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Itämeri on yksi maailman  
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Mikä on EU:n Itämeri-strategia?
EU:n Itämeri-strategia (The European Union Strategy for the Baltic Sea Region, 
EUSBSR) on vuonna 2009 hyväksytty ensimmäinen Euroopan unionin makroalue-
strategia. Se on EU:n jäsenvaltioiden ja komission välinen sopimus yhteistyön 
syventämisestä Itämeren alueella. Strategia koostuu Eurooppa-neuvoston hyväk-
symästä strategiasta ja EU:n komission jäsenmaiden kanssa laatimasta toiminta-
suunnitelmasta. 

EU:n Itämeri-strategialla syvennetään ja koordinoidaan tehokkaammin Itämeren 
alueen maiden yhteistyötä. Strategialla on kolme päätavoitetta: meren pelastami-
nen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Strategialla halutaan saada 
aikaan näkyviä tuloksia Itämeren alueella ratkaisemalla ongelmia yhdessä ja hyö-
dyntämällä alueen mahdollisuuksia entistä paremmin. 

AluEEn
yhdistäminen

hyVInVoInnIn
lisääminen

MEREn 
pelastaminen



5

Itämeri-strategiaan sitoutuneet  
Eu-jäsenvaltiot ovat Suomen  

lisäksi Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia,  
liettua, Saksa ja Puola. 

Strategian puitteissa tehdään  
yhteistyötä myös EU:n naapuri maiden  

(Venäjä, norja, Valko- Venäjä  
ja Islanti) kanssa.
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Suomi ja strategia
Itämeren alueen merkitys Suomelle ja suomalaisille on monella tavalla suuri. Suo-
mi oli yksi aktiivisimmista aloitteentekijöistä, kun Itämeri-strategiaa alettiin laatia.

Suomelle EU:n Itämeri-strategia on oleellinen väline alueellisen yhteistyön lisää-
miseksi ja yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi. Erityisesti ympäristön tilan paran-
taminen on tärkeä tavoite Suomelle ja suomalaisille.

Suomessa EU:n Itämeri-strategian koordinaatiosta vastaa ulkoasiainministeriö ja 
Suomen kansallisena koordinaattorina toimii Itämeri-suurlähettiläs. lisäksi Suo-
mella on koordinaatiovastuu useasta strategian politiikka-alasta ja horisontaali-
sesta toimesta. 
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Meren pelastaminen
Itämeri on yksi maailman herkimmistä merialueista. Sitä vaivaavat ongelmat, ku-
ten rehevöityminen, saastuminen ja liikakalastus koskettavat kaikkia merta ym-
päröiviä valtioita. Itämeren heikko tila uhkaa 80 miljoonan asukkaan elämänlaa-
tua ja meren biologista monimuotoisuutta. Vielä ei ole kuitenkaan liian myöhäistä 
pelastaa Itämeri. 

EU:n Itämeri-strategian meren pelastaminen -tavoitteen päämääränä on saavut-
taa ympäristön hyväksyttävä tila vuoteen 2020 mennessä, säilyttää meriluonnon 
monimuotoisuus ja tehdä Itämeren alueesta puhtaan ja turvallisen merenkulun 
mallialue. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii entistä parempaa yhteistyötä Itäme-
ren alueen maiden välillä.

Puhdas Itämeri lisää paitsi alueen väestön hyvinvointia, myös luo uusia kestäviä 
liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. 

Meriveden puhtaus
Rikas ja  

terve luonto

Puhdas ja  
turvallinen  
merenkulku

yhteistyön  
parantaminen 

MEREn 
pelastaminen
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Alueen yhdistäminen
Itämeren alueen maat ovat monin osin harvaan asuttuja ja hankalien yhteyksien 
päässä. Itämeri paitsi yhdistää, myös erottaa alueen valtioita. Alueen maiden lii-
kennejärjestelmät ja energiamarkkinat ovat kehittyneet erillään toisistaan. Jotta 
alueen kilpailukykyä ja väestön elämänlaatua voitaisiin parantaa, tulee Itämeren 
alueen liikennejärjestelmiä ja energiamarkkinoita yhdistää. Tämän saavuttaminen 
edellyttää investointeja viestintäyhteyksien, liikenteen ja energiantoimituksen 
infrastruktuuriin. 

Itämeren alueen maat ovat myös kulttuurisesti erilaisia. Kielten ja kulttuurien 
kirjo, monipuoliset maisemat merellä ja maalla sekä kulttuurinähtävyydet kiin-
nostavat niin koti- kuin ulkomaisia matkailijoita. Alueesta pyritäänkin tekemään 
vetovoimainen matkailukohde.

EU:n Itämeri-strategia tähtää alueen fyysiseen ja kulttuuriseen yhdistämiseen 
älykkäillä, kestävillä ja osallistavilla ratkaisuilla. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii 
alueen mailta sitoutunutta yhteistyötä.

luotettavat  
energia markkinat

hyvät  
liikenne olosuhteet

Tehokkaampi  
yhteistyö rajat  

ylittävän  
rikollisuuden  
torjumiseksi

Alueen  
asukkaiden välisten 

yhteyksien  
edistäminen

AluEEn
yhdistäminen
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Hyvinvoinnin lisääminen
Itämeren alue on maailman kilpailukykyisimpiä talousalueita. Alueen maihin kuu-
luu sekä globaalisti menestyviä talouksia että nousevia, Euroopan keskitasoa saa-
vuttavia maita. Itämeren alue on tärkeä ulkomaankaupan kohde kaikille alueen 
valtioille. 

EU:n Itämeri-strategian hyvinvoinnin lisäämisen tavoitteella pyritään edistämään 
alueen liiketoimintamahdollisuuksia, parantamaan sisämarkkinoiden toimivuutta 
ja lisäämään entisestään alueen kilpailukykyä. Koulutuksen korkea taso, eri kou-
lutustasojen sekä oppilaitosten ja yritysten yhteistyö ylläpitävät ja parantavat 
hyvinvointia ja kilpailukykyä. Tärkeää on myös taata miesten ja naisten yhtäläinen 
osallistuminen työelämään, yrittäjyyteen ja koulutukseen.

Ilmastonmuutosta hillitsevät toimet vaikuttavat myönteisesti Itämeren alueen 
hyvinvointiin. Tulevaisuuden energiatehokkaita polttoaineita edistämällä voidaan 
luoda työpaikkoja sekä välttää resurssien tuhlausta.

Sisämarkkinoiden 
toteuttaminen ja  

syventäminen

Eurooppa 2020  
-strategian  
tavoitteiden  
edistäminen

Itämeren alueen  
maailmanlaajuisen 

kilpailukyvyn  
parantaminen

Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen

hyVInVoInnIn
lisääminen
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Toimintasuunnitelma
EU:n Itämeri-strategian toimintasuunnitelmassa määritellään yksityiskohtaisesti 
strategian kolme tavoitetta, niiden alatavoitteet ja mittarit, joilla onnistumista 
voidaan seurata. Toimintasuunnitelmassa esitellään lisäksi strategiaa edistävä työ 
jaoteltuna politiikka-aloihin ja horisontaalisiin toimiin. Kukin politiikka-ala on si-
doksissa aina johonkin strategian päätavoitteista. horisontaaliset toimet yhdis-
tävät kaikkia strategian tavoitteita poikkileikkaavalla otteella. Politiikka-aloja on 
vuonna 2015 tehdyn toimintasuunnitelman päivityksen jälkeen 13 kappaletta ja 
horisontaalisia toimia neljä.

Toimintasuunnitelman liitteessä on lueteltu kaikki hyväksytyt lippulaivahankkeet, 
joiden on tarkoitus toimia esimerkkeinä ja kannustaa hanketyön aloittamiseen.

Itämeri-strategian  
toimintasuunnitelma  
on luettavissa kaikilla  

alueen kielillä Euroopan  
komission verkkosivuilla  

ec.europa.eu
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AluEEn
yhdistäminen

hyVInVoInnIn
lisääminen

MEREn 
pelastaminen

Tavoitteet ja politiikka-alat

 hazards
 nutri
 Bioeconomy
 Ship
 Safe
 Secure

 Tourism
 Culture
 Innovation
 Education
 health

 Transport
 Energy

Horisontaaliset toimet

Capacity
Spatial  

planning
neighbours Climate



12

Miten osallistua Itämeri-strategian 
toteutukseen?
EU:n Itämeri-strategian tavoitteiden saavuttaminen riippuu ennen kaikkea ruo-
honjuuritason toimijoista. Maakunnat, alueet, kunnat, kaupungit, tutkimus- ja op-
pilaitokset, järjestöt ja muut organisaatiot sekä elinkeinoelämän edustajat ovat 
avainasemassa strategian toteutuksessa.

Itämeri-strategiaa toteutetaan hankkeilla. hanketyöstä kiinnostuneen toimijan 
tärkein lähtökohta on hyvä idea - ongelma, johon halutaan löytää ratkaisu. Tar-
peeksi tarkka tavoitteenasettelu auttaa saavuttamaan hankkeen päämäärät. han-
ketyössä erityisen oleellisia ovat hyvät ja asiantuntevat partnerit, joiden kanssa 
todellisia tuloksia voidaan saavuttaa.EU:n Itämeri-strategia  

ei koske vain Itämeren  
ranta-alueita, vaan kaikki  

Itämeren alueen maiden kunnat, 
alueet ja organisaatiot voivat  

osallistua strategian  
toteutukseen. 

Ongelma Tavoite Tulokset
Oikeat
partnerit
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7 syytä lisätä Itämeren alueen yhteistyötä
1. Tehokkaampaa ongelmanratkaisua! Itämeren alueelle ominaisten haasteiden  
 ratkaisu on mahdollista vain yhteistyössä alueen muiden maiden kanssa.

2. Tiedon ja hyvien käytäntöjen vaihtoa! yhteistyöstä muiden alueen toimijoiden  
 kanssa saa hyödyllistä tietoa, ja hyväksi todettuja toimintatapoja voidaan vaihtaa.

3. Päällekkäisyyksien välttäminen on oleellista Itämeren alueen pienissä   
 maissa - samaa työtä on turha tehdä useassa maassa tai organisaatiossa.

4. Enemmän resursseja! yhteistyössä muiden kanssa voidaan koota yhteen   
 enemmän niin aineettomia kuin aineellisia resursseja. 

5. Vahvat verkostot ja hyvät yhteistyökumppanit ovat kaikille Itämeren   
 alueen toimijoille oleellisia toiminnan edellytyksiä.

6. Itämeren alue tarjoaa paikallistoimijoiden tuotteille ja palveluille  
 suuremmat markkinat.

7. Itämeren alueesta voidaan tehdä eurooppalainen mallialue, joka toimii  
 esimerkkinä yhteistyön voimasta ja rajat ylittävien ongelmien ratkaisusta. 
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Miksi EU:n Itämeri-strategia on tärkeä juuri Suomelle? 
– Suomalaisten hyvinvointi on monin tavoin sidoksissa Itämeren alueeseen. noin 40 
prosenttia ulkomaankaupastamme käydään Itämeren maiden kanssa, valtaosa viennis-
tämme ja tuonnistamme kuljetetaan sen kautta, Itämeren alue on meille poliittisesti 
tärkeä ja kulttuurisesti läheinen ja Itämeren luonto virkistää ja luo työtä. lisääntyvästä 
Itämeri-yhteistyöstä hyötyvät kaikki suomalaiset. EU:n Itämeri-strategia luo sille yhdes-
sä sovitut tavoitteet ja menetelmät sekä väylän hyödyntää EU:n voimavaroja käytännön 
hankkeisiin.

Mitkä ovat Suomen tärkeimmät tavoit-
teet Itämeri-strategian toteutuksessa?
– Meren pelastamiseksi ravinnepäästöjen ja haitallisten 
aineiden vähentäminen sekä meriturvallisuus, alueen 
yhdistämiseksi kasvava yhteistyö liikenteen alalla ja 
energiamarkkinoilla sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi 
innovaatioyhteistyö ja kilpailukyvyn kohentaminen ja 
yhteistyö koulutuksen, kulttuurin, terveyden ja väes-
tönsuojelun aloilla. 

Millaisia Suomeen vaikuttavia käytännön 
tuloksia on saatu aikaan Itämeri-strate-
gian avulla?
– Itämeri-strategian hankkeilla on parannettu jäteve-
sien puhdistusta Puolassa, Valko-Venäjällä, Baltian mais-
sa ja Venäjällä, mikä vaikuttaa suoraan meren tilaan. Ra-
vinnekierrätystä on edistetty esimerkiksi kehittämällä 
lannan jalostamista lannoitteiksi. uusia vastaavia hank-
keita on käynnistymässä. à

Itämeri-strategiaa toteuttamassa

Erja Tikka

Erja Tikka on Suomen Itämeri-suurlähettiläs. hän vastaa Suo-
men Itämeri-politiikan kokonaisuudesta, tavoitteenasettelus-
ta ja eri Itämeri-toimijoiden ja toimintojen yhteen sovittami-
sesta. Tikka toimii myös EU:n Itämeri-strategian kansallisena 
koordinaattorina.
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à 
Suomalaiset tiedepuistot ja innovaatiokeskukset osallistuvat Itämeren alueen ver-
kostoihin saaden kumppaneita yritystoiminnan kehittämiseen. Sairaanhoitopiirit ovat 
työstäneet sähköistä terveydenhoitoa muiden Itämeren maiden kumppanien kanssa. 
Meriturvallisuutta on parannettu luomalla alueen merivalvontaviranomaisten yhteinen 
tietojen vaihtojärjestelmä. helsinki-Tallinna-tunnelin toteutusmahdollisuuksia on sel-
vitetty. Matkailun alalle on perustettu Itämeren matkailufoorumi ja Itämeren aluetta 
on yhdessä markkinoitu Aasiassa ja Amerikassa. Monia yhteistyöverkostoja on luotu. 
nämä ovat vain esimerkkejä hankkeiden laajasta kirjosta.

Ketkä osallistuvat Itämeri-strategian toteuttamiseen?
– EU:n Itämeri-strategiaa ei panna toimeen vain hallitusten välisellä yhteistyöllä, vaan 
itse asiassa suuremmassa roolissa ovat maakunnat ja alueet, kunnat ja kaupungit, tutki-
mus- ja oppilaitokset, kansalaisjärjestöt, elinkeinoelämän kehitysyhtiöt sekä myös yri-
tykset. Ja kumppaneita tarvitaan myös Itämeren Eu-maiden naapurialueilta.
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Mikä on lippulaivahanke?
EU:n Itämeri-strategiaa toteutetaan hanketyöllä. Lippulaivahankkeet ovat onnis-
tuneita esimerkkejä rajat ylittävistä ja laajoista yhteistyöaloitteista, joilla on 
todellista vaikutusta Itämeren alueella. ne osoittavat strategian edistymisen ja 
voivat toimia kokeiluesimerkkeinä halutuista toimista. lippulaivahankkeissa voi-
daan esimerkiksi kehittää uusia ratkaisuja, menettelytapoja tai yhteistyömuotoja. 
lippulaivahankkeet määrittelevät, miten politiikka-alan, horisontaalisen toimen 
tai laajemmin koko Itämeri-strategian päämäärät voidaan saavuttaa. 

Käynnissä olevat lippulaivahankkeet määritellään Itämeri-strategian toimintasuun-
nitelman liitteessä.

16

lippulaivahankkeet ovat  
suuren kokoluokan esimerkkejä  

rajat ylittävistä hankkeista.  
EU:n Itämeri-strategiaa  
toteuttavat myös monet  

hankkeet, joilla ei ole  
lippulaivastatusta. 
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Mitä konkreettisia ja pysyviä tuloksia Baltic Deal -hankkeella  
saavutettiin? 
– hankkeessa luotiin esittelytilaverkosto, jota pyritään pitämään yllä. Tällä hetkellä 
toiminta on keskittynyt rahoituksellisista syistä Ruotsiin, Puolaan ja Baltian maihin. 
hankkeen järjestämissä noin 300 tilaisuudessa välitettiin paljon maatalouden ympä-
ristönsuojelutietoa eri toimijoiden välillä. hankkeen verkkosivuille on koottu mm. 
kymmenien maatalouden vesiensuojelumenetelmien kuvaukset ja tietoa niiden vaiku-
tuksista. Tilat saivat myös henkilökohtaista neuvontaa, jota ne voivat tilanteen mukaan 
hyödyntää jatkossakin.

Mikä on palkitsevinta rajat ylittävässä yhteistyössä?
– Maatalouden vesiensuojelutyötä on tehty Suomessa pitkään ja toimintaan on hyvä 
saada välillä uusia näkö kulmia. Rajat ylittävästä hanketoiminnasta saa näitä tarvittavia 

”piristysruiskeita”. Itämeren ympärysvaltiot ovat ym-
päristöolosuhteiltaan niin lähellä toisiaan, että monia 
toimintamalleja voidaan hyödyntää eri maissa lähes 
sellaisenaan. Muiden maiden toimintatapojen ja lainsää-
dännön tuntemuksesta on ollut hyötyä myös muiden 
työtehtävien hoitamisessa. lisäksi, uusiin henkilöihin 
tutustuminen ja yhteistyöverkoston laajeneminen on 
palkitsevaa niin henkilökohtaisella tasolla kuin työssä.  

Miten neuvoisit rajat ylittävän yhteistyö-
hankkeen aloittamisesta kiinnostunutta 
toimijaa?
– Rajat ylittävän hankkeen toteuttaminen ei ole sen 
vaikeampaa kuin kotimaisen hankkeen toteuttaminen. 
hankebyrokratia voi olla jopa vähäisempää kuin jois-
sakin muissa rahoituslähteissä. hankkeen toteuttajien 
joukossa on hyvä olla mukana vähintään yksi partneri, 
jolle rajat ylittävä yhteistyö ja hankehallinto ovat en-
nestään tuttuja. hankesuunnitelman laadinnassa on 
hyvä olla mukana henkilöitä, jotka ovat myös hanketta 
konkreettisesti toteuttamassa. 

Strategiaa toteuttamassa

Airi Kulmala

Baltic Deal -hanke oli EU:n Itämeri-strategian lippulaivahan-
ke. Sen päämääränä oli parantaa neu vojien ja viljelijöiden ym-
päristönsuojeluosaamista ja auttaa viljelijöitä vähentämään 
tilan ravinnepäästöjä ilman, että tilan tuotanto tai kilpailuky-
ky kärsii. Airi Kulmala (MTK) toimi Suomen projektikoordi-
naattorina hankkeessa.
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Mistä hankerahoitus?
Yksi EU:n Itämeri-strategian perusperiaatteista on, että sitä varten ei perusteta 
uusia rakenteita tai rahoitusmekanismeja. Itämeri-strategian toimeenpanon ra-
hoituksen tulee siis löytyä jo jostakin olemassa olevasta rahoituskanavasta. 

Kaksi yleisintä EU:n Itämeri-strategian hanketyötä rahoittavaa Interreg-ohjelmaa 
ovat Itämeren alueen ohjelma ja Central Baltic -ohjelma. lisäksi esimerkiksi Bo-
nus-ohjelma rahoittaa Itämereen keskittyvää tutkimustyötä.

Monet muutkin rahoitusohjelmat ja -mekanismit sopivat EU:n Itämeri-strategiaa 
toteuttavien hankkeiden rahoitukseen. Rahoituksen lähteellä ei ole siis strategi-
an  toteuttamisen kannalta väliä. Monikansallisiin yhteistyöhankkeisiin on mah-
dollista hakea rahoitusta useimmista Eu-ohjelmista. 
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AluEEn
yhdistäminen

hyVInVoInnIn
lisääminen

MEREn 
pelastaminen

Lisätietoa rahoituksesta: www.itameri-strategia.fi

Interreg  
Itämeren alueen 

ohjelma Suomen  
rakennerahasto- 

ohjelma

horisontti 2020

Interreg  
Central Baltic

Interreg Europe

EU:n Itämeri-strategian  
tavoitteiden toteutumista  
voidaan rahoittaa erilaisilla  

rahoitusohjelmilla.

Life

Bonus

Cosme

EaSI

Erasmus+

luova Eurooppa

Kansalaisten Eurooppa

Pohjoinen periferia ja arktinen

Kansanterveys kasvun tukena
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EU:n rahoituskausi 2014–2020
EU:n Itämeri-strategia hyväksyttiin vuonna 2009, kesken EU:n rahoituskauden 
2007–2013. EU:n rahoituskausi 2014–2020 poikkeaa Itämeri-strategian kan-
nalta edellisestä kaudesta siten, että strategiaa edistävän hanketyön tukeminen 
on voitu ottaa huomioon ohjelmien suunnitteluvaiheesta lähtien. Strategian ja 
oleellisimpien rahoitusohjelmien välillä onkin selkeitä temaattisia kytköksiä. Esi-
merkiksi Interreg Itämeren alueen ohjelman yksi prioriteetti on tukea Itämeri- 
strategian hallintoa.

Yleisiä tavoitteita EU:n rahoituskaudella 2014–2020 on ollut yksinkertaistaa ja 
yhtenäistää eri ohjelmien hakukriteerejä ja -prosesseja sekä painottaa jo hanke-
hakuvaiheessa todelliseen tarpeeseen tulevien ja selvästi havaittavien tulosten 
merkitystä. 
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Miksi rajat ylittävä yhteistyö on tärkeää Itämeren alueella?
– yhteistyössä on tunnetusti voimaa. yhteistyöllä partnerien kesken Suomesta, Virosta, 
Ruotsista ja Latviasta haetaan ratkaisuja yhteisiin ongelmiin tai haasteisiin. Ohjelma on 
rajannut tavoitteensa sellaisiin, jotka ovat koko ohjelma-alueelle yhteisiä ja joissa rajat 
ylittävä yhteistyö luo edellytyksiä vastata haasteisiin tehokkaammin kuin vaikkapa vain 
omassa maassa toimien.

Millaisia konkreettisia tuloksia yhteistyöhankkeilla voidaan saavuttaa?
– Vuosina 2014–2020 ohjelma keskittyy neljään laajempaan teemaan ja niiden alle mää-
riteltyihin erityistavoitteisiin. Kukin erityistavoite on määritelty tarkasti ja toteumista 
mitataan selkeillä indikaattoreilla. ohjelman tavoitteena on esimerkiksi parantaa pien-
venesatamien palvelutasoa, kasvattaa alueen klustereiden myyntiä EFTA-alueen ulko-
puolisilla markkinoilla, vähentää haitallisten aineiden päätymistä Itämereen ja synnyttää 
alueen tarpeita palvelevia ammatillisen koulutuksen opetusohjelmia.  

Miten neuvoisit rajat ylittävän yhteistyöhank-
keen aloittamisesta kiinnostunutta toimijaa?
– Konkreettiset tulokset ovat keskiössä tulevina vuo-
sina. Jokaisen hakijan kannattaa varmistua siitä, että 
hanke vastaa todelliseen tarpeeseen ja että se tukee 
ohjelman tavoitteita. hyvänä itsearvioinnin välineenä 
ovat ohjelman tulosindikaattorit. hankeidean lisäksi 
tärkeässä asemassa ovat partnerit: ovatko nämä tahot 
sellaisia, jotka pystyvät saamaan halutun muutoksen 
aikaiseksi, onko näillä tarvittava osaaminen, ja ovatko 
loppukäyttäjät mukana hankkeen toteutuksessa? 

Miten Central Baltic -ohjelma linkittyy EU:n 
Itämeri-strategiaan?
– Central Baltic -ohjelma on yksi mahdollisuus rahoit-
taa Itämeri-strategian kannalta tärkeitä toimenpiteitä. 
ohjelmaa valmisteltaessa on tarkasteltu Itämeri-stra-
tegian tavoitteita ja pyritty mahdollisuuksien mukaan 
varmistamaan, että Central Baltic -ohjelma tukee stra-
tegian toteuttamista. Vaikkei linkityksestä strategiaan 
saa lisäpisteitä arvioinnissa, ohjelma tulee olemaan 
merkittävä rahoituskeino Itämeri-strategian toimen-
piteille.

Merike Niitepõld

Interreg Central Baltic 2014–2020 on EU:n rahoitusohjelma, 
jolla tuetaan rajat ylittävää yhteistyötä keskisen Itämeren 
alueella. Merike niitepõld toimii hallintovastaavana ohjelman 
sihteeristössä.

Strategiaa toteuttamassa
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Miksi rajat ylittävä yhteistyö on tärkeää Itämeren alueella? 
– Rajat ylittävän yhteistyön avulla voidaan ratkaista ongelmia, jotka ovat liian haastavia 
tai monimutkaisia ratkaistavaksi paikallisesti tai alueellisesti. Monissa tilanteissa yksi 
alueen maa ei pysty ratkomaan alueellisia haasteita yksin, vaan se tarvitsee muiden 
maiden apua. Toisaalta yhteistyön avulla koko Itämeren alueen potentiaali voidaan hyö-
dyntää paremmin.

Miten neuvoisit rajat ylittävän yhteistyöhankkeen aloittamisesta 
kiinnostunutta toimijaa?
– lähtökohta yhteistyölle on aivan ensimmäiseksi hyvä ja toimiva, tarpeeseen vastaava 
idea! Kun sinulla on idea valmiina, muttei vielä tiedossa sopivia yhteistyökumppaneita, 
kannattaa tutkia, onko Itämeren alueella jo olemassa yhteistyöverkkoja ko. aihealueella, 
hakeutua aihealuetta koskeviin kansainvälisiin seminaareihin ja keskustella alan toimi-

joiden kanssa. Voit hyödyntää myös Interreg-ohjelmien 
tarjoamia viestintäkanavia, esimerkiksi Interreg Itäme-
ren alueen ohjelman linkedIn -ryhmää. Kun tarvitset 
apua projektisi suunnittelussa, ota rohkeasti yhteyttä 
Interreg-ohjelmien sihteeristöihin. Sieltä selviävät pro-
jektisuunnittelun ja -toteutuksen tekniset asiat. lisäksi 
voit keskustella, onko ideasi sopiva kyseisen ohjelman 
rahoitettavaksi. ohjelmien nettisivut tarjoavat run-
saasti tietoa ja apua aloittelevalle projektin toteutta-
jalle. 

Miten Interreg Itämeren alueen ohjelma 
linkittyy EU:n Itämeri-strategiaan?
– EU:n Itämeri-strategia asettaa pitkän aikavälin pai-
nopisteet alueen kehittämiseksi. Interreg Itämeren 
alueen ohjelma on yksi alueella toimivista rahoitus-
ohjelmista, jonka tavoitteena on tukea strategian käy-
tännön toteutusta esimerkiksi rahoittamalla strategian 
lippulaivahankkeita. ohjelmakauden 2014–2020 Inter-
reg Itämeren alueen ohjelma on vahvasti linkittynyt 
Itämeri-strategian teemoihin ja strategian painopisteet 
on otettu huomioon ohjelmaa valmisteltaessa. 

Helinä Yli-Knuutila

Interreg Itämeren alueen ohjelma 2014–2020 on EU:n 
rahoitusohjelma, jolla tuetaan rajat ylittävää yhteistyötä 
Itämeren alueella. helinä yli-Knuutila toimii projektivirkai-
lijana ohjelman sihteeristössä.
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Kiinnostuitko? 
Lisätietoa EU:n Itämeri-strategiasta:

•	www.itameri-strategia.fi

•	www.formin.finland.fi	Kansainvälinen yhteistyö à Itämeri-yhteistyö

•	www.balticsea-region-strategy.eu

•	www.interact-eu.net

•	www.eurooppatiedotus.fi



CENTRUM
BALTICUM


