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• EU-rahoituksen kenttä on laaja ja rahoitusta tarjotaan markkinoille monin eri rahoitusvälinein monia
eri kanavia pitkin, ja pitkään on tunnistettu valtakunnallinen tarve hajanaisen tiedon keskitetylle
neuvontapalvelulle.

• Tarpeeseen vastataan TEMin päätöksellä ja erillisrahoituksella Business Finlandiin perustetulla EUrahoitusneuvontapalvelulla. Palvelu toimii TEMin ohjauksessa Business Finlandin hallinnoimana.
• Neuvontapalvelu käynnistettiin huhtikuussa 2021. Sen verkkosivut löytyvät osoitteesta:
www.eurahoitusneuvonta.fi.
• Palvelu toimii tiiviissä yhteistyössä sen kokoaman laajan EU-rahoituksen sidosryhmäverkoston
kanssa. Neuvontaa EU-rahoituksen monista tuotteista voidaan tarjota vain aktiivisessa yhteistyössä
tämän laajan verkoston kanssa.

Palvelun tavoitteet
• Palvelun tavoitteena on esittää EU:n ohjelmien muodostama kokonaisuus selkeästi ja
yhtenäisesti suomalaisille toimijoille. Väylinä toimivat verkkosivusto sekä monipuolinen viestintä
eri kanavien kautta (sosiaalinen media, 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
neuvonnan ja tiedonjaon tuloksena.
• Palvelun ympärille rakentuu kansallinen EU-rahoituksen osaajien verkosto, jonka kautta tieto
rahoitusmahdollisuuksista kulkee tehokkaasti ja laajasti.

Neuvontapalvelun laaja sidosryhmäverkosto
Palvelu nojaa tiiviiseen yhteistyöhön EU-rahoituksen kanssa työskentelevien tahojen kanssa.
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Miten EU-rahoitusneuvonta voi
auttaa?
Palvelu tarjoaa:
• Keskitettyä tietoa kaikista EU:n rahoitusohjelmista- ja välineistä
• 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 toimijoille.
• Neuvomme myös yksityisiä EU-rahoituksen konsultteja. Palvelu ei kilpaile yksityisten palveluntarjoajien
kanssa vaan tukee yksityisen markkinan kehittymistä.

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

EU-rahoitus & ohjelmakausi 2021-2027 – avustukset
• Konsortiomuotoisia sekä yksin haettavia
rahoituksia; apua konsortion rakentamiseen
löytyy
• Alueelliset -> kansainväliset

• Jatkuvuus: ensimmäisen hankkeen vaikeus,
pidemmän aikavälin näkyvyys, verkostot ja
kumppanuudet jopa tärkeämpiä kuin itse
rahoitus
• Pääsy viimeisimpien innovaatioiden pariin

• Voittoa tavoittelemattoman, yleishyödyllisen
hankkeen rahoitusprosentit vaihtelevat
hakukuulutuksittain, mutta usein korkeita
• Kahdenlainen osallistumismahdollisuus:
aktiivinen hankkeen vetäjä/osallistuja esim.
uuden teknologian pilotointivaiheessa?

• Ohjelmakaudella 2021-2027 useita
muutoksia:
• Raportoinnin keventäminen mm. budjetointi,
hakuprosessit

• Vihreän siirtymän, digitalisaation (ja tasaarvon) painotus sektorien ja ohjelmien rajat
ylittävästi
• Uusia ohjelmia mm. Innovaatiorahasto ja
Digitaalinen Eurooppa
• Myös EU:n elpymisvälineen kautta
ennätysmäärä rahoitusta tarjolla
• Tasa-arvo, demokratia, sukupuolten tasaarvo

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 asti, 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.

Muita rahoitusmahdollisuuksia ja lisätietolähteitä
• RRF-rahoitus – Suomen kestävän kasvun ohjelma:
https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma
• COST – yhteistyöverkostot tutkijoille: https://www.aka.fi/suomen-akatemian-toiminta/mitateemme/kansainvalinen-toiminta/eurooppa/muu-eurooppalainen-yhteistyo/cost/
• Eureka: https://www.businessfinland.fi/suomalaisilleasiakkaille/palvelut/ohjelmat/eurooppalaiset-ohjelmat/eureka
• ERA-NETit ja muut EU-yhteistyöverkostot: https://www.aka.fi/suomen-akatemian-toiminta/mitateemme/kansainvalinen-toiminta/eurooppa/eu-yhteistyo/era-netit-ja-muut-eu-yhteistyoverkostot/
• EU-rahoitusneuvonnan materiaalipankki: https://www.eurahoitusneuvonta.fi/materiaalit
• Horisontti Eurooppa: https://www.horisonttieurooppa.fi

Kiitos!

markku.pekonen@businessfinland.fi

