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Lapin kv-hanketoimijoiden tapaaminen 29.4.2002

Jaana Lehtimäki, Suomen Akatemia/Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus
(johtava tiedeasiantuntija); NCP/Elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja 

ympäristö (Horisontti Eurooppa-ohjelmassa)



Horisontti Eurooppa vv. 2021 – 2027: ~ 95,5  mrd€

t

Pilari 1
Huipputason tiede

Pilari 2
Globaalit haasteet ja  Euroopan 
teollisuuden kilpailukyky

Pilari 3
Innovatiivinen Eurooppa

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC)

Marie Skłodowska-Curie –toimet 
(MSCA)

Tutkimusinfrastruktuurit

1. Terveys 
2. Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta 

edistävä yhteiskunta
3. Kansalaisturvallisuus yhteiskunnassa
4. Digitaalitalous ja -teknologia, 

teollisuus ja avaruus
5. Ilmasto, energia ja liikkuvuus
6. Elintarvikkeet, biotalous, luonnon-

varat, maatalous ja ympäristö

Yhteinen tutkimuskeskus (JRC)

Euroopan innovaationeuvosto (EIC)

Euroopan innovaatioekosysteemit

Euroopan Innovaatio- ja 
teknologiainstituutti (EIT)

K
lu
st
e
ri
t:

Osallistumispohjan laajentaminen ja eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) vahvistaminen

Osallistumispohjan laajentaminen ja huippuosaamisen 
levittäminen

Euroopan T&I-järjestelmän vahvistaminen ja tehostaminen



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 EU-

rahoitusvaihtoehdoista tuotettuna yhteistyössä 
EU-rahoitusohjelmien kansallisten 
vastuutahojen kanssa

• Temaattisia, ohjelmien rajat ylittäviä 
tapahtumakokonaisuuksia

• Asiakasyhteydenotot verkkosivujen kautta 
www.eurahoitusneuvonta.fi/yhteystiedot tai 
info@eurahoitusneuvonta.fi

• Asiakas ohjataan EU-rahoitusneuvonnan 
pariin kun hän ei ole varma mitä 
rahoitusohjelmaa voisi hyödyntää

http://www.horisonttieurooppa.fi/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa/miten-voimme-auttaa
mailto:EUTI@businessfinland.fi
http://www.eurahoitusneuvonta.fi/yhteystiedot
mailto:info@eurahoitusneuvonta.fi


EUTI ja  NCP-yhteyshenkilöt Suomessa 

HE:n temaattinen 
klusterikohtainen 

viestintä, 
kouluttaminen, 
infotilaisuudet  

Tuki ja neuvonta
(haut, hakemukset,  

hanketyypit)  

Hakemusneuvonta ja  
-kommentointi 

NCP - ydintehtävät:

Neuvontaa, käytännön 
opastusta ja koulutusta 

HE-ohjelman toiminnasta 
osallistumisen 

yksityiskohdista 

Suomenkielinen kotisivu: 
www.horisonttieurooppa.fi

Suomalaisten Horisontti-
osallistumisten seuranta 

ja raportointi (tilastot)

Kansallisen NCP-verkoston 
koordinointi ja ohjaus

27 NCP-yhteyshenkilöä  
Business Finlandissa & 
Suomen Akatemiassa 

EUTI, EU:n puiteohjelmien 
kansallinen yhteystoimisto 
(toteutus Business Finlandissa) 

EUTI = EU:n tutkimus ja innovaatio-ohjelmat NCP = National Contact Point

Ohjaus muihin 
palveluihin 

rahoituslähteisiin

http://www.horisonttieurooppa.fi/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa/tilastotietoa


EUTI, NCP:t ja komiteajäsenet – viralliset mandaatit
• Virallinen mandaatti takaa pääsyn luottamukselliseen tietoon sekä kansallisella että EU-tasolla
• Kaikille avoimet, maksuttomat julkiset palvelut  ei eturistiriitaa

• EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat EUTI 
• EU:n T&I-puiteohjelmien toiminnan, toteutuksen ja osallistumisen asiantuntija
• Suomen puiteohjelmien osallistumisen seuranta ja tilastointi
• Kansallisen NCP-yhteyshenkilöverkoston koordinointi
• Suomenkielinen: www.horisonttieurooppa.fi -> Miten voimme auttaa (yhteystiedot)

• Kansalliset NCP-yhteyshenkilöt (National Contact Points)
• Temaattisten työohjelmien ja hakujen substanssiasiantuntija
• omalla HE-vastuuteemallaan: kansallinen viestintävastuu, hakijoiden neuvonta ja sparraus 

• Komiteajäsenet (Programme committee delegates and experts)
• Kansallisten näkemysten kokoaja sekä edustaja ja vaikuttaja EU-tasolla ohjelmakomiteoissa
• Työtä tukevat määräaikaiset asiantuntijaryhmät
• Toiminnan koordinoinnista Suomessa vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

http://www.horisonttieurooppa.fi/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa/miten-voimme-auttaa/ohjelmakomiteat
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa/miten-voimme-auttaa/ohjelmakomiteat


Tulevia EUTIn tilaisuuksia
• 10/5 Horisontti Euroopan hakuinfo: Kansalaisturvallisuuden haut

• 12/5 Webinaarisarja EU-rahoituksen hakemisesta

• 12/5 Horisontin aamukahvit: Suomi Horisontti 2020-tilastojen valossa

• Horisontti Eurooppa Klusteri 5: Kurkistuksia tulevaan työohjelmaan ja hakuihin
24.5.2022, klo 13:00-14:30

• Horisontti Euroopan Klusteri 2: Kurkistuksia tulevaan työohjelmaan ja hakuihin
2.6.2022, klo 13:00-14:30

➢Ks. Lisää tapahtumia Horisontti Eurooppa - Business Finland

➢Menneiden tilaisuuksien (webinaaritallenteet, muu esitysmateriaali) esitysaineistot

➢HE-ohjelman työohjelmat vuosille 2024-2024 ovat valmistelussa 
EUTI:n tiedote 4.2 Horisontissa nyt näkyvissä - Business Finland

28.4.2022Esityksen nimi 6

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa/esitysaineistoja
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/horisontti-eurooppa/2022/horisontissa-nyt-nakyvissa


Horisontti Eurooppa – missiot ja 
kumppanuudet

• Kumppanuusohjelmat - Business Finland

• Missiot - Business Finland

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa/tietoa-ohjelmasta/kumppanuusohjelmat
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa/tietoa-ohjelmasta/missiot


Määritellyt missiot Horisontissa

Suomen Akatemia 31.3.2022



31.3.2022



31.3.2022



Missioiden 1. haut avautuneet

• Avoimia hakuja – ensimmäiset avoinna syyskuusta tammikuuhun, seuraavat sulkeutuneet 
juuri nyt, maalis-huhtikuussa. 

• Ei etukäteen sovittuja budjetteja – max. 10% Pilari II:n vuosittaisesta budjetista missioihin

• 2021-2022: Horisontti budjetti sisältää 673.24 miljoonaa € missioiden starttiin

* Ilmasto: 122.38 m € – hakuja ei auki, 5 juuri sulkeutunut, 

* Syöpä: 125.65 m € – hakuja ei auki, 3 juuri sulkeutunut

* Meret ja vesistöt: 114.34 m € – hakuja ei auki, 12 juuri sulkeutunut

* Kaupungit: 119.37 m € – hakuja ei auki, 5 juuri sulkeutunut, 1 tulossa vielä 2022

* Maaperä: 67 m € - hakuja ei auki, maaliskuussa sulkeutuneita 9 kpl

• Funding & tenders-portaali:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Suomen Akatemia 31.3.2022

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Missioiden työohjelma 2023-2024

• Ensimmäinen luonnos Missio työohjelmasta 2023-2024 (2023 hakujen 
osalta)

• 2023 tulevat haut missioittain:

* Ilmasto: 2 kpl hakuja (2 placeholders), 45-60 milj € (2/4 x IA) 

* Syöpä: 4 kpl hakuja, 126 milj. € (3 x RIA, 1 x IA)

* Meret ja vesistöt: 10 kpl hakuja, 70 milj. € (4 x RIA, 3 x IA, 3 x CSA)

* Kaupungit: 2 kpl hakuja, XX milj. € (2 x IA) 

* Maaperä: 11 kpl hakuja, 158 milj. €

• Missio-infopäivät: 17.-18.5.
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Horisontti Euroopan 1. aallon kumppanuudet (WP 
2021-2022), joissa Akatemia mukana

• Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth, kumppanuus käynnistynyt (Harri 
Hautala)

• Water4All - Water Security for the planet, sopimusneuvottelut meneillään (Laura 
Forsström)

• The Sustainable Blue Economy Partnership, hakemus jätetty komissioon (Jaana 
Lehtimäki)

• Transforming Health and Care Systems, hakemus jätetty komissioon (Sirpa Nuotio)

Hakuja tutkijoille tulossa 2022 ja/tai 2023, Akatemia (BTY-toimikunta) harkitsee
hakukohtaisesti osallistuuko niihin

Suomen Akatemia 31.3.2022



Horisontin 2. aallon kumppanuudet (WP2023-2024), 
joihin Akatemian alustavasti sitoutunut

• European Partnership on Pandemic Preparedness

• European Partnership for Rare Diseases

• European Partnership for Personalised Medicine

• European Partnership for One Health/Antimicrobial Resistance (AMR) 

• European Partnership for Accelerating Farming Systems Transition: 
Agroecology living labs and research infrastructures

• European Partnership for Animal Health and Welfare

• European Partnership for Agriculture of Data

• European Partnership for Safe and Sustainable Food Systems for People, 
Planet and Climate

Suomen Akatemia 31.3.2022



Erityistä osallistumisesta
HE-ohjelmaan



Venäjän ja Ukrainan osallistuminen HE-ohjelmaan

EUTIn uutinen 3.3. EU-pakotteet vaikuttavat Horisontti-ohjelmien TKI-yhteistyöhön - Business Finland

Komissaari Gabrielin lausunto https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1528

1. Kaikki tuleva T&I yhteistyö Venäjän kanssa on lopetettu (regulaation mukaisesti). Venäläisiä organisaatioita 
on ollut kuitenkin jo mukana 4:ssä HEU-hankkeessa ja venäläisten osalta (5 kpl) GA-allekirjoitusprosessi on 
keskeytetty. Tilanne pysyy tällaisena, kunnes toisin voidaan todeta.

2. Kaikki meneillään oleva (H2020 ym.) rahoitus venäläisille osallistujille on myös keskeytetty.

3. Ukrainan osallistumista HEU ja Euratom -ohjelmiin pyritään nopeuttamaan. Ukrainan osallistumisesta on 
sovittu jo lokakuussa 2021, mutta assosiaatiosopimus tarvitsee vielä Ukrainan itsensä vahvistamisen. Sitä 
odotellessa COM pyrkii varmistamaan, että hauissa menestyneet ukrainalaiset saavat rahoituksensa.

Science Businessin tuottamat uutisoinnit Venäjään/Ukrainaan tilanteeseen liittyen (eri tahojen näkökulmasta) 
Ukraine war | Science|Business (sciencebusiness.net)

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/horisontti-eurooppa/2022/eu-pakotteet-vaikuttavat-horisontti-ohjelmien-tki-yhteistyohon
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1528
https://sciencebusiness.net/article-tags/ukraine-war


Iso-Briannian assosiaatio tulossa

• EUTIn uutinen 26.1 Kansainvälistä yhteistyötä Horisontti Euroopassa tietyin rajoituksin -
Business Finland

• Iso-Britannia kuuluu toistaiseksi Sveitsin tavoin muiden kolmansien maiden joukkoon 
eli sen kumppanit eivät ole oikeutettuja Horisontti-rahoitukseen eivätkä täytä 
projektin kokoonpanolle asetettuja minimivaatimuksia.

• UKRIn mukaan ” The EU is still in the process of formalising the UK’s association. But UK-
based applicants can begin applying straight away. You do not need to wait for the EU to 
formalise association…If the delay to the UK association continues, the UK government 
has confirmed successful Horizon Europe applicants will receive funding from UKRI 
regardless of the outcome of the UK’s efforts to associate with Horizon Europe (awards 
expected to be signed by the end of December 2022)

• Horizon Europe: help for UK applicants – UKRI

• Q&A on the UK’s participation in Horizon Europe

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/horisontti-eurooppa/2022/kansainvalista-yhteistyota-horisontti-euroopassa-tietyin-rajoituksin
https://www.ukri.org/apply-for-funding/horizon-europe/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_uk-participation-in-horizon-europe.pdf?msclkid=9bdf5632c4a111ec87a37c4444ed95ff


ERC & Brexit

Brexit row threatens £250m in UK research funding from EU
The Guardian 25 Apr 2022

The European Research Council (ERC) has written to 98 scientists and academics who were recently approved for €172m (£145m) in grants 
telling them that if the UK’s associate membership of the €80bn Horizon Europe programme is not ratified they will not be eligible to draw down 
the money.

Scientists have said they are now scrambling to find alternative EU institutions to host the funding, with some already turning down the ERC 
money and hoping the UK government’s promise of replacement cash will be delivered.

ERC issues ultimatum telling 150 UK-based grant holders to move to the EU
Science Business 12 Apr 2022

UK researchers have two months to decide whether to move to an eligible institution or give up grants from the European Research Council

https://www.theguardian.com/education/2022/apr/25/brexit-row-threatens-250m-in-uk-research-funding-from-eu
https://sciencebusiness.net/news/erc-issues-ultimatum-telling-150-uk-based-grant-holders-move-eu


Strategisen ohjelman 2025-2027 valmistelu
• Horisontti Eurooppa –ohjelman ensimmäisen strategisen ohjelman 2021-2024 painopisteet:

• Promoting an open strategic autonomy by leading the development of key digital, enabling and emerging technologies, 
sectors and value chains;

• Restoring Europe's ecosystems and biodiversity, and managing sustainably natural resources;

• Making Europe the first digitally enabled circular, climate-neutral and sustainable economy;

• Creating a more resilient, inclusive and democratic European society.

• Suunnitelmaan vaikuttaminen alkanut

• Lähetekeskustelut sidosryhmien kanssa alkaneet mm. komiteajäsenet asiantuntijaryhmineen (dl. 13.5.2022)

➢ Suomen alustavat näkemykset valmistellaan strategisen konfiguraation delegaatiossa (TEM, OKM, SA, BF)

• Strateginen komiteakokous 18.5

• Strategisessa suunnitelmassa huomioidaan mm.

• Jäsenmaat

• Sidosryhmät – konsultaatio ja co-creation (mm. Sidosryhmäkonsultaatio R&I Days yhteydessä 28.-29.9)

• EP

• Ensi vuonna valmistuva H2020 -arviointi

• Horisontti Eurooppa -väliarviointi

• Missioiden ja kumppanuuksien arviointi (mid-2023)



KIITOS!

EUTI@businessfinland.fi

www.horisonttieurooppa.fi

@Eutifi HorisonttiEU-ryhmä

mailto:EUTI@businessfinland.fi
http://www.horisonttieurooppa.fi/
https://twitter.com/home?lang=fi
https://www.linkedin.com/groups/4972201/

