
 
 

 

 

Briefing 1.  
 

Ideasta innovaatioksi – Euroopan yhteinen haaste 
 
Osa 2. Eurooppalaiset rahoitusvälineet yritysten tukena – yritysten näkökulma 
Berit Virtanen-Thewlis, SVP People, Culture & Communication, Trä Group Oy 
 
 
Berit Virtanen-Thewlis toimii terveelliseen ja kestävään asumiseen erikoistuvan Trä Group Oy:n 
varatoimitusjohtajana vastaten henkilöstön, yrityskulttuurin ja viestinnän kehittämisestä.  
Kansainvälisen uransa aikana hän on toiminut johtotehtävissä ja vaikuttajana brändistrategikon, 
viestintä- ja markkinointijohtajan, HR- ja organisaatiokulttuurin kehitysjohtajan tehtävissä, mutta 
myös kasvuyrittäjänä, neuvonantajana ja hallitusammattilaisena. Näissä tehtävissä Virtanen-
Thewlis on työskennellyt muun muassa Suomessa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja 
Yhdysvalloissa, ja ollut tukemassa organisaatioiden kasvua ja kansainvälistymistä. 
 
Yhteenveto Berit Vitanen-Thewlisin alustuksesta: 
 
Virtanen-Thewlisin alustuksen tavoitteena oli tarkastella EU:n Horisontti 2020 -rahoitusohjelman 
pk-instrumenttia tavallisten suomalaisten yritysten näkökulmasta ja kokemusten kautta. Yleisö 
on osallistunut keskusteluun aktiivisesti ja jakoi omia kokemuksiaan, ruusuja ja risuja, 
rahoituksen hakemisesta Brysselin kautta.   
 
Virtanen-Thewlis on ollut mukana monessa hankkeessa ja tuntee useita suomalaisia yrittäjiä, 
jotka ovat onnistuneesti saaneet rahallista tukea innovaatiotoimintaansa EU:lta. Hänen 
mukaansa rahoitus on kuitenkin vain yksi muutoksen instrumenteista. Horisontti 2020 -ohjelman 
pk-instrumentin käytön muuta antia ovat mm. ideoiden jalostaminen, verkostoituminen ja 
henkilöstön kehittäminen. Se on prosessi, joka saattaa tuntua raskaalta monen yrityksen 
näkökulmasta, mutta samalla se on hyödyllinen harjoitus, josta voi oppia paljon – prosessi, joka 
antaa valmiudet muun rahoitukseen hakemiseen.   
 
Ennen tilaisuutta Virtanen-Thewlis oli toteuttanut pienimuotoisen kyselytutkimuksen, jonka 
tavoitteena oli kerätä ja analysoida hänen verkostoonsa kuuluvien suomalaisten yrittäjien 
kokemuksia rahoituksen hakemisesta ja raportoinnista Horisontti 2020 -ohjelman kautta. 
Kriittisenä palautteena vastauksissa nostettiin esille ohjelmaa koskevan relevantin tiedon 
hankala löydettävyys ja hakuohjeiden monimutkaisuus, käsittelyprosessi ja kriteerien 
epäselvyys sekä palautteen epätasalaatuisuus. Osa tilaisuudessa mukana olevista pk-yrittäjistä 
oli näiden kommenttien kanssa samaa mieltä. Erityistä huolta yleisössä on aiheuttanut 
rahoitushakemuksiin erikoistuvien konsulttien toiminta, jonka nähtiin osin vääristävän 
hakuprosessin arviointia.  
 
Vaikka rahoituspäätökset saattavat joskus tuntua epäoikeudenmukaisilta, käsittelyprosessi 
Horisontti 2020 -ohjelmassa on ollut hyvin selkeästi ohjeistettu ja järjestelmällinen, kertoi 
kokemuksestaan paikalla oleva hankkeiden arviontiin osallistunut virkamies. Monesti 
hakemuksiin liittyy monia erityisehtoja, joihin ei aina osata vastata odotetulla tavalla, joten 
ohjeita kannattaa ehdottomasti lukea hyvin tarkasti.  
 



 
 

 

 

Virtanen-Thewlisin mukaan EU:n rahoitusohjelmien soveltuvuus yrityksille vaihtelee paljon 
yrityksen kasvuvaiheesta riippuen. Myös Horisontti 2020 -tapauksessa ei aina kannata lähteä 
mukaan ja on aina hyödyllistä neuvotella ensin asiasta asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi on 
huomattava, että Horisontti 2020-ohjelman Pk-instrumentin Phase 1 -vaiheen viimeiset haut 
päättyvät syksyllä 2019, minkä jälkeen komissio ei enää rahoita Horisontti 2020 -ohjelmassa 
Phase 1 -vaiheen työtä, joten se on tehtävä esimerkiksi kansallisella tai muulla rahoituksella 
Phase 2 -vaiheen hakemusta varten. 
 
EU:n rahoitusohjelmiin kannattaa silti ehdottomasti hakea, sillä hakuprosessi pakottaa 
miettimään liikeidean kasvumahdollisuuksia ja yrityksen kehittämistä. Hakuprosessi voidaan 
nähdä eräänlaisena Pre Due Diligence -harjoituksena, josta on varmasti hyötyä 
tulevaisuudessa.  
 


