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Suomen hankkeet vuoden 2018 monivuotisessa hakuohjelmassa
Suomen valtio hakee tukea CEF-tukea monivuotisessa haussa yhteensä 3,815 M€. Lisäksi
suomalaiset toimijat hakevat CEF-tukea yhteensä 10,07 M€.
Taulukko 1. Yhteenveto monivuotisen haun Suomen valtion hankkeita koskevista
kustannuksista ja haettavasta tuesta.
Hanke

Suomen osuus
budjetista
(milj. €)

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali, pitkille
junille soveltuvan intermodaaliterminaalin
toteuttaminen
yhteensä

Valtiolle
haettava
tuki (milj.
€)

39,8

1,18

39,8

1,18

Muille
suomalaisille
toimijoille
haettava tuki
(milj. €)
6,78

6,78

Taulukko 2. Yhteenveto kansainvälisistä konsortiohankkeista, joissa Suomen valtio on
mukana.
Hanke

EU EIP 2
NordicWay3
NEXT-ITS4
yhteensä

Suomen osuus
budjetista
(milj €)

Valtiolle
haettava tuki
(milj. €)

Muille
suomalaisille
toimijoille
haettava tuki
(milj. €)

0,51
4,20
2,22

0,255
1,900
0,480

0,2

6,93

2,635

0,2

Taulukko 3. Yhteenveto monivuotisen haun muiden toimijoiden hankkeita koskevista
kustannuksista ja haettavasta tuesta.
Hanke

Suomen osuus
budjetista
(milj €)

Kuljetusmuotojen välinen sähköinen tiedonsiirto
Älykäs meri – integroidut digitaaliset palvelut tehokkaalle ja
turvalliselle meriliikenteelle
SecurePax – Matkustajaliikenteen turvallisuuden
parantaminen satamissa
Corridor as a Service
sAFE After-Market eCall for Europe
yhteensä

Liikenne- ja viestintäministeriö

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 16
00100 Helsinki

Postiosoite
PL 31
00023 Valtioneuvosto

Puhelin
(09) 160 02

0,90
2,78

Suomalaisille
toimijoille
haettava
tuki
(milj. €)
0,45
1,39

1,00

0,50

1,50
0,00

0,75
0,00

5,90

3,09

www.lvm.fi
etunimi.sukunimi@lvm.fi
kirjaamo@lvm.fi
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Multimodaaliset logistiset alustat
Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali, pitkille junille soveltuvan intermodaaliterminaalin
toteuttaminen
Projektissa nostetaan Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin palvelutaso vastaamaan
Euroopan komission asettamia rautatie- ja maantieterminaalien palvelutasotavoitteita.
Tavoitteena on sujuvoittaa logistisen ketjun toimintaa, parantaa Suomen kilpailukykyä sekä
lisätä rautatiekuljetusten markkinaosuutta vähentäen samalla liikenteen aiheuttaman
ruuhkautumisen, melun, onnettomuuksien sekä ilmastopäästöjen määrää. Raideliikenne
mahdollistaa meriliikennettä huomattavasti nopeamman liikennöinnin Euroopan ja Kaukoidän
välillä. Kaupunki on useiden vuosien ajan edistänyt logistiikka-alueen infrastruktuurin
kehittämistä mm. alueen suunnittelun ja kaavoituksen keinoin.
Projektissa keskitetään pitkien junien intermodaalikuljetukset open access -periaatteella
toimivalle terminaalialueelle, joka tukeutuu nykyiseen logistiikka-alueeseen. Projektissa
toteutetaan pitkien junien (1100 m) ja lastinkäsittelyn tehokkaan operoinnin edellyttämä
turvallinen intermodaalialue, selkeät ja turvalliset liikenneyhteydet päätieverkon ja
intermodaaliterminaalin välille sekä pitkien junien tehokkaan operoinnin edellyttämät
lastausraiteet tarvittavine sähköistyksineen ja turvalaitteineen.
Hakijana toimivat Kouvolan kaupunki (osuus kustannuksista 85 %) ja Liikennevirasto (15 %).
Raha-asiainvaliokunta käsitellyt asian 28.6.2017: ”Kouvolan terminaalin raideinfrastruktuurihankkeen valtion osuus osoitetaan liikenne- ja viestintäministeriön kehyksestä, kun hanke on
siinä vaiheessa eli vuosina 2019, 2020, 2021 ja 2022.”
Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus ajanjaksolla 01/2019–12/2022 on 39,8 M€. Hankkeelle
haetaan tukea yhteensä 7,96 M€ (20 %). Valtion osuus tuesta on 1,18 M€ ja kaupungin 6,78
M€. Hankkeen suunnittelu on saanut CEF-tukea vuosina 2016–2018 1,695 M€.
Älykäs tieliikenne
EU EIP 2
Projektin tavoitteena on tukea EU:n älyliikenteen toimintasuunnitelman ja direktiivin
toteuttamista laatimalla tienpitäjien ja niiden läheisten sidosryhmien kanssa älyliikenteen
toteuttamiseen liittyviä määrityksiä ja suunnitelmia sekä ylläpitämällä Deployment Guidelines toteutussuosituksia. Suomi keskittyy projektissa automaattisen ajamisen mahdollistamiseen
liittyvien kysymysten ratkaisuun, älyliikenteen direktiivin ensisijaisiin toimiin liittyvien tietojen
laadun sekä laadun vähimmäistason määrittämiseen sekä liikennekäytävillä toteutettavien
ratkaisujen vaikutusarvioiden yhtenäistämiseen.
Osana liikennejärjestelmätyötä Liikenne ja viestintäviraston on tunnistettava edellytykset
verkostoituneen ja automaattisen liikenteen yleistymiselle, mikä edellyttää, että Suomessa
tunnistetaan ja optimoidaan tarvittavat toimintaympäristöt (Operational Design Domain) sekä
arvioidaan niiden toimivuutta. Jotta verkottuneelle ja automaattiselle liikenteelle saadaan
Suomessa määriteltyä ja luotua riittävät toimintaedellytykset, tulee toimia yhteistyössä
ajoneuvovalmistajien ja muiden maiden viranomaisten kanssa.
Italian liikenneministeriö on velvoittanut SINAn vastaamaan koko hankkeen vetämisestä (osuus
kustannuksista n. 10 %). Suomesta mukana ovat Trafi ja Liikennevirasto (jatkossa Liikenne- ja
viestintävirasto sekä Väylävirasto) (yhteisosuus kustannuksista n. 3 %). Hankkeessa on myös
mukana yli 10 muun EU-jäsenmaan tienpitäjät (mm. DE, FR, ES, NL, SE) sekä yli 10 muuta
toimijaa, kuten ERTICO.
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Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus ajanjaksolla 01/2021–12/2023 on 15 M€, josta Suomen
osuus on 0,51 M€. Tulevien virastojen kustannusjako on arvioitu seuraavaksi: Trafi
(tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävirasto) 410 k€ ja Liikennevirasto (Väylävirasto) 100 k€.
Hankkeelle haetaan tukea yhteensä 7,5 M€ (50 %), josta Suomen osuus on 0,255 M€. Projektin
edeltäjät EIP, EIP+ ja EU EIP ovat saaneet CEF-tukea.
NordicWay3
Projektin tavoitteena on jatkaa NordicWay- ja NordicWay2-hankkeissa tehtyä C-ITS- ja
automaatiokehitystyötä Pohjoismaiden kesken. Hanke koostuu seuraavista kokonaisuuksista:
hallinto, tiedonvaihtopalvelimen kehitystyö, palveluiden määrittely ja standardointi, pilotit,
vaikutusten arviointi ja viestintä. NordicWay-hankkeissa kullekin maalle on määrätty yksi
vastuualue. Suomen osuuteen saadaan sisällytettyä kaikki tieliikenteen automaatioon, C-ITS:n
ja MaaS:n liittyvät kokeilut ja tutkimukset, jotka nähdään vuosina 2020–2023 relevanteiksi
toteuttaa. Suunnitelmat täsmentyvät talven 2018–2019 aikana.
Suomen tavoitteena NordicWay3-hankkeessa on
1) jatkaa NordicWay2-hankkeessa (2017–2020) tehtävää kehitystyötä, jossa luodaan
toimintamalleja pilvipalveluille, joilla välitetään matkaviestinverkossa tieliikenteen
olosuhdetietoja (esim. liukas tienpinta)
2) kehittää rajat ylittävää logistiikkaa ja letka-ajoratkaisuja
3) kehittää kaupunkiympäristöön soveltuvia C-ITS-ratkaisuja
4) edistää tieliikenteen automaation kehitystä pohjoisissa olosuhteissa
5) edistää uusien liikkumisen palveluiden käyttöönottoa
6) käyttöönottaa uusia liikenteenhallinnan menetelmiä.
Trafikverket/Ruotsi vastaa hankkeen vetämisestä. Hankkeeseen osallistuu myös Ruotsista
kaupunkeja, viranomaisia, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Ruotsin osuus kustannuksista on 49 %.
Suomesta mukana ovat Trafi eli käytännössä Traficom ja mahdollisesti Helsingin ja Tampereen
kaupungit. Suomen osuus kustannuksista on 20 %. Mukana hankkeessa ovat myös Norjan (29
%) ja Tanskan tieviranomaiset (2 %).
Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus ajanjaksolla 01/2020–12/2023 on 20,5 M€, josta Suomen
osuus on 4,2 M€ (Trafi 3,8 M€ ja Helsingin ja Tampereen kaupungit 0,4 M€). Hankkeelle haetaan
tukea yhteensä 10,25 M€, josta Suomen osuus on 2,1 M€. Projektin edeltäjät NordicWay ja
NordicWay2 ovat saaneet CEF-tukea.
NEXT-ITS4
Projektin tavoitteena on toteuttaa ydinliikenneverkon tieliikenteenhallintaa ja etenkin sen
perustana olevaa digitaalista infraa (Digital Infrastructure for Safe, Clean and Efficient European
Corridor Management) siten, että käytävien turvallisuus, ympäristöystävällisyys ja toimivuus
paranevat sekä henkilöiden että tavaran liikkuvuuden suhteen. Tieliikenteen hallinnan älykkyys
lisääntyy ja tieliikenteenohjaus saa paremmat mahdollisuudet liikenneverkon toimivuuden
ylläpitoon ja. Päähuomio on ydinverkolla eli E18- ja E75-teillä, mutta mukana ovat myös niiden
kansalliset linkit.
Suomen osuus pitää sisällään mm. mm. T-LOIK-älykerroksen vahvistaminen, tieliikenteen
vaihtuvan ohjauksen toteuttaminen ydinverkolla, kelin- ja liikenteen seurantalaitteiden
uusiminen sekä palvelujen pohjoiseurooppalaisen yhteen toimivuuden edistäminen.
Trafikverket/Ruotsi vastaa hankkeen vetämisestä (osuus kustannuksista n. 30 %), Suomesta
mukana Liikennevirasto (n. 7 %). Hankkeessa ovat mukana myös Tanskan (n. 3 %) ja Norjan
tieviranomaiset n. 3%), Saksan liikenneministeriö sekä Berliini, Brandenburg, Saksa, Rostock ja
Mecklenburg-Vorpommern (yhteensä n. 45 %)
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Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus ajanjaksolla 01/2021–12/2023 on 30 M€, josta Suomen
osuus on 2,22 M€. Hankkeelle haetaan tukea yhteensä 7,0 M€ (Deployment 20 % ja Study
50%), josta Suomen osuus on 0,48 M€. Projektin edeltäjät NEXT-ITS, NEXT-ITS 2 ja NEXT-ITS
3 ovat saaneet CEF-tukea.
sAFE After-Market eCall for Europe
Hankkeen tavoitteena on kehittää jälkiasennettavaa eCall-laitetta sekä luomaan ja testaamaan
menetelmä, jolla varmistetaan, että hätäkeskukset ovat kykeneviä vastaanottamaan oikein
tällaisista laitteista tulevat hätäpuhelut. Jälkiasennettavuus koskee hankkeessa kaikkia
ajoneuvotyyppejä, myös niitä, joihin virallista eCallia vasta suunnitellaan, kuten busseja,
raskaita ajoneuvoja ja kaksipyöräisiä.
Suomessa ajoneuvokanta uudistuu niin hitaasti, ettei eCallista saada juuri mitään hyötyä
vuosiin, ellei sitä saada käyttöön jälkiasennettuna. Jälkiasennus olisi hyvin merkittävää Suomen
kannalta. Lisäksi yhteentoimivuus ERA-GLONASS-järjestelmän kanssa varmistetaan. Hanke on
looginen jatkumo nyt IBA-rahalla tekeillä olevalle selvitykselle venäläisen ERA-GLONASSajärjestelmän muiden ajoneuvotyyppien ominaisuuksista. Käyttöönottotestit nykyisen
järjestelmän kanssa ovat myös osoittaneet, että eCall-puheluiden vastaanotossa
Hätäkeskukseen saattaa tulla vastaan yllättäviä seikkoja, eli erityyppisten järjestelmien
toimivuus on hyvä varmistaa käyttöönottotestein.
Hankkeen kesto on 1/2019-12/2020. Koordinaattori saksalainen OECON, joka on mm.
hätäkeskusreitittimien toimittaja. Nyt toimitetun alustavan projektisuunnitelman mukaan
mukana olisivat Saksa, Bulgaria, Kypros, Tsekki, Italia ja Luxembourg. Suomesta mukana on
Trafi ja Hätäkeskus (0 €) varmistamassa, että jälkiasennettavat ratkaisut speksataan sellaisiksi,
että ne varmasti toimivat Suomen kylmissä ja lumisissa olosuhteissa.
Innovaatiot ja uudet teknologiat
Kuljetusmuotojen välinen sähköinen tiedonsiirto
Sähköistä tiedonsiirtoa on otettu käyttöön kuljetuksen antajien ja kuljetusliikkeiden välillä
rahtikirjojen ja muiden kuljetuksessa tarvittavien tietojen siirtämiseksi. Eri kuljetusmuotojen
välinen tiedonsiirto on kuitenkin toteuttamatta. Satamissa ja muissa paikoissa, joissa
kuljetettava tavara on siirrettävä toisen kuljetusyrityksen kuljetettavaksi ja jossa usein myös
kuljetusmuoto muuttuu, ei ole käytössä sähköistä tiedonsiirtoa yritysten välillä, koska sähköistä
tiedonsiirtoa ei ole ohjeistettu eikä tämän vuoksi kehitetty. Tällä hetkellä kuljetusliikkeet
joutuvat tallentamaan tiedot uudelleen omiin järjestelmiin manuaalisesti.
Hankkeessa selvitetään nykyinen toimintatapa, tehdään työnkulku- ja tietovirtakaaviot ja
kehitetään toimintamalli, jossa tiedot siirretään sähköisesti kuljetusyhtiöiden ja -muotojen välillä
sekä kartoitetaan siirrettävät tiedot sekä asiakokonaisuudet. Lisäksi selvitetään myös, mitä
tietoja nykyisin ei saada kuljetusketjun edeltävältä kuljetusliikkeeltä. Kun tietosisällöt on saatu
selvitettyä, valitaan käytettävät sanomat sekä tehdään niiden soveltamisohjeet. Näiden
valmistuttua tuetaan tiedollisesti järjestelmätoimittajia kehittämään järjestelmiään siten, että
tiedonsiirto kuljetusmuotojen välillä saadaan toimimaan. Samalla pilotoidaan hankkeen
tuotoksia eri kuljetusyritysten välisessä tiedonsiirrossa.
Hakijana toimii TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Suomi (80 %), myöhemmin
nimettävät suomalaiset kuljetusliikkeet ja tietotekniikkayritykset (10 %) ja muut myöhemmin
nimettävät EU-maat (10 %). Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus ajanjaksolla 01/2019–
12/2021 on 1,0 M€, josta Suomen osuus on 0,9 M€. Hankkeelle haetaan tukea yhteensä 0,5 M€
(50 %), josta Suomen osuus on 0,45 M€. Hanke ei ole saanut aiemmin EU-rahoitusta.
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Älykäs meri – integroidut digitaaliset palvelut tehokkaalle ja turvalliselle meriliikenteelle
Projekti parantaa meriväylien turvallisuutta ja tehokkuutta digitalisaation avulla. Projektissa
kehitetään ja asennetaan sekä kelluviin että kiinteisiin merenkulun turvalaitteisiin erilaisia
sensoreita ja etävalvonnan ja -hallinnan vaatimaa laitteistoa, ja integroidaan turvalaitteiden
tuottamaa väylätietoa muuhun väylä- ja satamadataan yhdistämällä erillisiä ohjausjärjestelmiä
yhteen digitaaliseen, pilvipohjaiseen palvelujärjestelmään. Lisäksi projektissa pilotoidaan
laivaliikenteen rikkipäästöjen valvontaa ja merialueen langatonta laajakaistaverkkoa
turvalaitteiden avulla sekä vaihtoehtoisia energialähteitä niille. Tukholman satama rakentaa
parhaillaan uutta satamanosaa Norvikiin, jonne johtavalla väylällä pilotoinnit toteutetaan.
Projekti sisältää useita pilotteja.
Projektissa selvitetään ja pilotoidaan mahdollisuuksia luoda langaton laajakaistaverkko
merialueelle hyödyntäen turvalaitteita. Tämä parantaisi merikuljetusten tehokkuutta ja tukisi
kehittyneitä navigoinnin apujärjestelmiä mahdollistamalla nopeaa tiedonsiirtoa vaativia
toimintoja myös aluksen lähestyessä satamaa tai sieltä lähtiessä. Turvalaitteisiin asennettu
elektroniikka tarvitsee luotettavan virtalähteen. Projekti parantaa näiden energiatehokkuutta ja
-omavaraisuutta selvittämällä ja pilotoimalla aurinkopaneelien ja merivesiakkujen toimivuutta
ja soveltuvuutta pohjoisen Itämeren ympäristöolosuhteisiin.
Projekti tukee merenkulun ympäristösääntelyn noudattamista kehittämällä laivaliikenteen
rikkipäästöjen tarkkailua poijujen avulla. Projektissa selvitetään ja pilotoidaan poijuun
asennettavaa rikkisensoria (sniffer), joka havainnoi ohikulkevien laivojen pakokaasujen
rikkipitoisuutta. Satamavaltiotarkastuksista vastaavat kansalliset viranomaiset voisivat
kohdentaa alustarkastuksia poijujen keräämän päästödatan perusteella. Itämeri on yksi
rikkioksidien päästöjen kontrollialueista (SECA-alue), jossa polttoaineen suurin sallittu
rikkipitoisuus on 0,1 %.
Hankkeen koordinaattorina toimii Meritaito Oy / Suomi (76 %). Hankkeeseen osallistuu
Tukholman satama / Ruotsi (7 %) ja Naantalin satama / Suomi (17 %). Projektin arvioitu
kokonaiskustannus ajanjaksolla 10/2018–12/2021 on 2,98 M€, josta Suomen osuus on 2,78 M€.
Projektille haetaan tukea yhteensä 1,5 M€ (50 %), josta Suomen osuus on 1,39 M€. Projekti tai
sen aikaisemmat vaiheet eivät ole hakeneet aikaisemmin EU-tukea.
SecurePax – Matkustajaliikenteen turvallisuuden parantaminen satamissa
Hankkeen tavoite on parantaa säännöllisen matkustaja-autolauttaliikenteen turvallisuutta TENT Skandinavian-Välimeren ydinkäytävällä digitalisaation avulla. Terrorismi ja muut
turvallisuusuhat lisäävät tarvetta kehittää turvallisuutta matkustajaterminaaleissa myös
Schengen-alueen sisäpuolella tapahtuvassa rajanylittävässä liikenteessä. Mahdollisten
vaarallisten henkilöiden laivaan pääsy tulee estää jo terminaalissa. Ajoneuvoissa,
matkatavaroissa ja matkustajissa salakuljetetut aseet, räjähteet ja muut vaaralliset esineet tulee
havaita ennen niiden laivaan pääsyä. Varustamoiden, satamien ja viranomaisten yhteistyö on
hankkeessa etusijalla.
Matkustajaliikenteen turvallisuusratkaisuja pilotoidaan Turun ja Tukholman satamien välisessä
matkustajaliikenteessä. Hankkeessa pilotoidaan kasvojentunnistusteknologiaa sekä vaarallisten
esineiden havaitsemista matkustajista, matkatavaroista sekä ajoneuvoista. Hankkeessa
selvitetään, miten henkilöiden tunnistetiedot voidaan välittää viranomaisille ja verrata heidän
tietokantoihinsa, sekä ISPS:n ja muun lainsäädännön vastuukysymyksiä varustamon, sataman
ja viranomaisten välillä. Hankkeessa digitalisoidaan Turun sataman turvallisuuskonsepti sekä
pilotoidaan 5G-verkkoa satama-alueella.
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Hankkeen koordinaattorina toimii Turun Satama / Suomi (osuus kustannuksista 34 %). Lisäksi
hankkeeseen osallistuu Viking Line Oy / Suomi (33 %) ja Tallink Silja Oy (33 %). Hankkeen
arvioitu kokonaiskustannus ajanjaksolla 01/2019–12/2021 on 1 M€, josta Suomen osuus on 1
M€. Hankkeelle haetaan tukea yhteensä 0,5 M€ (50 %), josta Suomen osuus on 0,5 M€. Hanke
ei ole saanut aiemmin EU-rahoitusta.
Corridor as a Service
Hankkeessa edistetään digitaalisten korridorien muodostamista, käyttöönottoa ja kehittämistä.
Hankkeessa pyritään sujuvoittamaan logistiikkaa edistämällä tiedon sujuvampaa liikkumista
alueellisesti, kansallisesti ja rajojen yli. Lisäksi pyritään kehittämään digitaalisia ratkaisuja ja
innovaatioita datan sekä kuljetusten tehostamiseksi. Tavoitteena on muodostaa kaikki
liikennemuodot huomioiva, hajautettu tiedonjaon malli. Kansallisina toimenpiteinä hankkeessa
on suunniteltu tehtävän seuraavia asioita:






Rajanylityksen sujuvoittaminen sähköisiä rahtikirjoja pilotoimalla valtioiden rajat
ylittävässä liikenteessä
Letka-ajon (platooning) kehittäminen: kuljetuskaluston optimaalisen rakenteen ja
yhdistelmien soveltaminen semi-autonomiseen ajamiseen, kuljetustehtävissä olevien
henkilöiden työolosuhteissa tapahtuvien muutosten ja niiden vaikutusten tutkiminen
uuden teknologian edessä ja sitä hyödynnettäessä, ohjausjärjestelmien verkottaminen
olosuhdetietoon
Tavaravirtojen tehostaminen mm. lohkoketjuteknologiaa hyödyntämällä. Toteutetaan
pilotti rajatylittävään liikenteeseen Suomen ja EU-rajan sekä Suomen ja Aasian välillä
Multimodaalisen liikenteen sujuvoittaminen tukemalla yhteentoimivan kansallisen
kuljetusketjun muodostamista. Yhteentoimivuus komission asettaman DTLF:n (digital
transport forum) tehtyyn suositukseen EU-tason data-alustasta

Päähakija on Hollannin infrastruktuuri- ja ympäristöministeriö (Ministry of Infrastructure and the
Environment). Hakemukseen osallistuvat lisäksi Suomi, Ruotsi, Luxembourg, Saksa, Espanja,
Italia, Latvia ja mahdollisesti Viro. Kansallisessa Corridor as a Service-konsortiossa ovat mukana
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja muut liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan
virastot, Tulli, Business Finland, yrityksistä Finnair, Ahola Transport, Schenker, Posti, Cargotec,
Vediafi, VTT, Kinno, järjestöistä SKAL sekä kaupunkeja. Testiympäristöjen mukana ovat
merilogistiikan suuntaan One Sea sekä korridoreista Suomen Kasvukäytävä sekä Pohjoinen
Kasvuvyöhyke.
Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus ajanjaksolla 12/2018-01/2020 on yhteensä 20 M€, josta
Suomen arvioitu osuus on noin 1,5 M€ (7,5 %). Hankkeelle haetaan yhteensä EU-tukea noin 10
miljoonaa euroa, josta Suomen osuus on noin 0,75 M€. Osuus on suunniteltu kohdistettavan
kokonaisuudessaan yrityksille kilpailutuksen kautta. Hanke ei ole saanut aiemmin EU-rahoitusta.

