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CEF-haut 2022-2023  

• Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) -
asetuksen perusteella laadittu rahoitushakuja ohjaava
työohjelma määrittää ohjelman painopisteitä, nyt voimassa 
kolmivuotinen ohjelma v. 2021-2023. 

• Hakuja vuosittain eli saman sisältöinen hankehaku myös 2022 
ja 2023. 

• Vaihtoehtoisten käyttövoimien (AFIF) 5 hakua, jäljellä 2 
hakua v. 2023 (19.9.2023 asti). 

• V. 2022 sotilaallisen liikkuvuuden haku 12.5.-29.9.2022.

• CEF 2022-haku auki 13.9.2022-18.1.2023, päätökset 
kesäkuussa 2023. 

• V. 2024 tulee uusi työohjelma loppukaudelle, painopiste 
TEN-T-verkon modernisaatioprioriteeteissa. Komissio 
ehdottanut  työohjelman muuttamista, sen etupainotteisuus 
lisääntyy. 
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CEF-asetuksen mukaan:

E u r o o p a n u n i o n i n v i r a l l i n e n lehti 14.7.2021 L 249/59: 

• Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta annetun asetuksen (EU) 1153/2021 säännökset 
edellyttävät, että CEF-rahoitustukihakemuksiin sisältyviä ehdotuksia voivat tehdä joko yksi jäsenvaltio tai 
useampi jäsenvaltio tai asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella kansainväliset organisaatiot, 
yhteisyritykset tai jäsenvaltioihin sijoittautuneet julkiset tai yksityiset yritykset tai elimet.

• Hakumenettelyyn osallistumisesta säännellään yksityiskohtaisemmin EU-asetuksen 11 artiklassa, jossa 
määritellään osallistumisen edellytykset seuraavasti:

• 6. Tukikelpoisia ovat ainoastaan sellaiset ehdotukset, joita ovat esittäneet yksi tai useampi jäsenvaltio; tai 
asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella kansainväliset järjestöt, yhteisyritykset tai julkiset tai 
yksityiset yritykset tai elimet, ml. alueelliset tai paikalliset viranomaiset.

• Jos asianomainen jäsenvaltio ei hyväksy ehdotuksen esittämistä ensimmäisen alakohdan b alakohdan 
mukaisesti, sen on ilmoitettava asiasta. 

• Jäsenvaltio voi tietyn työohjelman tai tiettyjen hakemusluokkien osalta päättää, että ehdotuksia voidaan 
esittää ilman sen hyväksyntää. Tällaisessa tapauksessa tästä on ilmoitettava mainitun jäsenvaltion 
pyynnöstä kyseisessä työohjelmassa ja kyseisissä ehdotuspyynnöissä.
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Kansallinen hyväksyntä 
kaikille hakemuksille

• CEF –asetuksen mukaan jäsenvaltiot antavat kansallisen 
hyväksynnän kaikille CEF-hakemuksille, myös 
yksityisten toimijoiden hankkeille.

• Edellyttää virallista valtioneuvostotasoista hyväksyntää
=> LVM esittelee kaikki Suomesta hakuun esitetyt 
hakemukset raha-asiainvaliokunnalle (perustuu 
määräykseen asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-
asiainvaliokunnassa ”Suomen unionille esittämät ohjelmat 
sekä hakemukset rahoitus- tai muun tuen saamiseksi taikka 
kansallisen tuen hyväksymisestä.”)

• Jos raha-asiainvaliokunta puoltaa hankkeen, LVM voi 
allekirjoittaa jäsenmaan puollon hankehakemukselle
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Hakuprosessi
• Hakija toimittaa Traficomille CEF-hakemuksen 

projektitiivistelmät ja A-lomakkeet 18.11. mennessä sekä 
B-lomakkeen 1.12. mennessä, hakemukset LVM:lle 1.12.

• LVM laatii hakemuksista esityksen VN:n raha-
asiainvaliokunnalle 15.12.2022 istuntoon 

• Traficom hakee sen jälkeen hankekohtaiset puoltokirjeet 
LVM:stä

• Hakija syöttää hakemuksensa itse komission Funding & 
Tenders –järjestelmään, DL 18.1.2023 klo 17.00 (CET)

• Päätökset tukea saavista hankkeista kesäkuussa 2023

• CINEA neuvottelee tuensaajan kanssa tukisopimukset, 
Grant Agreement syksyn 2023 aikana

• Huomioi, että osalta hakemuksista (works, studies with
physical interventions) vaaditaan Environmental
compliance file-lomake, tulee hankkia YM:ltä
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Mitä tietoja tarvitaan?

• Projektitiivistelmä:

• Selosta riittävän yleistajuisesti, mitä hankkeessa tehdään, ota 
A-lomakkeen tiivis kuvaus projektitiivistelmään

• Kuvaa projektin keskeinen sisältö ja työpaketit, kuinka 
projekti vastaa haun tavoitteita, kuvaa haettavan tuen 
määrä ja kokonaisrahoitus  

• Huomioi, että projektitiivistelmässä ilmoitetut hankkeen 
kustannukset ja hankkeen keskeinen sisältö eivät saa enää 
muuttua projektitiivistelmän palauttamisen jälkeen

• Avaa käyttämäsi lyhenteet 

• Ota huomioon, että RV-materiaalit ovat julkisia, jos 
liikesalaisuuden alaista tietoa, on se merkittävä 

• Traficom koordinoi hakua ja informoi: 
traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/tietoa-cef-
liikennehauista
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lvm.fi   Twitter: @lvmfi

Kiitos!

marjukka.vihavainen-pitkanen@gov.fi


