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Mistä liikkeelle?

• Varaa aikaa valmisteluun

• Hankeidean tulee olla erittäin hyvä

• Löydä hyvät, luotettavat ja oikeat kumppanit

• Löydä sinun hankeidealle sopivat rahoitushaku

• Sitouta kumppanit hankeideaan

• Lue rahoitushaku ilmoitus tarkoin ja vastaa juuri siihen. Lue ohjeet ja 
noudata niitä!
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Millainen on hyvä rahoitushakemus?
• Hakemus kertoo selkeästi hankkeen merkityksen, uutuusarvon, 

innovatiivisuuden, yhteiskunnallisen ja/tai tieteellisen vaikuttavuuden, 
hakijan pätevyyden.

• Hyvä ensivaikutelma tärkeä!

• Kannattaa peilata hakemusta arviointikriteereihin.

• Miten kuvaat tämän?
• Tarkenna hankeidea, kerro taustat ja merkittävyys sekä identifioi ongelma (tiedon 

tarve)
• Kuvaile innovatiivinen ratkaisusi identifioimaan ongelmaan
• Esittele tarkennetut tavoitteesi ja oletuksesi
• Kuvaile vaikuttavuus, oletettavat tulokset ja positiivinen vaikutus käsillä olevaan 

kontekstiin. 



www.pohjois-pohjanmaa.fi

Millainen on hyvä rahoitushakemus?

• Panosta hakemuksen tekstin laatuun
• Ongelman merkitsevyys tulee kirjata selkeästi ja perustellen.

• Ongelman ratkaisussa tulee olla innovatiivisuutta tai uutuusarvoa

• Hyvä hakemus on hyvä ja johdonmukainen tarina
• Punainen lanka tulee olla

• Kirjoita siten, että teksti kannustaa arvioijaa lukemaan eteenpäin

• Kerro selkäesti ja luotettavasti, niin ongelma kuin ratkaisukin
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EU:n mahdollisuudet

• EU tarjoaa rahoitusta moneen eri tarkoitukseen niin yrityksille kuin 
julkisille toimijoille. Hakijan tulee miettiä mahdollisuuksiaan hyödyntää 
EU-rahoitusta oman osaamisen näkökulmasta.

• Hakemuksen valmisteluun tulee varata riittävästi aikaa. Hakea voi 
yksin, koordinaattorina tai partnerina. EU-verkostot ovat tärkeitä, koska 
tarvitset kumppaneita hankkeen toteutukseen

• Hakemuksen valmisteluun tulee panostaa. Osaavat ja luotettavat 
kumppanit ovat tärkeitä.
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EU-rahoituksen speksit

• EU-rahoitusohjelmat ovat komission asettamia ja rahoitusohjelmien 
tavoitteita halutaan edistää. On hyvä ymmärtää EU:n poliittinen 
strateginen keskustelu

• EU-hankkeet tuovat lisäarvoa Euroopalle 

• EU-hankkeen ovat yhteistyöhankkeita muiden EU-maiden kanssa

• Hakuprosessi vie aikaa ja voi olla yksi tai kaksivaiheinen
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Rahoitus, kansainvälisyyttä, kasvua ja yhteistyötä

• Horisontti Eurooppa-ohjelma on EU:n suurin panostus tutkimukseen ja 
innovointiin Euroopassa.  Ohjelmakaudella 2021-2027 on 95 miljardia 
jaossa. Suurin osa rahoituksesta myönnetään kansainvälisenä 
yhteistyönä toteuttaville projekteille.

• EU rahoittaa yritysten tuotekehitystä, innovaatioiden skaalausta ja 
kansainvälistä kasvua ja tutkijoiden huippututkimusta, koulutusta ja 
kansainvälistä liikkuvuutta.

• EU haluaa uutta tietoa, osaamista ja osaajia.

• Onnistumiseen tarvitaan työtä, strategista suunnittelua ja 
yhteistyökumppaneita.



www.pohjois-pohjanmaa.fi

Horisontti Euroopan rakenne
25 mrd. €
26,2%

3,4 mrd. €
3,5%

53,5 mrd. €
56%

13,6 mrd. €
14,2%

EU:n funding and 
tender portal –
sieltä löytyy 
rahoitushakujen 
ilmoitukset!

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Horisontti Eurooppa, pilarit

• Pilari I: Huipputason tiede
• keskittyy perustutkimukseen ja sen rahoittamiseen. Huipputason tiedettä rahoittava 

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) ja liikkuvuutta tukevat Marie Sklodowska-Curie –
toimet sekä tutkimusinfrastruktuurien kehittämisohjelma.

• Pilari II: Globaalit haasteet ja eurooppalainen elinkeinoelämän kilpailukyky
• Koostuu temaattisista aihealueista, jotka toteutetaan pääosin vähintään kolmessa 

jäsenvaltiossa tai liitännäismaassa toimivien osallistujien konsortiohankkeina. 
Aihealueet on jaettu klustereihin, joiden teemat ovat: 1. Terveys, 2.Kulttuuri, luovuus 
ja osallistava yhteiskunta, 3.Yhteiskunnallinen turvallisuus, 4. Digitaalisuus, teollisuus ja 
avaruus, 5.Ilmasto ja energia sekä liikkuvuus ja 6. Elintarvikkeet, biotalous, 
luonnonvarat, maatalous ja ympäristö



www.pohjois-pohjanmaa.fi

Horisontti Eurooppa, pilarit

• Pilari III: Innovatiivinen Eurooppa
• Pyrkii tuottamaan tutkimuksesta eurooppalaisia innovaatioita. 
• Euroopan innovaationeuvosto (European Innovation Council, EIC). EIC:n

tavoitteena on tukea Euroopan kasvua siirtämällä tutkimuksen 
huippuosaamista läpimurto innovaatioiksi ja kasvattaa uraauurtavia yrityksiä 
markkinajohtajiksi maailmalla. EIC rahoittaakin monitieteisiä 
tutkimuskonsortioita, jotka keskittyvät varhaisen vaiheen 
teknologiatutkimukseen ja uusiin avauksiin. Lisäksi rahoitetaan 
tutkimustulosten viemistä yrityskäyttöön ja erityisesti yritysten kasvua 
globaalissa mittakaavassa. 

• Pilarissa tuetaan lisäksi eurooppalaisten innovaatioekosysteemien kehittämistä 
ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kehittämistä.
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Horisontti Eurooppa-rahoitus, mitä yrityksille?
• Rahoittaa kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavia tutkimus- ja 

innovaatioprojekteja. Yritysten osallistuminen on tärkeää!

• Yhteistyöprojekti. Suurin osa Horisontti Euroopan rahoituksesta 
myönnetään yhteistyöprojekteille. Temaattiset klusterit tarjoavat eri 
aihepiirien hakuaiheita. Lisätietoa Pilari kakkosesta.

• PK-yritysten EIC Accelerator rahoitus. Yritys voi hakea yksin. 
Merkittävän uutuusarvon omaavien innovaatioiden skaalaus- ja 
kaupallistamisvaiheen toimiin. Lisätietoa Pilari kolmosesta.

• Tutkija koulutettavaksi yritykseen. Marie Sklodwska-Curie ohjelmasta 
tuetaan t&i-henkilöstön ja tutkijoiden liikkuvuutta ja tutkijakoulutusta. 
Lisätietoa Pilari ykkösestä.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa/tietoa-ohjelmasta/globaalit-haasteet
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa/tietoa-ohjelmasta/innovatiivinen-eurooppa/euroopan-innovaationeuvosto-eic
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa/tietoa-ohjelmasta/huipputason-tiede/marie-skodowska-curie--toimet-msca
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Mitä voi tehdä nyt?

• Tutustu rahoitusinstrumentteihin ja Horisontti Euroopassa 
työohjelman ja hakuihin.

• Osallistu hakua tukeviin infoihin, partneri ja matchmaking-tilaisuuksiin.

• Kontaktoi jo tuttuja ja etsi uusia partnereita.

• Suunnittele, aikatauluta, resursoi.

• Jos tarvitset apua, niin kysy sitä!

• Etkö osaa tai ehdi? Voi ostaa palveluja tai osaamista konsulteilta.
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Kiinnostaako EU-
rahoitus?

Kansallinen EU-
rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa 
maksutonta tietoa ja neuvontaa EU:n 
rahoitusohjelmista ja –tuotteista.

Neuvonnan yhteystiedot ja ajanvaraus 
tästä. 

EUTI järjestään ilmaisia webinaareja 
rahoitusohjelmista ja –hauista. 
Tallenteita on myös tarjolla. Tietoa 
löytyy täältä. 

https://www.eurahoitusneuvonta.fi/yhteystiedot
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa
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Rahoitusopas ja EU-toimisto

• Pohjois- ja Itä-Suomen EU-aluetoimisto Brysselissä on julkaissut 
Euroopan komission hallinnoimat ja alueiden väliset rahoitusohjelma 
2021-2027 oppaan ja se on vapaasti ladattavissa.

• EU-toimisto auttaa muutenkin alueemme toimijoita rahoituksen 
etsinnästä ja tiedottavat ajankohtaisista asioista. Liity uutiskirjeen 
tilaajaksi!

https://eastnorth.fi/wp-content/uploads/2021/10/Rahoitusopas-2021-2027.pdf
https://eastnorth.fi/
https://eastnorth.fi/tilaa-uutiskirje/
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Euroopan alueellinen 
yhteistyö, interreg-
ohjelmat

Maantieteelliset alueet ovat 
rajattuja, näihin pääsee mukaan 
Pohjois-Pohjanmaalta

• Aurora

• Pohjoinen Periferia ja Arktis

• Itämeri

Hox! Info näistä ohjelmista 
14.12.21 Oulussa



Kiitos!

Kommentteja/kysymyksiä?

Projektipäällikkö Saija Tikkanen, Kanves-hanke
s-posti: saija.tikkanen@pohjois-pohjanmaa.fi tai             
p. 040 685 4044

mailto:saija.tikkanen@pohjois-pohjanmaa.fi

