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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.



Palvelun laaja sidosryhmäverkosto



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
ohjelmaspesifeissä kysymyksissä

• Asiantuntijat ovat tavoitettavissa suorista 
sähköpostiosoitteista sekä puhelimitse (kts. 
seuraava dia)

mailto:info@eurahoitusneuvonta.fi
http://www.eurahoitusneuvonta.fi/


@EUrahoitusEU-rahoitusneuvonta

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

Veera Koskinen
Avustukset & tapahtumat

veera.koskinen@businessfinland.fi

+358 50 476 9929

Markku Pekonen
Avustukset & tapahtumat

markku.pekonen@businessfinland.fi

Valtteri Vento
Markkinaehtoinen rahoitus

valtteri.vento@businessfinland.fi



EU-rahoitus & ohjelmakausi 2021-2027

• Konsortiomuotoisia sekä yksin haettavia 
rahoituksia; apua konsortion rakentamiseen 
löytyy

• Avustukset sekä markkinaehtoiset

• Alueelliset -> kansainväliset

• Jatkuvuus: ensimmäisen hankkeen vaikeus, 
pidemmän aikavälin verkostot ja kumppanuudet

• 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 tasa-
arvon) 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 tasa-arvo
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Vihreä siirtymä ja digitaalisuus

Euroopan maaseuturahasto 

• Maaseudun kehittämishankeet tarjoavat 
maaseudun toimijoille erilaisia 
rahoitusmahdollisuuksia

• Myöntää ja avustaa paikallinen ELY-keskus ja 
Leader-ryhmät

• Esim. yhteistyössä paikallisten yritysten ja muiden 
toimijoiden kanssa tehtävät uusiutuvan energian 
käyttöä(/vähähiilistä yhteiskuntaa) parantavat 
yleishyödylliset investoinnit ja palvelut

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

• Uudella ohjelmakaudella keskiössä digitaalisuus ja 
vihreä siirtymä

• ELY-keskukset (4), sekä maakunnan liitot vastaavat 
alueellisesta neuvonnasta

• Digitaalisia asiantuntijaosaamiskeskittymiä avataan 
julkisen- ja yksityisen sektorin käyttöön osana 
digitalisaation vauhdittamista (myös EDIH)

• Tukee mm. digitaalisten palveluiden 
yhteiskehittämistä, uusiutuvan energian 
käyttöönottoon tähtäävän yhteistyön tukeminen 
(ml. rakennuskannan omaenergiatuotanto, 
kulttuurihistoriallisten rakennusten korjausrakennus 
energiatehokkaammaksi),  

Myös LIFE-
ohjelma



Yhteiskunnallinen toiminta

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahastosta (AMIF) 

• Turvapaikkajärjestelmän vahvistus, laillisen 
maahanmuuton ja kotoutumistoimien tukeminen

• Hankkeissa 1 tuensaaja, mukana voi olla myös 
muita tahoja

• Ensimmäiset haut 2022

Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot –
ohjelma CERV

• Tasa-arvon edistäminen ja syrjinnän ehkäisy

• Koulutukset, selvitykset, seminaarit ja kampanjat 

• Konsortio, jossa väh. 2 maasta osallistujia 
(erityishakuja kansallisella tasolla)

• 1-2 vuotta,  hankkeiden koot sekä 
rahoitusprosentit vaihtelevat 

• Osa hauista jo auki

Myös ESR+



Nuoriso

Euroopan solidaarisuusjoukot

• Syrjäytymisen ehkäiseminen, luonnonsuojelu, 
hyvinvoinnin ja koulutuksen lisääminen, 
maahanmuuttajayhteisöjen kanssa työskentely

• Ruohonjuuritason yhteiskunnalliset ja 
humanitääriset haasteet

• Vapaaehtoistyö (2-12kk, usein ulkomailla) 18-30v 
nuorille, sekä nuorten itse ideoimat 
solidaarisuushankkeet.

• Vapaaehtoistyössä on lähettävä organisaatio sekä 
vastaanottava organisaatio. Toimintaa tuetaan 
rahallisesti. 

Erasmus+

• (Koulutus), nuoriso ja urheiluala

• Nuorisovaihto, nuorten yhteiskunnalliset 
osallistumishankkeet, nuorisotyöntekijöiden 
liikkuvuus ja oppiminen

• Liikunta- ja urheilusektorin yhteistyöhankkeet, 
eurooppalaiset liikunta-ja urheilutapahtumat

• Haetaan opetushallituksesta





Kiitos!

www.eurahoitusneuvonta.fi

Twitter @Eurahoitus

LinkedIn EU-rahoitusneuvonta

http://www.eurahoitusneuvonta.fi/

