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Ajankohtaista
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• Koheesiopolitiikan ajankohtaiset

• Horisontti Eurooppa – missä mennään?

• InvestEU – missä mennään?

• Digitaalinen Eurooppa – missä mennään?

• Horisontti 2020 Green Deal haku



MFF neuvottelutilanne
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1. Neuvosto viimeistelee säädöksiä jonka 

jälkeen päästään lopuistakin asioista 

sopimaan parlamentin kanssa

2. Ensimmäisenä tavoite on saada React EU 

sovittua (elvytysrahoitus). Koheesiopolitiikan 

osalta mennään nykykauden säädöksillä 

pienin muutoksin

3. Next Generation EU (MFF) koetetaan saada 

tänä vuonna mahdollisimman valmiiksi

4. Kansallinen valmistelu ja rahanjako



Elvytysrahoitus
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Kansalliset painopisteet

1. Koulutus

2. TKI

3. Vihreä siirtymä

4. Suomen kilpailukyky

5. Kestävä infrastruktuuri ja digitalisaatio

6. Tulevaisuuden SOTE

7. Työelämäkysymykset



Horisontti Eurooppa
- valmistelun alustava aikataulu
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• Syys-Loka 2020 Strategisen suunnitelman viimeistely (EC)

• Lokakuun loppu 2020 Työohjelmien muotoilu

• Marraskuu 2020 Työohjelmien yhteen toimivuuden tarkastus

• Tbc MFF sopu

• Tbc Horisontti Euroopan lopullinen hyväksyntä

• Q4/2020 Ohjelmakomiteoiden nimeäminen

• Q4/2020 Strategisen suunnitelman lopullinen hyväksyntä

• Joulu 2020/Helmi 2021 HEU työohjelman 2021-2022 viimeistely

• Maalis 2021 HEU Ohjelmakomitean näkemys HEU työohjelmaan

• Maalis 2021 HEU työohjelman virallinen hyväksyntä



Horisontti Eurooppa 
– Strateginen suunnitelma
ja työohjelmat
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• Strateginen suunnitelma

• Vastuu: Strateginen varjokomitea + 

komissio

• Valmiina vuoden loppuun mennessä

• Ohjaa tulevia työohjelmia

• Työohjelmat

• Vastuu: Temaattiset varjokomiteat + 

komissio

• Valmistelut melko pitkällä

• Vaikuttaminen  kansalliset 

varjokomiteoiden yhteyshenkilöt
Kuvan lähde: Euroopan komissio



Horisontti Eurooppa - Työohjelmat
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Päätyöohjelman osat:

1. General Intruduction (SPC)

2. Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA)

3. Research Infrastructures

4. Cluster 1 ’Health’

5. Cluster 2 ’Culture, creativity & incl. Society’

6. Cluster 3 ’Civil security for society’

7. Cluster 4 ’Digital, industry and space’

8. Cluster 5 ’Climate, energy and mobility’

9. Cluster 6 ’Food, Bioecon., Nautr. Resources & Environ.’

10. European innovation ecosystems

11. Widening & ERA

12. Missons (SPC)

13. General annexes (SPC)

Erilliset työohjelmat:

• ERC – Euroopan tutkimusneuvosto

• EIC – Euroopan innovaationeuvosto

• JRC – Yhteinen tutkimuskeskus

• EIT – Euroopan innovaatio- ja

teknologiainstituutti

• Euratom



Horisontti Eurooppa
– Missiot ja kumppanuudet
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• Missiot

• Missiolautakunnat luovuttaneet omat 

raporttinsa komissiolle

• Missiot tällä hetkellä komission 

käsissä

• Komission tiedonanto joulukuussa

• Eurooppalaiset kumppanuudet

• 49 kumppanuusehdokasta

• 3 tyyppisiä kumppanuuksia

• Yhteinen ohjelmatyö

• Yhteinen rahoitus

• Institutionaaliset

• Valmisteluiltaan eri vaiheissa

Kuvan lähde: Euroopan komissio



Horisontti Eurooppa 
– Budjettikysymykset
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• Komission esitys vuonna 2018:

83,5 mrd

• Parlamentti: 120 mrd

• Neuvoston viimeisin esitys: 80,9 mrd

• 75,9 mrd (MFF)

• 5 mrd (NGEU)

• Parlamentti tyytymätön 

resoluutiossa ilmaisi vastustavansa 

leikkauksia

• Keskustelussa myös ohjelman 

sisäinen budjettijako

Kuvan lähde: Euroopan komissio



Eurooppalainen tutkimusalue (ERA)
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• Korkealla Saksan pj-kauden prioriteeteissa

• Komissiolta tiedonanto ERA:sta 30.9.

• Neljä painopistettä:

• 1. Investointien priorisointi

• 2. Ekselenssin saatavuuden parantaminen

• 3. T&I tulosten parempi hyödyntäminen

• 4. Eurooppalaisen tutkimusalueen syventäminen



Digitaalinen Eurooppa 
– missä mennään?

29.9.2020 11

• 2019 neuvosto ja parlamentti sopuun 

ohjelmasta

• 07/2020 huippukokouksessa 

budjettiehdotus 6,8 miljoonaa

• Orientaatiopaperi ohjelmasta julkaistu 

2019

• Korostetaan synergioita Horisontti 

Euroopan ja Verkkojen Euroopan 

kanssa

• Digital Europe asiantuntijaryhmä 

vastuussa valmisteluista



InvestEU – missä mennään?

29.9.2020 12

• Rahoittaa viittä eri osa-aluetta, 

uusimpana lisäyksenä strategisten 

sektorien investoinnit eli käytännössä 

vihreä ja digitaalinen siirtymä

• Ohjelman kolme osiota:

• InvestEU -rahasto

• InvestEU –neuvontakeskus

• InvestEU -portaali

• 07/2020 Neuvoston 

yhteisymmärryksessä InvestEU –

rahastolle 2,8 mrd (MFF), 5,6 mrd

(NGEU) 

Kuvan lähde: Euroopan komissio



Green Deal -haku
Horisontti 2020
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Yleistä

• 1 mrd euroa

• 90 % haun varoista tavoittelee GD:n ydinteemoja

• Haun aikaperspektiivi tavallista lyhyempi

• Kattotavoitteet: Ilmasto, luonnon monimuotoisuus, planeetan tila

• Pilotit: nopea kaupallistaminen, skaalattavauus, kestävyys, 
hyväksyttävyys

• Systeeminen muutos välttämätön - uusi kestävä talouskasvu

• Läpileikkaavana tavoitteena väestötason muutosjohtaminen

o Tiedon vahvistaminen

o Kansalaisten /kuluttajien voimaantuminen
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Linkitys Horisontti Euroopan missioihin

• Adaptation to climate change includin transformation

• Healthy oceans, seas coastal and ilmand waters

• Climate neutral and smart cities

• Soil health and food
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Aikataulu
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Aikataulu
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Hanketyypit
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Evaluointikriteerit
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Pisteytys
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Green Deal hakuteemat
• Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges

• Clean, affordable and secure energy

• Industry for a clean and circular economy

• Energy and resource-efficient buildings

• Sustainable and smart mobility

• Farm to Fork

• Restoring biodiversity and ecosystem services

• Zero-pollution, toxic-free environment

• Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal

• Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable
Europe

• Accelerating the clean energy transition and access in partnership with
Africa
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Increasing climate ambition: cross-
sectoral challenges

• Ilmastonmuutoksen torjunta, monimuotoisuuden säilyttäminen, 
saastumisen vähentäminen

• Vaikutukset terveyteen, turvallisuuteen, väestön sitouttamiseen 
ja sosioekonomiseen joustavuuteen

• Topic 1: Preventing and fighting extreme wildfires with the integration
and demonstration of innovative means

• Topic 2: Towards climate-neutral and socially innovative cities

• Topic 3: Climate-resilient innovation packages for EU regions
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Clean, affordable and secure energy

• Energiaratkaisujen hiiliriippuvuudesta irtautuminen, puhdas uusiutuva 
energia

• Topic 1: Demonstration of innovative critical technologies to enable
future large-scale deployment of offshore renewable energy technologies
(with the possibility to address also hydrogen applications)

• Topic 2: Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the
link between renewables and industrial applications
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Industry for a clean and circular economy

• Kasvun irrottautuminen materiaalikulutuksesta

• Teolliset ja systeemiset uudistukset

• Kiertotalouden buustaaminen

Topic 1: Closing the industrial carbon cycle to combat climate change

Topic 2: Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment
of the circular economy
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Energy and resource-efficient buildings

• Rakennukset nollapäästöisiksi ja nollasaastuttajiksi

• Energiaa tuottavat rakennukset

• Topic: Building and renovating in an energy and resource efficient way

29.9.2020 25



Sustainable and smart mobility

• Merenkulku ja lentoliikenne, satamat ja lentoasemat 
vähähiilisyysratkaisuissa

• Topic: Green airports and ports as hubs for sustainable and smart
mobility
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Farm to Fork

• Euroopan ruokatalous gloobaalisti tarkasteltuna kestäväksi

• Ilmastomuutos, monimuotoisuuskato, maan ja vesien köyhtyminen

• Ruokaturvallisuus, ravitsemus, kestävyys, oikeudenmukainen siirtymä

• Topic: Testing and demonstrating systemic innovations for sustainable
food from farm to fork
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Restoring biodiversity and ecosystem services

• Ekosysteemipalvelujen takaaminen, asukkaiden hyvinvointi, 
luonnonkatastrofien ja tuhojen ehkäisy, ilmastosääntelyn tukeminen

• Topic: Restoring biodiversity and ecosystem services
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Zero-pollution, toxic-free environment

• Sitkeät ja liikkuvat kemikaalit sekä kemialliset yhdisteet

• Ihmisen ja ympäristön terveys

• Topic 1: Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, 
environment and natural resources from persistent and mobile 
chemicals

• Topic 2: Fostering regulatory science to address chemical and 
pharmaceutical mixtures: from science to evidence-based policies
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Strengthening our knowledge in support of the
European Green Deal

• Tietoisuuden lisääminen

• Pitkän aikavälin muutostarve

• Topic 1: European Research Infrastructures capacities and services to 
address European Green Deal challenges

• Topic 2: Developing end-user products and services for all stakeholders
and citizens supporting climate adaptation and mitigation

• Topic 3: A transparent and accessible oceanTowards a Digital Twin of the
Ocean
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Empowering citizens for transition towards a climate
neutral, sustainable Europe

• Reilu ja kattava vihreä siirtymä

• Ihmisten, yhteisöjen ja organisaatioiden sitouttaminen

• Topic 1: European capacities for citizen deliberation and participation for 
the Green Deal

• Topic 2: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal

• Topic 3: Enabling citizens to act on climate change and environmental
protection through education, citizen science, observation initiatives, and 
civic involvement
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Accelerating the clean energy transition and
access in partnership with Africa

• Afrikka kestävän kehityksen tielle

• Euroopan ja afrikan unionin välisiä T&I-
partneruuksia ilmastonmuutoksen ja kestävän energiasektorin aloilla

• Topic: Accelerating demonstration of clean energy solutions in Africa and 
the Mediterranean
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Kiitos!

Ollaan yhteydessä:

kari.aalto@eastnorth.fi

tanja.lepisto@eastnorth.fi

jenna.huhtanen@eastnorth.fi
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