)

• Ohjelmaa voivat hyödyntää kaikki laina- ja sijoitusrahoitusta käyttävät hankkeet, niin julkisella 
kuin yksityisellä puolella

• Rahoitus välitetään sen hyödyntäjille Euroopan investointipankkiryhmän, pankkien ja 
rahoituslaitosten sekä pääomarahoittajien kautta

• InvestEU sisältää 4 investointi-ikkunaa:



InvestEU:n takaustuotteet

• SME Competitiveness

• Rahoitus on suunniteltu aloittaville (startup) pk-yrityksille

• Vakuusvaatimus pienempi, pidempi laina-aika, uutena ominaisuutena pääomalaina 
rahoitusmuoto

• Sustainability

• Tukee hiilineutraalitavoitetta 2050

• Rahoitus on suunniteltu kestäville yrityksille, vihreisiin investointeihin ja saavutettavuuden 
parantamiseen jotka edistävät Euroopan vihreää ja kestävää siirtymistä. Mukaan lukien:

• Innovation & Digitalisation

• Tavoitteena tukea innovaatio- ja digivetoisia yrityksiä. 

• Nopeasti kasvavia tai T&I-intensiivisiä yrityksiä

• Cultural & Creative

• Rahoitusväline, jolla tuetaan kulttuuri- ja luovaa-alaa 

• Micro & Social

• Mikro- ja sosiaalisten yritysten rahoituksen saanti

• Skills & Education

• Rahoitusväline työvoiman osaamisen investointiin



InvestEU takaustyypit

•Hyväksytty 04/2021
InvestEU-

asetus

•Hyväksytty 06/2021Rahoitusohjeet

• Investointikomitea nimetty 07/2021Hallinto

• EIP:n ja komission InvestEU-
ohjelman takaussopimusten 
allekirjoitus 03/2022

Takaussopimu
kset

• Investointikomitea hyväksyi 
ohjelman 1.4.2022

Ohjelman 
toteutus



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

Avustukset: ympäristö, kiertotalous ja 
cleantech, alueelliset rahoitukset, 
kansalaisyhteiskunta, nuoriso- ja 
koulutus, luovat alat, peliala, 
matkailuala

Veera Koskinen
veera.koskinen@businessfinland.fi

+358 50 476 9929

Paavo Heiskanen Hanna Rinta-Erkkilä Emmi Nahi
paavo.heiskanen@businessfinland.fi hanna.rinta-erkkila@businessfinland.fi emmi.nahi@businessfinland.fi

+358 41 501 4481 +358 40 751 4278 +358 50 344 7122

Avustukset: Euroopan 
puolustusrahasto

Markkinaehtoinen rahoitus Avustukset: digitalisaatio, terveys, 
alueelliset rahoitukset, EU:n 
ulkosuhdeasiat ja kehitysyhteistyö, EU:n 
yhteiset arvot, oikeusala sekä luovat 
alat.

EU-rahoitusneuvonta @EUrahoitus

https://www.linkedin.com/company/eurahoitusneuvonta/
https://twitter.com/EUrahoitus

