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Ohjelma ja käytännön asioita

12.00 Tervetuloa!

12.05 Mitä EU-ohjelmien välisillä synergioilla tarkoitetaan 
ja tavoitellaan? Hanna Vuorinen, työ- ja 
elinkeinoministeriö

12.15 Erasmus + v. 2021-2027 ja Eurooppalaiset 
korkeakoulut -aloite

• Ohjelman valmistelun tilanne ja kansallinen toiminta

• Kaisu Piiroinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

• Eurooppalaiset korkeakouluverkostot -aloite 

• Jonna Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

• Eurooppalaiset korkeakouluverkostot ja Horisontti Eurooppa

• Johanna Hakala, Suomen Akatemia

• Eurooppalaiset korkeakouluverkostot – UNITE! University
Network for Innovation, Technology and Engineering –
verkosto

• Katrina Nordström, Aalto-yliopisto

13.30 Webinaari päättyy
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• Pidäthän oman mikin vaimennettuna, kun 
kuuntelet. 

• Chattia voi käyttää kysymysten 
esittämiseen ensisijaisesti. Kerro nimesi 
puheenvuorosi alussa.

• Teknistä tukea ei valitettavasti ole tarjolla 
mahdollisissa Skype-yhteyksien 
ongelmatilanteissa

Esitysaineisto löytyy EUTIn verkkosivuilta
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-2020/esitysaineisto/

EUTIn kansalliset Horisontti Eurooppa -
verkkosivut (rakenteilla)
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-2020/horisontti-
eurooppa/



EU-ohjelmien väliset synergiat –webinaarisarja

25.3. Digitaalinen Eurooppa ja Horisontti Eurooppa
https://www.businessfinland.fi/495d92/globalassets/finnish-customers/horizon-
2020/esitysaineistot/25_03_2020_heu_dep_webinaari.pdf

7.5. LIFE ja Horisontti Eurooppa
https://www.businessfinland.fi/499626/globalassets/finnish-customers/horizon-
2020/esitysaineistot/07_05_2020_life_horisontti-eurooppa_final.pdf

3.6. EU:n uusi avaruusohjelma ja Horisontti Eurooppa
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/horisontti-2020/2020/eu-ohjelmien-valiset-synergiat-
avaruusohjelma-ja-horisontti-eurooppa--webinaari/

11.6. Erasmus+ ja Horisontti Eurooppa 
https://webropol.com/ep/erasmus-ja-HE

Syyskaudella jatkamme sarjaa mm. Puolustusrahasto, InvesEU, Rakennerahastot, 
Verkkojen Eurooppa jne. 
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EU-ohjelmien väliset 
synergiat

Erasmus+ ja Horisontti Eurooppa



EU-ohjelmien väliset synergiat
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Horizon Europe proposal foresees 4 
concrete possibilities for synergies 

(provisions still under negotiations!):

• ESIF as national contribution 
(art.8)

• Cumulative Funding (art. 23)
• Complementary Funding: Seal 

of Excellence (art.11)
• Transfer of funding (art. 9 HE –

art. 21 CPR)
Lähde: Komissio kalvot ja ERA-LEARN workshop 

Synergioiden 3 C:tä: 

• Compatibility – Yhteensopivuus
• Coherence – Johdonmukaisuus

• Complementarity - Täydentävyys 



We are working on:

 Input into strategic planning and work programmes
 Coordination between work programmes
 Conditions to link projects
 Conditions for cumulative funding on the same project 
 Conditions to top up by other programmes
 Improve functionalities of Funding and Tenders Portal
 Coherence of aims
 Complementarity of actions
 Dissemination of research results
 Exploitation of research results
 Feeding research results back to policy (evidence-based policy 

making)
 Deployment arising from research results and
 demonstrations
 Monitoring impact of research expenditure

Framework for synergies



Horisontti Eurooppa (Liite IV)
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14643-2019-INIT/en/pdf

9. Synergioilla Erasmus+ -ohjelman kanssa on varmistettava, että 

a) puiteohjelman ja Erasmus-ohjelman yhdistettyjä resursseja, Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin resurssit mukaan lukien, käytetään tukemaan toimia, joiden tavoitteena 
on Euroopan korkea-asteen oppilaitosten vahvistaminen ja nykyaikaistaminen. 
Puiteohjelmasta täydennetään tukea, jota Erasmus-ohjelmasta myönnetään Eurooppa-
yliopistojen verkostoa koskevalle aloitteelle ja tarvittaessa erityisesti sen 
tutkimusulottuvuudelle. Tämä on osa sellaisten uusien yhteisten ja integroitujen pitkän 
aikavälin ja kestävien koulutus-, tutkimus- ja innovaatiostrategioiden kehittämistä, jotka 
perustuvat monitieteisiin ja monialaisiin toimintamalleihin ja joiden avulla toteutetaan 
osaamiskolmiosta; 

b) puiteohjelma ja Erasmus-ohjelma edistävät koulutuksen ja tutkimuksen integroitumista 
helpottamalla sitä, että korkea-asteen oppilaitokset voivat laatia ja perustaa yhteisiä 
koulutus-, tutkimus- ja innovaatiostrategioita ja -verkostoja sekä tuoda opetukseen 
viimeisimmät tutkimuslöydökset ja -käytännöt, tarjota aktiivista tutkimuskokemusta kaikille 
opiskelijoille ja korkeakoulujen henkilöstölle, erityisesti tutkijoille, sekä tukea muita korkea-
asteen koulutusta, tutkimusta ja innovointia integroivia toimia.
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Kiitos!

Hanna Vuorinen
Erityisasiantuntija

050 313 8618
hanna.vuorinen@tem.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö


