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Webinaarin käytännöt
• Kysymykset (esitysten aikana) chattiin
• Chattia voi hyödyntää myös verkostoitumiseen

• Mikit pois päältä
• Diasetit jaetaan osallistujille tapahtuman jälkeen ja
tallenne tulee katsottavaksi EU-rahoitusneuvonnan
materiaalipankkiin
• Tapauskohtaisessa EU-rahoitusmahdollisuuksien
kartoituksessa auttaa EU-rahoitusneuvonta
• Muistattehan ystävällisesti täyttää palautelomakkeen
tapahtuman jälkeen (linkki tulee chattiin)
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Mitä EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa?
EU-rahoituksen kansallista hyödyntämistä voidaan edesauttaa paremmalla tiedonjaolla tarjolla
olevista rahoitustuotteista. Neuvontapalvelu vastaa tähän tarpeeseen sivujensa ja tapahtumien
kautta (www.eurahoitusneuvonta.fi) sekä tarjoamalla 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 EUrahoituksen hyödyntämisestä kiinnostuneille tahoille. Neuvomme myös yksityisiä EU-rahoituksen
konsultteja, emme kilpaile markkinan kanssa vaan haluamme tukea sitä.

Palvelun laaja sidosryhmäverkosto

EU-RAHOITUKSEN LAAJA KENTTÄ
Yhteensä yli 30 ohjelmaa ja välinettä
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Neuvomme EU:n rahoituksesta
EUTI & NCP:t – Horisontti Eurooppa -ohjelman
julkiset neuvontapalvelut
•

EUTI on ohjelman toteutuksen asiantuntija;
tarjoaa käytännön opastusta ja koulutusta
HE-ohjelman toiminnasta ja osallistumisen
yksityiskohdista

•

NCP-yhteyshenkilö on Horisontti Euroopan
työohjelmien substanssiasiantuntija;
neuvoo hakutekstien lukemisessa, hakemusten
valmistelussa ja arvioinnissa

•

Ota yhteyttä kun halua tietää Horisontti
Euroopasta ja osallistumismahdollisuuksista:

•

www.horisonttieurooppa.fi
 Miten voimme auttaa tai
EUTI@businessfinland.fi

EU-rahoitusneuvontapalvelu
• Yleistason neuvontaa kaikista EUrahoitusvaihtoehdoista tuotettuna
yhteistyössä EU-rahoitusohjelmien
kansallisten vastuutahojen kanssa
• Temaattisia, ohjelmien rajat ylittäviä
tapahtumakokonaisuuksia
• Asiakasyhteydenotot verkkosivujen kautta
www.eurahoitusneuvonta.fi/yhteystiedot
tai info@eurahoitusneuvonta.fi

Yhteydenottokanavat
EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa useita
yhteydenottokanavia asiakkaille:
• Neuvonta-aika on varattavissa suoraan
yhteydenottolomakkeella
• Yleissähköpostiosoite info@eurahoitusneuvonta.fi
palvelee kaikissa EU-rahoitukseen liittyvissä
kysymyksissä, puhujapyynnöissä ja muissa asioissa
• www.eurahoitusneuvonta.fi -verkkosivuilla kattava
asiantuntijoiden yhteystietoluettelo
ohjelmaspesifeihin kysymyksiin
• Asiantuntijat ovat tavoitettavissa suorista
sähköpostiosoitteista sekä puhelimitse (kts. seuraava
dia)

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

Veera Koskinen

Markku Pekonen

Valtteri Vento

Avustukset & tapahtumat

Avustukset & viestintä

Markkinaehtoinen rahoitus

veera.koskinen@businessfinland.fi

markku.pekonen@businessfinland.fi

valtteri.vento@businessfinland.fi

+358 50 476 9929

+358 44 3733 668

+358 50 3365 829

EU-rahoitusneuvonta

@EUrahoitus

EU-rahoituskenttä terveyden osalta
• Terveyshaasteet ovat luonteeltaan monialaisia. EU4Health on liitoksissa muihin unionin ohjelmiin,
politiikkoihin, välineisiin ja toimiin:
• Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), jolla tuetaan heikossa asemassa olevien väestöryhmien
mahdollisuutta käyttää terveydenhuoltopalveluja
• Euroopan aluekehitysrahasto alueellisen terveydenhuoltoinfrastruktuurin parantamiseksi
• Horisontti Eurooppa terveyden tutkimuksen edistämiseksi
• Unionin pelastuspalvelumekanismi / rescEU lääkintätarvikkeiden hätävaraston luomiseksi
• Digitaalinen Eurooppa ja Verkkojen Eurooppa -väline digitaalista terveydenhuoltoa varten tarvittavan
digitaalisen infrastruktuurin luomiseksi
• InvestEU-ohjelma
• Sisämarkkinaohjelma
• Elpymis- ja palautumistukiväline (RRF)
• Erasmus+ -ohjelma
• Hätätilanteen tukiväline

Kiitos & tervetuloa asiakkaaksi
www.eurahoitusneuvonta.fi
Twitter @EUrahoitus
info@eurahoitusneuvonta.fi

Horizon Europe
Health Cluster
Rita Rinnankoski-Tuikka,
NCP, Suomen Akatemia
08 Joulukuuta 2021

Horisontti Eurooppa Terveys-klusteri
Suomen Akatemia:
Sirpa Nuotio
(Delegate)

Antti Hautaniemi
STM (Expert)

Rita Rinnankoski
(Expert and NCP)

Anni Kaukoranta
TEM (Expert)

Ota yhteyttä:
rita.rinnankoski@aka.fi
marko.uutela@aka.fi

Marko Uutela
(Expert and NCP)

Raimo Pakkanen
Business Finland (Expert)

Informaatiota suomeksi:
www.horisonttieurooppa.fi

Webinar Health Cluster
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Horizon Europe 2021-2027: 95.5 billion €
53.5 bn €
(56%)

25 bn €
(26%)

13.6 bn €
(14%)

3.4 bn €
(4%)

Horizon Europe Health Cluster
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6 Destinations
25 topics will
open/close 2022
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Horizon Europe: Main funding instruments 2021-2022
INDICATIVE
Research & Innovation Actions (RIA)
Funding rate 100%
Producing new information or technology
Supporting research and development activities

Coordination and Support Actions (CSA)
Funding rate 100%
Coordinate, support and activate research
(e.g. networks, workshops, preparatory work)

Pre-commercial Procurement (PCP)
Funding rate 90%
No near-to-the-market solutions available, new R&I needed

Innovation Actions (IA)
Funding rate 70% / non-profit 100%
Producing new or improved products or services
Supporting actions closer to the market
(e.g. prototypes, demonstrations, pilots)

Public Procurement of Innovative Solutions (PPI)
Funding rate 35%
Nearly or in small quantity on the market,
R&I still required to de-risk
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Collaboration is the way to get HEU funding
• Funding is available for consortia
• At least 3 partners from 3 different countries (member states and/or
associated countries)
• Partners can be from different sectors (Academic, private, third
sector)
• One partner is the Project coordinator
• 70-100% funding rate
• Typical funding for consortia is 4-10 M€
Webinar Health Cluster
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6 destinations,
25 topics year 2022

Destination 1: Staying healthy in a rapidly changing society

19
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Call - Staying healthy 2022; opened in October – closing
February or April
• HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-01-two-stage: Boosting mental health in Europe in times
of change – RIA (50.0 m€)

• HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-04-two-stage: Trustworthy artificial intelligence (AI) tools
to predict the risk of chronic non-communicable diseases and/or their progression – RIA (60.0
m€)
• HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05-two-stage: Prevention of obesity throughout the life
course – RIA (60.0 m€)
• HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02-01: Personalised blueprint of chronic inflammation in
health-to-disease transition – RIA (50.0 m€)
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Destination 2: Living & working in a health-promoting environment
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Call – Environment and Health 2022 (single stage); opened in
October – closing April
• HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04-01: Methods for assessing health-related costs of
environmental stressors– RIA (20.0 m€)
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Destination 3. Tackling diseases and reducing disease burden

23

Call – Tackling diseases 2022; opened in October – closing
February
• HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-02-two-stage: Pre-clinical development of the next
generation of immunotherapies for diseases or disorders with unmet medical needs – RIA (40.0
m€)

• HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-03-two-stage: Vaccines 2.0 - developing the next generation
of vaccines – RIA (60.0 m€)
• HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-04-two-stage: Development of new effective therapies for
rare diseases – RIA (60.0 m€)
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Call – Tackling diseases 2022 (single-stage); opening January –
closing April
• HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-02: Pandemic preparedness – RIA (10.0 m€)

• HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-03: Non-communicable diseases risk reduction in
adolescence and youth (Global Alliance for Chronic Diseases - GACD) – RIA (25.0 m€)
• HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-01: Support for the functioning of the Global
Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R) – CSA

• Call – Partnerships in Health 2022:
• HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-03-01: European partnership fostering a European Research
Area (ERA) for health research – Horizon Programme Cofund Actions (30.0 m€)
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Destination 4. Ensuring access to innovative, sustainable and
high-quality health care

26

Call - Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality
health care single-stage 2022; opened in October – closing April
• HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-04: Better financing models for health systems– RIA (30.0 m€)
• HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-02 : Pre-commercial research and innovation procurement
(PCP) for building the resilience of health care systems in the context of recovery – Precommercial Procurement (25.0 m€)
• HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-03: Public procurement of innovative solutions (PPI) for building
the resilience of health care systems in the context of recovery – Public Procurement of
Innovative Solutions (15.0 m€)

• Call – Partnerships in Health 2022:
• HORIZON-HLTH-2022-CARE-10-01: European partnership on transforming health and care
systems – Programme Cofund Actions (100.0 m€)

Destination 5: Unlocking the full potential of new tools, technologies &
digital solutions for a healthy society
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Call - Tools and technologies for a healthy society (single-stage
2022), opened in October – closing April
• HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-01: Optimising effectiveness in patients of existing prescription
drugs for major diseases (except cancer) with the use of biomarkers – RIA (60.0 m€)
• HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-02 : New methods for the effective use of real-world data
and/or synthetic data in regulatory decision-making and/or in health technology assessment –
RIA (35.0 m€)

Call - Tools and technologies for a healthy society (two-stage
2022), opened in October – closing February
• HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12-01 : Computational models for new patient stratification
strategies – RIA (60.0 m€)
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Destination 6. Maintaining an innovative, sustainable and globally
competitive health industry
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Call – Competitive health-related industry (single-stage 2022),
opened in October – closing April
• HORIZON-HLTH-2022-IND-13-01: Enhancing cybersecurity of connected medical devices – RIA
(20.0 m€)
• HORIZON-HLTH-2022-IND-13-02 : Scaling up multi-party computation, data anonymisation
techniques, and synthetic data generation – RIA (30.0 m€)
• HORIZON-HLTH-2022-IND-13-03 : New pricing and payment models for cost-effective and
affordable health innovations – RIA (15.0 m€)

• HORIZON-HLTH-2022-IND-13-04: Setting up a European Smart Health Innovation Hub – CSA
(2.0 m€)
• HORIZON-HLTH-2022-IND-13-05: Setting up a European Electronic Health Record Exchange
Format (EEHRxF) Ecosystem – CSA (2.0 m€)
31
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Horizon Europe Funding and Tenders portal
• https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

Esityksen nimi
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European Partnerships
• Open first for funders
• New generation of objective-driven and more ambitious partnerships
in support of agreed EU policy objectives
• EU Commission and private and/or public partners jointly develop
and implement a research and innovation program
• Significant investment; up to 50% of the budget of Pillar II = 26 bn €!
• 49 + 1 Partnership candidates identified
• The draft proposals are available on the commission website
Horizon Europe Health Cluster
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Webinar Health Cluster
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Take home:

So many opportunities that something
matches to you needs!
Start preparing now
Reserve time and effort
Stay informed: participate in
information events & educate yoursef
Contact your current network
Participate in matchmaking events
Ask help!
All relevant info in Funding & Tenders
-portal

Kiitos!
www.horisonttieurooppa.fi

EU4Health-ohjelma
8.12.2021 Infotilaisuus
Pirjo Pietilä-Kainulainen
STM, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto

Esityksen rakenne
1. Ohjelman tausta
2. Yleis- ja erityistavoitteet
3. Pitkän aikavälin haasteet
4. Työohjelma 2021
5. Toimeenpano
6. Budjetti
7. Rahoitushaun perustiedot
8. Hakukriteerit
9. Avoimet haut
10.Haun kulku
11.Hakuprosessi
12.Suhde muuhun EU-rahoitukseen

EU4Health-ohjelman tausta
• Neljäs EU:n terveysohjelma: ohjelmakausi 2021-2127

• Volyymiltaan ja painoarvoltaan suurempi kuin aikaisemmat ohjelmat
• Ohjelma on EU:n terveyspolitiikan toimeenpanoväline
• Päätavoite: EU pysyy maailman terveimpänä alueena, sillä on käytettävissään
kaikki mahdolliset välineet terveyshaasteisiin vastaamiseksi kansallisella ja
EU:n tasolla ja se on valmistautunut mahdollisiin uusiin terveysuhkiin.
• Ohjelman oikeusperustana toimiva asetus annettiin 24.3.2021.

• Ohjelmakomitea hyväksyi vuoden 2021 työohjelman 9.6.2021.
• https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_fi

Yleistavoitteet ja 10 erityistavoitetta
1. Parannetaan ja edistetään terveyttä unionissa
•
•

tautien ehkäiseminen ja terveyden edistäminen
kansainväliset terveysaloitteet ja yhteistyö

2. Torjutaan rajat ylittäviä terveysuhkia
•
•
•

rajat ylittävien terveysuhkien ennaltaehkäisy, niihin varautuminen ja reagoiminen
kriisissä välttämättömien tuotteiden kansallisten varastojen täydentäminen
lääkintä-, terveydenhuolto- ja tukihenkilöstön reservin perustaminen

3. Parannetaan lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja muiden tuotteiden saavutettavuutta
•

lääkevalmisteiden, lääkinnällisten laitteiden ja kriisissä välttämättömien tuotteiden saatavuus ja
kohtuuhintaisuus

4. Parannetaan terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä ja resurssitehokkuutta
•
•
•

•

terveystietojen, digivälineiden ja -palvelujen sekä terveydenhuollon digitalisaation vahvistaminen
terveydenhuollon saatavuuden parantaminen
EU:n terveyslainsäädännön ja sen täytäntöönpanon sekä näyttöön perustuvan päätöksenteon
kehittäminen
integroitu työ kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kesken.

Ohjelman pitkän aikavälin haasteet
EU4Health-ohjelmassa käsitellään myös muita terveydenhuoltojärjestelmien pitkän
aikavälin haasteita, erityisesti:
• terveyserot väestöryhmien, maiden ja alueiden välillä sekä erilaiset mahdollisuudet
saada kohtuuhintaista, ennaltaehkäisevää ja hoitavaa laadukasta terveydenhuoltoa
• ei-tarttuvista taudeista, erityisesti syövästä, mielenterveysongelmista, harvinaisista
sairauksista ja terveyden taustatekijöiden aiheuttamista riskeistä aiheutuva rasite
• terveydenhuoltojärjestelmien kapasiteetin epätasainen jakautuminen
• esteet digitaalisten innovaatioiden laajalle käyttöönotolle ja parhaalle mahdolliselle
hyödyntämiselle sekä niiden käytön laajentamiselle
• ympäristön, erityisesti ilman, veden ja maaperän, pilaantumisen ja saastumisen sekä
väestörakenteen muutosten aiheuttama kasvava terveystaakka.

Painopisteet 2021 työohjelmassa
• Vuosittaisissa työohjelmissa määritellään, millaisiin toimiin voi hakea rahoitusta
• Komissio on jakanut ohjelman painopisteet neljään "ohjelmalohkoon":
o
o
o
o

Kriisivalmius
Tautien ehkäisy ja terveyden edistäminen
Terveysjärjestelmät ja terveysalan työntekijät
Digitalisaatio

• Jokainen ohjelmalohko sisältää useita erilaisia prioriteetteja ja niihin voidaan
sijoittaa merkittäviä aloitteita
• Syöpä on monialainen prioriteetti, joka pannaan täytäntöön erityisillä toimilla
kaikkien lohkojen alla
• Rakenne näyttää säilyvän samana vuoden 2022 työohjelmassa

Ohjelman toimeenpano
• EU:ssa ohjelman toimeenpanosta ja suurelta osin budjetista vastaa uusi
toimeenpanovirasto Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
• Suomessa toimeenpanosta vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö
• Ohjausryhmä
o komissiolla velvollisuus kuulla
o painopisteet ja strategiset suuntaviivat
o vuosittaisten työohjelmien valmistelutyö

• Ohjelmakomitea hyväksyy työohjelmat
• Europan parlamentin kuuleminen
• Aktiivinen tiedotus sidosryhmille

Ohjelman budjetti
• Unionin monivuotisesta rahoituskehyksestä käytyjen neuvottelujen tulos:
EU4Health-ohjelman budjetti 5,1 miljardia euroa.
• EU4Health-asetuksen mukaan kokonaismenoista on seitsemän vuoden aikana
käytettävä:
o Vähintään 20 % terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn
o Enintään 12,5 % hankintoihin, jotka täydentävät kansallista varastointia kriisiin liittyvillä
tuotteilla
o Enintään 12,5 % globaalien sitoumusten ja terveysaloitteiden tukemiseen
o Enintään 8 % hallintokuluihin

• Vuodelle 2021 käytettävissä 311,7 miljoonaa euroa hallintomenojen
vähentämisen jälkeen
o Ensimmäisen vuoden hallintokuluista suuri osa menee HaDEA:n perustamiseen

Rahoitushaun perustiedot
• Ohjelman kohderyhmänä jäsenvaltiot, terveysviranomaiset, kansalaisjärjestöt,
kansainväliset järjestöt ja yritykset
• Ohjelman volyymistä osa menee suorana tukena erilaisille terveysaloitteille ja
terveysorganisaatioille
• Rahoitusmuodot:
o
o
o
o
o

Projektit (Action grants)
Yhteistoimintahankkeet (Joint Actions)
Hankinnat (Procurements)
Palkinnot (Rewards)
Avustukset (Operating Grants)

• Suoran hallinnon ohjelma: haku keskitetty komissioon, josta sitä haetaan pääasiassa
suoraan komission määräämillä kriteereillä hakuilmoitusten ohjeiden mukaisesti
• Poikkeuksena yhteistoimintahankkeet (Joint Actions), joihin nimitys Suomen
edustajaksi tehdään sosiaali- ja terveysministeriön kautta

Hakukriteerit
• Tarkat hakukriteerit löytyvät hakuoppaasta sekä kunkin projektin hakutekstistä
(työohjelma)
o Hakuopas: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/20212027/eu4h/wp-call/2021/call-fiche_eu4h-2021-pj_en.pdf

• Hankkeiden ja projektien omarahoitusosuus yleensä 40% (erityistapauksissa 20%),
hankinnoissa 100%
• Hakijaorganisaatioiden tulee olla oikeushenkilöitä
• Yleensä EU-tason hankkeita, myös yksittäisiä kansallisia (“European Added value”)
• Rooleja: pääkoordinaattori, työpaketin vetäjä, osallistuja tai yhteistyökumppani
Projektihaku käynnissä (Open calls for action grants),päättyy 25.1.2022
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/eu-n-iv-terveysalan-toimintaohjelma
https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals_en

Avoimet projektit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Action grants boosting cancer prevention through the use of the European Code against Cancer and other concerted
actions
Action grants to organise and collect data to understand the safety, quality and efficacy of therapies applied in the field
of assisted reproduction and based on haematopoietic stem cells
Action grants to support the implementation of best practices in community-based services for the human
immunodeficiency virus (HIV) infection and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), tuberculosis, viral hepatitis
and sexually transmitted infections
Action grants supporting training activities, implementation, and best practices
Action grants for ‘Cancer Diagnostic and Treatment for All’ including ‘Genomic for Public Health’
Action grants for the Computer-aided Drug Repurposing for Cancer Therapy Project
Action grants to reduce liver and gastric cancers caused by infections
Action grants for developing a pilot project for an EU infrastructure ecosystem for the secondary use of health data for
research, policy-making and regulatory purposes
Action grants to support implementation of best practices on the ground with direct impact on the effort to tackle
mental health challenges during COVID-19
Action grants to support actions to improve access to human papillomavirus vaccination
Action grants for the initiative ‘HealthyLifestyle4All’: promotion of healthy lifestyles
Action grants for ‘EU Cancer Treatment Capacity and Capability Mapping’ project - Network of Comprehensive Cancer
Centres
Action grants to create a ‘Cancer Survivor Smart Card’

Haun kulku
• Komissio julkaisee työohjelman hakuteksteineen
• Komissio ilmoittaa haun alkamisesta:
https://hadea.ec.europa.eu/about-hadea_en
• Hakuaikaa yleensä 2-4 kk
• Komissio arvioi hakemukset
• Sopimuksen valmistelut valittujen tahojen kanssa ja allekirjoitukset
• Hankkeen valmistelu ja aloitus
 Yleensä vähintään vuosi
Komission rahoitus pääasiassa jälkikäteistä kulujen korvausta (reimbursement).

Hakuprosessi
Komission Funding & tender opportunities –sivusto ja –portaali:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
• Etsi sopiva projekti
• Tutustu tarkasti hakutekstiin ja ohjeisiin!
• Etsi kumppaneita, käytä tutustumiseen ja valmisteluun aikaa
• Luo tili (EU Login) ja rekisteröi organisaatiosi
• Jätä hakemus portaalissa

Part A –online form: General Information, participants and contacts, Budget
Part B- Project description and implementation (max. 45 pages): Description of the project
and applicant organisation, work packages and activities

Suhde muuhun EU-rahoitukseen
Terveyshaasteet ovat luonteeltaan monialaisia. EU4Health on liitoksissa muihin unionin ohjelmiin,
politiikkoihin, välineisiin ja toimiin:
• Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), jolla tuetaan heikossa asemassa olevien väestöryhmien
mahdollisuutta käyttää terveydenhuoltopalveluja
• Euroopan aluekehitysrahasto alueellisen terveydenhuoltoinfrastruktuurin parantamiseksi
• Horisontti Eurooppa terveyden tutkimuksen edistämiseksi
• Unionin pelastuspalvelumekanismi / rescEU lääkintätarvikkeiden hätävaraston luomiseksi
• Digitaalinen Eurooppa ja Verkkojen Eurooppa -väline digitaalista terveydenhuoltoa varten
tarvittavan digitaalisen infrastruktuurin luomiseksi
• InvestEU-ohjelma
• Sisämarkkinaohjelma
• Elpymis- ja palautumistukiväline
• Erasmus+ -ohjelma
• Hätätilanteen tukiväline

stm.fi ›
@STM_Uutiset ›

Kiitos!
pirjo.pietila-kainulainen@gov.fi
p. 0295163677

EU:n markkinaehtoiset
rahoitusvälineet terveysalan
tukena
Valtteri Vento
8.12.2021

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, joita komissio rahoittaa.
• Markkinaehtoisten tuotteiden tarjonta kasvanut tasaisesti vuodesta 2015 lähtien, jolloin
Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) käynnistettiin.
• Suomi hyötyi 2020 päättyneestä ESIR:stä Euroopassa suhteessa BKT:hen 10. eniten (n.2
miljardia).
• Lähes kaikilla suomalaisilla pankeilla, kahdella vakuutusyhtiöllä sekä markkinaehtoista
rahoitusta tarjoavilla julkisilla organisaatioilla on rahoitusvälineitä käytössä.
• Keskeisin ohjelma jatkossa on InvestEU-ohjelma, mikä sisältää varsinaisen rahaston, sekä sen
lisäksi investointineuvontapalvelun sekä investointihankeportaalin.
• Muita pienempiä rahoitusohjelmia on useita.

EU:n rahoitusjärjestelyt pk-yritysrahoituksessa 2016–2021
SME / Mid-cap Loan : OMA SP ja SP Ryhmä
EaSI : OMA SP
Mid-cap Risk Sharing : OP
Pk-yritysaloite : OP, Nordea, Aktia, SP Ryhmä, OMA SP, POP
SME InnovFin Guarantee Facility : OP, Nordea, LähiTapiola, Fennia,
Ålandsbanken
COSME : Finnvera (Aktia Pankki, Danske Bank, Fennia, Nordea Oma
Säästöpankki, OP, POP Pankkiliitto, Handelsbanken, Säästöpankkiliitto ja
Ålandsbanken)
Equity Investment Platform : Teollisuussijoitus
European Guarantee Fund (EGF) : Finnvera, Nordea, OP, Säästöpankki,
Teollisuussijoitus
EIP:n ympäristölainaohjelma : Nordea
Enimmillään. n. 5 miljardia euroa vuosina 2016–2021 (HUOM! Nordean rahoitus Suomeen, Ruotsiin ja Tanskaan)

Keskeisimmät EU:n takausohjelmat pk-yrityksille
• COSME-vastatakausohjelma
• Käytössä Finnveran ”pk-takaus”-tuotteessa, 80% takaus, lainan suuruus enintään 150 000 euroa
• Välittäjinä Aktia, Danske, Fennia, Nordea, OmaSp, OP, POP Pankkiliitto, Handelsbanken,
Säästöpankkiliitto ja Ålandsbanken.
• Pk-yritysaloite
• 50% takaus, mahdollisuus Finnveran 30% osatakaukseen. Lainan enimmäismäärä 10 miljoonaa
euroa
• Välittäjinä tällä hetkellä Aktia, OmaSp, OP, POP Pankki ja Säästöpankkiryhmä.
• Sisältää De Minimis-tukea.

• SME InnovFin
• 50–80% takaus innovatiivisille yrityksille, mahdollisuus Finnveran enintään 30% osatakaukseen.
Lainan koko 25 000–7,5 miljoonaa euroa
• Välittäjinä tällä hetkellä OP ja Fennia

European Guarantee Fund (EGF)
Nordea ja EIR allekirjoittivat
sopimuksen 17.3.2021.

Nordea voi myöntää kaikkiaan
rahoitusta 1 miljardia euroa
kasvuinvestointien,
käyttöpääomatarpeiden sekä
yrityskauppojen rahoittamiseen.
Lainan suuruus: 250.000–
10.000.000 euroa.
Takausosuus aina 70%.
Laina-aika enintään 6 vuotta.

Finnvera ja EIP allekirjoittivat
sopimuksen 1.4.2021.

Finnvera voi myöntää kaikkiaan
650 miljoonaa euroa
käyttöpääoma- ja
investointilainoja pääasiassa
suurten yritysten
rahoitustarpeisiin.
Takausosuus 75%
Voimassa vuoden 2021
loppuun asti

OP:n ja EIP:n allekirjoittivat
sopimuksen 7.5.2021.
OP voi myöntää 300 miljoonaa
euroa uutta rahoitusta
keskisuurille suomalaisyrityksille
taloudellisesti kannattavien
investointien ja käyttöpääoman
rahoittamiseen.
Takausosuus 65%.
Voimassa vuoden 2021 loppuun
asti.

Säästöpankin ja EIR:n sopimus
julkaistu 29.9.2021.

Mahdollistaa 50 miljoonaa
euron takauskapasiteetin.
Alle 250 henkeä työllistäville
yrityksille ja lainan koko
enintään 4 miljoonaa euroa.
Laina-aika 1–7-vuotta.
Takausosuus 70%
Voimassa vuoden 2021
loppuun asti

Lisäksi EIR:n rahastosijoituksia suomalaisiin rahastoihin
sekä EIP:n ja Tesin yhteissijoitusohjelma.

EUROOPAN INVESTOINTIPANKIN RAHOITUS SUOMESSA
EIP:n lainatoimintaa Suomessa vuosina 2017–2021 YTD (ei sisällä EIR:n ja EGF:n rahoitusta)
EURm

2017

2018

2019

2020

2021
YTD

Hyväksytty

1 392

1 917

628

789

543

Allekirjoitettu

1 311

1 785

1 713

652

294

1 508

978

2,017

1 446

714

Maksettu

“Split between public sector, corporate and bank lending in 2016–2020:
Public sector 52%, corporates 31%, financial institutions 8% and
project/structured finance 8%. “

• Signed 2 December 2021.
• European Investment Bank (EIB) signs €100 million loan with
Orion Corporation to boost medicinal product development from
concept to clinical trials.
• Orion will use the financing for research and development (R&D)
in pharmaceuticals destined for both humans and animals.
• Orion will target areas including oncology, neurological disorders
and respiratory diseases, for which the company develops inhaled
pulmonary medication.
• https://www.eib.org/en/press/all/2021-433-eib-boosts-orion-spharmaceutical-research

•

European Investment Bank signed €72 million loan with the Lapland Hospital
District for the consolidation and extension of the Central Hospital in Rovaniemi
15 September 2021.

•

The financing will be used to modernise the current facilities, build a new
psychiatric hospital and extend the Central Hospital building.

•

https://www.eib.org/en/press/all/2021-328-lapland-hospital-gets-upgrade-witheuropean-backing

•

European Investment Bank (EIB) signed €72.5 million loan with the Vaasa
Hospital District for the consolidation and extension of the Central Hospital in
Vaasa 15 September 2021.

•

The financing will be used to centralise the current facilities on one integrated
site.

•

https://www.eib.org/en/press/all/2021-353-european-investment-banksupports-vaasa-hospital-modernisation-and-integration

InvestEU-ohjelma 2021

Ohjelman tavoitteena on käynnistää investointeja Euroopassa
vuosien 2021–2027 välillä yli 372 miljardilla eurolla.
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InvestEU-ohjelma
• Sisältää InvestEU-rahaston, InvestEU-neuvontakeskuksen sekä InvestEU-hankeportaalin.

• InvestEU-rahaston tavoitteena on käynnistää 26,2 miljardin budjettitakauksella investointeja 372
miljardin eurolla Euroopassa vuoden 2027 loppuun mennessä.
• Ohjelman toteuttavat komission kanssa yhteistyössä Euroopan investointipankkiryhmä (75%
budjetista), sekä kansalliset rahoituslaitokset (25% budjetista).

• InvestEU-ohjelma pohjautuu vuosina 2015–2020 toimineeseen Euroopan investointiohjelmaan sekä
sen puitteissa toimineeseen Euroopan strategisten investointien rahastoon (ESIR).
• Ohjelmaa voivat hyödyntää kaikki laina- ja sijoitusrahoitusta käyttävät hankkeet, niin julkisella
kuin yksityiselläkin puolella.
• Rahoitus välitetään sen hyödyntäjille Euroopan investointipankkiryhmän, pankkien ja
rahoituslaitosten, sekä pääomarahoittajien kautta.

InvestEU-ohjelman valmistelun tilanne
InvestEU-asetus

Hyväksytty ja tullut voimaan
huhtikussa 2021

Rahoitusohjeet

Hyväksytty ja tullut voimaan
kesäkuussa 2021

Hallinto

Takaussopimukset

Ohjelman toteutus

Määritelty
EIP:n ja komission allekirjoitusta
dotetaan vuoden 2021 loppuun
mennessä.
Heti kun takaussopimukset ovat
hyväksytty ja investointikomitea on
hyväksynyt hankkeet

InvestEU-hankeportaali ja -neuvontakeskus

“The InvestEU Advisory Hub will support
the origination of a robust pipeline of projects
to support European Green Deal
Investment Plan’s objectives. In addition,
it will provide capacity building to
implementing partners, financial
intermediaries or upstream support
to project promoters with the sustainability
proofing, climate and environmental tracking
and make projects investable in general.”
https://ec.europa.eu/investeuportal/

Kiitos!

valtteri.vento@businessfinland.fi

