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Yleistä eurooppalaista 
hankkeista



EU-hankkeet käytännössä
Toimintaa, ei seiniä 

• Tekoja, tietoja, taitoja, osaamisen 
kehittämistä ja jakamista, keskustelua ja 
vuoropuhelua

Yhteistyötä, ei vientihankkeita

• Kansainvälisyys lähtökohtana

• Hankkeet suunnitellaan yhdessä 

• Tehdään yhdessä, mukana toimijoita eri 
maista: kumppanimaat vaihtelevat, 
samoin hankkeiden mittakaava

EU-tuki on osarahoitusta 

• Oma rahoitus ja työpanos vaihtelee ohjelmissa

• Valmistelutyö tehdään usein omalla 
rahoituksella

Keskitetyt vs. hajautetut ohjelmat   

• Hakuprosessissa ei juuri eroja

• Eurooppalainen vs. kansallinen kilpailu

• Laatu ratkaisee!

• Kansalliset yhteyspisteet auttavat



Opetushallituksessa 
toimeenpantavia EU-
ohjelmia



Rahoitusmahdollisuuksia 2014 - 2020

Kansalaisten Eurooppa
• aktiivinen kansalaisuus, 

muistiperintö
• päätöksentekoon 

osallistuminen

Luova Eurooppa
• kulttuurin ja luovien alojen 

kilpailukyvyn vahvistaminen 
• rajat ylittävä liikkuvuus ja 

levitys

Erasmus+
• Koulutuksen, nuorisoalan ja 

urheilu/liikuntasektorin 
kehittäminen 
eurooppalaisena yhteistyönä

→ kulttuurin ja luovien alojen organisaatiot → koulutus-, nuoriso- ja urheilu/ liikunta-alan 
organisaatiot, nuorten ryhmät

→ kunnat, järjestöt, yhdistykset yms.

Euroopan solidaarisuusjoukot
• Vapaaehtoispalvelu, 

solidaarisuus-
hankkeet, työ- ja 
harjoittelupaikat

 nuoret, kunnat, järjestöt, yhdistykset yms.



Euroopan solidaarisuusjoukot
tarjoaa nuorille mahdollisuuksia toteuttaa ja osallistua 
solidaarisuutta vahvistaviin hankkeisiin, joista on iloa ja hyötyä 
paikallisille yhteisöille

Kenelle?

→ 18-30-vuotiaille nuorille

→ organisaatioille

Mitä tuetaan?

• Vapaaehtoistoiminta

• Solidaarisuusprojektit

• Työ- ja harjoittelupaikatHaminan teinisirkus

https://beta.oph.fi/fi/uutiset/2019/kansainvalista-kuhinaa-haminassa


Erasmus+ Nuorisoalalle
parantaa nuorten avaintaitoja ja työllistymismahdollisuuksia, edistää 
vaikutusmahdollisuuksia, osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta sekä 
kehittää nuorisotyön laatua ja yhteistyötä

Kenelle?

→ Nuorten parissa toimivat, Nuorten ryhmät & 
nuorisoalan organisaatiot

→ Myös kulttuuri- ja liikuntaorganisaatiot, kun 
näkökulmana nuorisoalan kehittäminen ja 
nuorisotyö

Mitä tuetaan?

• Liikkuvuushankkeet

• Yhteistyöhankkeet

 Innovaatiot
 Hyvien käytäntöjen vaihto
 Nuorisoaloitteet

• Nuorten ja päättäjien välinen 
vuoropuhelu: nuorisodialogi, 
eurooppalaiset nuorisoaloitteet



Erasmus+ Sport
tukee urheilun riippumattomuutta, edistää hyvää 
hallintoa ja urheilijoiden kaksoisuria sekä sektorin
vapaaehtoistoimintaa lisää osallistumismahdollisuuksia
ja terveyttä edistävän liikunnan lisääminen 

Kenelle?

→ Urheilu- ja liikuntaorganisaatiot

→ Valmennusorganisaatiot, 
oppilaitokset, pelaajayhdistykset 

→ Yleishyödylliset tahot, jotka edistävät 
ohjelman tavoitteita 

XAMK: Villages on Move Baltic

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/villages-move-baltic-vomb/


Liikunta- ja urheilusektori Erasmus 2021-2027 
ohjelmassa 

• KA1 liikkuvuus (mobility)

• KA2 yhteistyöhankkeet
(partnerships)

• KA3 politiikan uudistamisen tuki ja 
yhteistyö (support to policy 
development and cooperation)
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Liikunta- ja urheilusektori Erasmus 2021-2027 
ohjelmassa   
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Yhteistyöhankkeet
min 3 yhteistyötahoa

ruohonjuuritaso
uudet toimijat

Voittoa
tavoittelemattomat
urheilutapahtumat

tasa-arvo, sosiaalinen vahvistaminen



Nykyinen Luova Eurooppa (2014-2020)

Kulttuurin alaohjelma
• Rahoitusta voivat hakea kulttuurin ja luovien

alojen organisaatiot
• 41 ohjelmamaata (UK mukana nykyisen

ohjelman loppuun saakka)
• Euroopan komissio ja toimeenpanovirasto

EACEA vastaavat hallinnosta eli rahoitusta
haetaan Brysselistä eurooppalainen kilpailu

• Kansalliset Luova Eurooppa -yhteyspisteet
neuvovat hakijoita ja tiedottavat
rahoitusmahdollisuuksista

Median
alaohjelma

56 % 

(n. 819 M€)
Kulttuurin
alaohjelma

31 %
(n. 454 M€)

Monialainen
toimintalinja

13 %
(n. 187 M€)

1,46 mrd € 
kulttuurille ja 
luoville aloille

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-desks_en


Luova Eurooppa / Kulttuurin alaohjelma 
vuoden 2020 jälkeen
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• Yhteistyöhankkeet
• Tuki verkostoille
• Tuki foorumeille (Platforms)
• Käännöshankkeet

• EU:n palkinnot
• Euroopan kulttuuripääkaupungit
• Euroopan kulttuuriperintötunnus

• Euroopan komission ohjelmaehdotus (05/2018)
• Trilogit käyntiin Suomen EU-pj.kaudella 2019, jatkuvat syksyllä 2020 
• EU:n budjettiesityksessä (MFF 2021-2027) uudelle ohjelmalle esitetään 1,64 

mrd. €

Ohjelma-
neuvottelut

Säilyy!

• Music Moves Europe -rahoitus musiikkisektorille
• Tuki kulttuurialan liikkuvuuteen (myös taiteilijoille!)  tulossa i-Portunus

pilotti v. 2020
• Sektorikohtaista tukea kulttuuriperinnölle, arkkitehtuurille, muotoilualalle, 

kirja-alalle ja kulttuurimatkailuun

Uutta!



Kansalaisten Eurooppa 2014-2020
tukee aktiivista kansalaisuutta ja edistää yhteistä 
eurooppalaista identiteettiä ja vuoropuhelua 

Kenelle?

→ Paikalliset ja alueelliset viranomaiset ja niitä 
edustavat järjestöt, kirjastot, kansalaisopistot 
yms

→ EU-politiikan tutkimusorganisaatiot 
(ajatushautomot) 

→ Erilaiset järjestöt ja yhdistykset

Mitä tuetaan?

• Eurooppalainen muistiperintö

• Town-twinning

• Kuntien verkostot

• Kansalaishankkeet



Kansalaisten Euroopasta kohti  Kansalaisten, 
tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelmaa
Euroopan komissio esitti 30.5.2018 uutta oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen 
rahastoa, jolla yhdistetään nykyisiä alalla toimivia ohjelmia. Esityksessä rahasto 
sisälsi kaksi ohjelmakokonaisuutta:

• Perusoikeuksien ja arvojen ohjelman (Rights and Values)  Kansalaisten, tasa-
arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma (Citizens, Equality, Rights and Values) 
sekä

• oikeusalan ohjelman.
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Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja 
arvojen ohjelma (CERV)
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Ohjelman tavoitteet

Suojata ja edistää EU:n
sopimuksissa ilmaistuja

oikeuksia ja arvoja erityisesti
kansalaisyhteiskunnan

organisaatioiden osalta. 
Avointen, demokraattisten ja

osallistavien yhteiskuntien
tukeminen.  

Tasa-arvon, 
perusoikeuksien ja 
sukupuolten tasa-

arvon lohko

Väkivallan torjuminen 
(Daphne-lohko)

Aktiivisen 
kansalaisuuden lohko

Unionin arvojen lohko



Minkälaista toimintaa tuetaan?

• Tiedotusta ja koulutusta, joilla parannetaan tietämystä esimerkiksi Euroopan kulttuurista, 
historiasta ja muistiperinnöstä

• Kansalaisvaikuttamista ja demokraattiseen toimintaan osallistumista tukevia toimia sekä 
ystävyyskaupunkitoimintaa

• Tutkimus- ja seurantatoimia, joilla lisätään tietoa tilanteesta jäsenvaltioissa ja EU:n 
tasolla sekä parannetaan EU:n lainsäädännön ja politiikan täytäntöönpanoa

• Kansalaisyhteiskunnan organisaatioille annettava tuki, jolla edistetään ja helpotetaan 
aktiivista osallistumista demokraattisemman unionin rakentamiseen sekä tietoisuutta 
kansalaisten oikeuksista ja unionin arvoista

• Eurooppalaisten verkostojen valmiuksien kehittämistä sekä tuki ohjelman 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla toimivien kansalaisyhteiskunnan organisaatioille
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Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kansalaisten Eurooppa
mauri.uusilehto@oph.fi

Erasmus+ / Nuoriso
Euroopan solidaarisuusjoukot
nuoriso@oph.fi

Erasmus+ / Sport
terhi.liintola@oph.fi

Luova Eurooppa / Kulttuuri
kulttuuri@oph.fi

mailto:mauri.uusilehto@oph.fi
mailto:nuoriso@oph.fi
mailto:terhi.liintola@oph.fi
mailto:kulttuuri@oph.fi
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