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Ulkopuolisen rahoituksen koordinointi 

• Ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämistä 

lisättävä 

• Hankkeita ei pääsääntöisesti toteuteta 

ministeriöstä, vaan alaisessa hallinnossa 

• Tavoitteet:  

– Kokonaiskuva ulkopuolisen rahoituksen 

hyödyntämisestä 

– Uusien rahoitusmahdollisuuksien kartoitus 

– Prosessin suunnitelmallisuuden vakiinnuttaminen 

(systematisointi, olemassa olevan tiedon 

hyödyntäminen) 

 



Tähänastinen toiminta 
• TAY:ssä:  

– Erityisasiantuntija v. 2012 alusta 

– Intranet-sivusto 

– Eri rahoitusinstrumentteja koskevat perusselvitykset, neuvonta ja 

rahoitusmahdollisuuksien kartoitus 

– Koordinaatio 

– Yhteydenpito ja tiedonvaihto: osastot, erillisyksiköt ja hallinnonala  

– Tuki rahoituksen hyödyntämiselle, hankinnalle ja suunnittelulle, 

mm. hakemusklinikat, epäselvät asiat/kysymykset käytännön 

hanketyössä 

– Tiedon jakaminen, myös avoimet haut 

– Mukana SM:n tutkimustyöryhmässä, FP7- ja H2020-työssä, 

vaikuttaminen & yhteydenpito rahoittajiin 

• KVY:ssä:  
– Rahastoasioiden yhteistyöverkosto 

– SOLID, ISEC ja CIPS -> EU:n sisäasioiden rahastojen jatkokauden 

valmistelut 

– Lisäksi useiden eri rahoitusinstrumenttien seurantavastuita (IBA, 

ENPI/ENI, Twinning, Taiex, IKI, OSA-ohjelmien oikeusala) 
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Ulkopuolisen rahoituksen intrasivut 

Virrassa 
• Tukimateriaalia Virrassa (SM:n intranet) 

– Polku: Toimintamme –> Toiminnan ja talouden suunnittelu ja 

ohjaus –> Tutkimus ja kehittäminen - Ulkopuolinen rahoitus  

1. Rahoitusohjelmat: Perusselvitykset rahoituslähteistä: EU, 

kansalliset, muita ml. poikkihallinnolliset  

2. Hankkeet: Valmisteilla olevat hankkeet & käynnissä olevat 

hankkeet 

3. Hankevalmistelu: Hankeideoita; Hakuohjeita, käytännön 

vinkkejä - erityisesti päivitetty EU FP7-osuutta; Mallihakemuksia 

(täydennyksiä toivotaan): Infomateriaalia tilaisuuksista 

4. Yhteistyö: Yhteyshenkilöt, yhteistyöverkostot 
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EU-rahoituskauden tilannekatsaus 

 – EU:n rahoituskausi vaihtumassa v. 2014 alusta, poliittinen 

yhteisymmärrys saavutettu monivuotisista 

rahoituskehyksistä  

• Tietoja eri ohjelmista päivitetty vasta osin Virtaan 

– Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, poliittinen 

sopu saavutettu 

• Osana III pilaria (yhteiskunnalliset haasteet): "Turvalliset 

yhteiskunnat", rahoitus 2,2% (n. 70 Mrd €:sta) 

• Komission strateginen ohjelma 3 v. 

• Työohjelmat 2 v.: hyväksyntä 10.12., haut avautuvat 11.12. 

• Myös entiset CIP-hankkeet: erityisesti innovaatioiden hankinta 

(Public Procurement of Innovation) 

• FP7: esikaupalliset hankinnat (Pre-Commercial Procurement)  

– H2020: Turvallisuustutkimuksen ohjelmakomitea / 

tukijärjestelmä Suomessa  

• Komiteajäsen + ydinryhmä (asiantuntijajäsen, NCP/Tekes), 

tukiverkosto (määräaikainen) 

• Koordinaatioverkosto (horisontaalinen), EU20-jaosto 

• SM:n rooli vahvistuu: päävastuu komiteasta/TAY 
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Muita ajankohtaisia rahoituslähteitä 
• Sisäasioiden uudet rahastot: "SOLID-jatkokausi", ISEC, CIPS 

• Raja-alueyhteistyön ohjelmat ENI CBC 

– monivuotinen ohjelma 

– vaikuttaminen nyt! 

• Oikeusalan rahoitusohjelmat: OM 

1. Oikeusohjelma: Siviili- ja rikosoikeus 

2. Perusoikeuksien ja kansalaisuuden ohjelma: Progress, 

Perusoikeudet ja kansalaisuus, Daphne III 

• IBA: UM:n koordinoima Itämeren, Barentsin ja arktisen 

yhteistyön rahoitus 

• Itämeren valtioiden neuvosto CBSS: Project support facility  

– mm. ihmiskauppa, lasten oikeudet, väestönsuojelu (5. 

prioriteettialue) 

• Suomen Akatemia 

– oppilaitokset 

• Tekes, Erasmus+: CIMO, TAIEX/Twinning: KVY… 
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Mistä apua? 

• Talousyksikön tuki eri ohjelmissa: 

– Rahoitusmahdollisuuksien kartoitus 

– Yhteyspiste, tiedotus 

– Tuki hauissa, myös toteutuksessa 

– Myös muiden ministeriöiden rahoitusohjelmat ja –välineet: 

Yhteyspisteenä TAY 

– TUTU toimeenpano-ohjelma (turvallisuuskomitea), SM:n 

tutkimusstrategian päivitys 

• Tekesin EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat (EUTI) 

www.tekes.fi/eu tapahtumat ja koulutukset 

– Horizon 2020 kick-off 11.10. 

– Ensimmäisten hakujen infopäivä 27.11. 

– Hyvä hakemus –koulutus "How to Write a Competitive 

Proposal Workshop" 28.11. 
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http://www.tekes.fi/eu

