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Agenda

• 12:00 Tervetuloa & johdatus EU-rahoituksen maailmaan: Veera Koskinen, 
asiantuntija, EU-rahoitusneuvonta

• 12:15 Euroopan sosiaalirahasto ESR+: Niina Lamberg, rahoituspäällikkö, Hämeen ELY-
keskus

• 12:35 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF sekä Sisäisen 
turvallisuuden rahasto ISF: Kristiina Mauriala, erityisasiantuntija, sisäministeriö

• 12:55 Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot -ohjelma CERV: Juha Nieminen, 
kansallisen CERV-yhteyspisteen hankepäällikkö, oikeusministeriö

• 13:15 Horisontti Eurooppa, klusteri 2: Katja Marjanen, tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia

• 13:35 Hyvät käytännöt ja vaikuttava hankeviestintä sekä success caset: Moninaisesti 
parempi & PALOMA -hankeet: projektikoordinaattori Katariina Mankinen ja 
projektipäällikkö Johanna Mäki-Opas, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

• 14:00-15.30 Verkostoitumistilaisuus
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EU-rahoitus & uusi 
ohjelmakausi 2021-2027

• Hankkeisiin osallistuvat tahot saavat rahoituksen ohella 
monia muita tunnistettuja hyötyjä, kuten 
verkostoitumismahdollisuuksia ja pääsyn viimeisimmän 
eurooppalaisen osaamisen ja tutkimustiedon pariin.

• Hankkeita toteutetaan usein monialaisina, 
kansainvälisinä/kansallisina konsortioina, mutta tarjolla 
on myös alueellista ja kansallista rahoitusta. 
Läpileikkaavina teemoina ohjelmakaudella 2021-2027 
vihreä siirtymä, digitalisaatio, tasa-arvo ja inklusiivisuus

• Verkostoitumismahdollisuudet: erinäiset alueelliset, 
kansalliset ja eurooppalaiset tapahtumat, 
verkostoasiantuntijat apuna, korkeakouluissa ja 
tutkimuslaitoksissa paljon kokemusta

• Rahoitusprosentit ja hankekoot vaihtelevat 
rahoitusohjelman ja rahoitushaun mukaan. Usein 70-
100% eurooppalaisia arvoja tukevissa voittoa 
tavoittelemattomissa hankkeissa

• Jatkuvuus, monistettavuus & innovatiivisuus.

• Vaatii perehtymistä ja tietotaitoa -> idea edellä



Ohjelmanostoja

• Euroopan maaseuturahasto: maaseudun elinvoimaisuus ja 

kehittäminen. Yleishyödyllinen kehittäminen ja investoinnit, viestintä ja 

ammatillisen osaamisen kehittäminen koulutuksella, myös 

kotouttamistoimet ruohonjuuritasolla.

• EU4Health: kansainvälisissä konsortioissa tehtävä hanketyö joka 

toteuttaa EU:n terveyspolitiikkaa, mm. syövän torjunta, sydäntautien 

ehkäisy. Kohderyhmissä mm. terveysalan järjestöt ja kansalaisjärjestöt

• LIFE: EU:n luonnonsuojelun, ympäristön ja ilmastotoimien 

rahoitusohjelma. Konsortiohankkeita, EU-tasolla

• EMKVR: Suomen meri- ja kalatalousohjelma. Myös yleishyödyllisiä 

hankkeita ja mm. Ympäristökysymyksiin liittyvää hanketyötä. Kalaleader-

toiminta.



Ohjelmanostoja

• Luova Eurooppa: AV-alan, kulttuurialan ja luovien alojen 

eurooppalaista toiminta ja yhteistyö. Teemoja mm. 

yhtäläisten kulttuuriosallistumisen mahdollisuuksien 

lujittaminen, taidekasvatuksen ja kulttuuritietoisuuden kautta 

tapahtuva eurooppalaisen identiteetin lujittaminen

• Erasmus+:koulutus-, nuoriso,- ja urheilualan 

rahoitusohjelma. 

• Euroopan solidaarisuusjoukot: Vapaaehtoistoiminta, 

nuorten omat solidaarisuushankkeet, humanitaarisen avun 

vapaaehtoisjoukot & vapaaehtoistiimit



Opetushallituksen hallinnoima rahoitus

• Opetushallitus hallinnoi useita EU-rahoitusohjelmia, jotka sisältävät kansalaisyhteiskunnallisille toimijoille 

sopivia rahoitushakuja. OPH tarjoaa räätälöityä neuvontaa ja tiedottaa ohjelmista.

• Vuonna 2022 :

• Avustushaarukka 2 000€ - 2 M€

• Jakaa kansainväliseen nuorisotyöhön ja nuorten solidaarisuustoimintoihin yli 8 M€ kansallisesti

• Kotiuttaa keskitettyjen EU-hakujen euroja : Liikunta- ja urheilusektorin yhteistyöhön (Erasmus+ Sport) 
jaossa 50 M€, nuorisotyöhön ja humanitaarisen avun vapaaehtoistoimintaan jaossa 24 M€, kulttuuriin 
ja luoville aloille (Luova Eurooppa) jaossa 129 M€ (+ n. 235 000 € jaetaan valtionavustuksina 
suomalaisille hanketoimijoille)

• Tuki suurelta osin kansalaisyhteiskunnan toimijoille. Haku-, hallinto- ja raportointiprosessit 
pääsääntöisesti varsin kevyitä

• Lisää resursseja tarjolla mm. Erasmus+ aikuiskoulutussektorin hankerahoituksessa sekä Suomessa että 
keskitetysti

.



Mitä EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa?

EU-rahoituksen kansallista hyödyntämistä voidaan edesauttaa paremmalla tiedonjaolla tarjolla 
olevista rahoitustuotteista. Neuvontapalvelu vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla keskitettyä tietoa 
(www.eurahoitusneuvonta.fi) sekä hankekohtaista neuvontaa ohjelmista ja välineistä yhdessä 
verkostonsa kanssa. 

Palvelu tarjoaa:

• Keskitettyä tietoa kaikista EU:n rahoitusohjelmista- ja välineistä verkkosivuilla

• Ensimmäisen yhteyspisteen EU:n rahoituksesta kiinnostuneille tahoille

• Kumppanin EU-rahoitusta käsittelevien tilaisuuksien järjestämiseen niin alueellisella kuin 
valtakunnallisellakin tasolla

Kenelle:

• Palvelu on tarkoitettu niin yrityksille, tutkimuslaitoksille kuin viranomaisille ja muille EU-
rahoituksen hyödyntämisestä kiinnostuneille tahoille. Neuvomme myös yksityisiä EU-rahoituksen 
konsultteja, emme kilpaile markkinan kanssa vaan haluamme tukea sitä.



EU-rahoitusneuvontapalvelu
Toimii valtakunnallisena EU-rahoitustietoa kokoavana 
ja jakavana pisteenä. Palvelusta vastaavat henkilöt:

Veera Koskinen
veera.koskinen@businessfinland.fi

+358 50 476 9929

Paavo Heiskanen Hanna Rinta-Erkkilä Emmi Nahi
paavo.heiskanen@businessfinland.fi hanna.rinta-erkkila@businessfinland.fi emmi.nahi@businessfinland.fi

+358 41 501 4481 +358 40 751 4278 +358 50 344 7122

EU-rahoitusneuvonta @EUrahoitus

https://www.linkedin.com/company/eurahoitusneuvonta/
https://twitter.com/EUrahoitus


Kiitos!

www.eurahoitusneuvonta.fi

Twitter @Eurahoitus

LinkedIn EU-rahoitusneuvonta

Veera Koskinen

asiantuntija

veera.koskinen@businessfinland.fi

http://www.eurahoitusneuvonta.fi/
mailto:veera.koskinen@businessfinland.fi


Euroopan sosiaalirahasto 
ESR+:

Niina Lamberg, 
rahoituspäällikkö, Hämeen 

ELY-keskus



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Uudistuva ja osaavat 
Suomi 2021-2027

ESR+ 

Hämeen ELY-keskus
Niina Lamberg



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

ELY-keskusten toimialueet

Pohjois-Suomi: Kainuu, Lappi ja Pohjois-
Pohjanmaa

Länsi-Suomi: Etelä-Pohjanmaa, Keski-
Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, 
Satakunta, Varsinais-Suomi

Itä-Suomi: Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-
Savo

Etelä-Suomi: Etelä-Karjala, Kanta-Häme, 
Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Mistä tietoa löytyy?

www.rakennerahastot.fi

>Uudistuva ja osaava Suomi

>Uudistuva ja osaava Suomi 
2021-2027

>Ohjelma-asiakirjan keskeiset 
sisällöt

http://www.rakennerahastot.fi/
https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/120111163/1_FI+Kansalaisversio+ohjelmasta+Uudistuva+ja+osaava+Suomi+2021-2027.pdf/9c43db0a-eb78-d580-295f-4ba37b3c86a8/1_FI+Kansalaisversio+ohjelmasta+Uudistuva+ja+osaava+Suomi+2021-2027.pdf?t=1652244958563


Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

ESR+ erityistavoite: Polkuja töihin

Polkuja töihin: Tavoitteena on tukea työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja 
hyödyntää erilaisia työn tekemisen muotoja yhteistyössä yritysten ja muiden 
työnantajien kanssa. Työyhteisöjen monimuotoisuutta sekä ammatillista ja 
alueellista liikkuvuutta edistämällä ja ammatillista segregaatiota lieventämällä 
tavoitellaan työllisyyden parantamista. Monialaisten ja moniammatillisten 
palvelumallien kehittämisellä varmistetaan mm. palvelupolkujen 
katkeamattomuus ja asiakkaiden palvelutarpeiden kokonaisvaltainen 
huomioiminen.



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Polkuja töihin -kohderyhmät

Työnhakijat, työttömät, työssä olevat ja työvoiman ulkopuolella olevat sekä työmarkkinoille 
heikosti integroituneiksi tunnistettavat henkilöt/henkilöryhmät kuten nuoret, ikääntyneet, 
koulupudokkaat, itsensä työllistäjät, maahanmuuttajataustaiset, romanit ja osatyökykyiset, 
joiden on mahdollista tehtyjen toimien tuloksena päästä työmarkkinoille ja koulutukseen.

Järjestöt, työmarkkinaosapuolet, yhdistykset, säätiöt, kunnat, koulutusorganisaatiot sekä 
yhteiskunnalliset ja muut yritykset ja yrittäjät. Kohderyhminä ovat työllisyyttä ja yrittäjyyttä 
edistävät ja kehittävät organisaatiot mukaan lukien rahoittajat sekä niiden johto ja 
henkilöstö, joiden osaamista kehitetään osana palvelujen ja rakenteiden kehittämistä.



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

ESR+ erityistavoite: Uutta osaamista työelämään

• Uutta osaamista työelämään: Jatkuvan oppimisen tukemisella 
mahdollistetaan kaikille, koulutuksessa aliedustetut ryhmät huomioiden, 
joustavat koulutuspolut mm. hyödyntämällä uusia toimintatapoja ja 
digitalisaatiota. Monialaisten ja moniammatillisten palveluiden kehittämisellä 
parannetaan kohtaantoa, koulutuksen saavutettavuutta ja vahvistetaan 
asiantuntijoiden valmiuksia vastata monimuotoistuvan asiakaskunnan 
tarpeisiin. Työelämän kehittämiseen liittyvällä osaamisen parantamisella 
edistetään tuottavuutta ja työhyvinvointia.



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Uutta osaamista työelämään - kohderyhmät

Työikäinen väestö, niin työssä olevat, työttömät kuin työvoiman ulkopuolellakin olevat kuten opiskelijat. 
Kohderyhmään kuuluvia henkilöryhmiä ovat mm. nuoret, ikääntyneet, koulupudokkaat, itsensä 
työllistäjät, yksinyrittäjät, maahanmuuttajataustaiset, romanit ja osatyökykyiset.

Yrityksissä ja organisaatioissa työskentelevät työntekijät ja johtajat yksityisellä ja julkisella sektorilla. 
Kohderyhmänä ovat erilaisissa muutostilanteessa olevat työnantajat ja työntekijät. Kohderyhmiä ovat 
myös sellaiset työssä olevat henkilöt, joiden tämän hetkinen osaaminen tarvitsee päivitystä tai joiden 
työelämässä pitempään pysymistä turvataan.

Järjestöt, työmarkkinaosapuolet, yhdistykset, säätiöt, kunnat, kasvatus- ja koulutusorganisaatiot, 
tutkimuslaitokset, taide- ja kulttuurilaitokset ja muut työelämän ja palveluiden kehittäjät ja niiden 
henkilökunta



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

ESR+ erityistavoite: Yhdenvertaiseen osallisuuteen

• Yhdenvertaiseen osallisuuteen: Heikoimmassa työmarkkina-asemassa 
olevien kiinnittyminen yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille 
parantaa myös heidän osallisuuttaan ja estää syrjäytymistä. 
Kansalaistoimijalähtöinen toiminta ja yhteisölliset palvelut parantavat 
hyvinvointia ja vähentävät yksinäisyyttä. Palveluiden kehittämiseksi 
muodostetaan laaja-alaisia ja oikea-aikaisia verkostotyön muotoja ja 
kehitetään kumppanuuksia. Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
osaamista eri palveluissa kehitetään.



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Yhdenvertaiseen osallisuuteen -kohderyhmät

Työmarkkinoiden näkökulmasta heikoimmassa asemassa olevat henkilöt, sisältäen 
vähemmistöt ja erityisryhmät, joiden yhteiskunnallista osallisuutta halutaan edistää. 
Kohderyhmään kuuluvat työmarkkinoille heikosti integroituneiksi tunnistettavat henkilöryhmät 
kuten nuoret, ikääntyneet, koulupudokkaat, maahanmuuttajataustaiset, romanit ja 
osatyökykyiset. Kohderyhmään kuuluvat syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt riippumatta 
heidän aiemmasta koulutus- ja työhistoriastaan tai sen puutteesta ja välillisesti myös esim. 
heidän läheisensä.

Kohderyhmään kuuluvat myös mm. monialaisten taide-, hyvinvointi, sosiaali-, terveys- ja 
kuntoutus- sekä koulutus- ja neuvontapalveluiden tarjoajat ja niiden johto ja henkilöstö, 
joiden yhteistyötä ja osaamista halutaan kehittää.



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

ESR+ erityistavoite: Turvaverkkoja nuorten 
tulevaisuuteen

• Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen: Lastensuojelun avo-, sijais- ja 
jälkihuollon sisältöjä kehittämällä edistetään nuorille tarjottavien palvelujen 
oikea-aikaisuutta ja vaikuttavuutta. Toimilla tuetaan lastensuojelun 
asiakkaana olevien sekä erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja 
nuorten elämäntilannetta ja pärjäämistä. Eri toimijoiden välisellä 
yhteistyöllä ja rakenteiden kehittämisellä pyritään aikaansaamaan 
sosiaalisia innovaatioita kehitettyjen toimintojen levittämiseksi ja 
juurruttamiseksi.



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen -
kohderyhmät

Lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon toimijat. Kohderyhmään kuuluvat myös 
lastensuojelun yhteistyöverkoston toimijat, esim. koulut ja oppilaitokset sekä 
korkea-koulut, sosiaali- ja terveystoimi, nuorten palvelut, TE-palvelut, kunnan 
työllisyyspalvelut, Ohjaamot, päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä järjestöt.



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Kuka voi hakea?

Julkisoikeudellinen yhteisö ja 
yksityisoikeudellinen 

oikeushenkilö, jolla on 
riittävät taloudelliset ja muut 

edellytykset hankkeen 
toteuttamiseksi ja toiminnan 

jatkuvuudesta huolehtimiseksi

Esimerkiksi: valtio, kunnat, 
seurakunnat, oppilaitokset, 

yritykset, yhdistykset, säätiöt 
jne. 

Yksin tai yhdessä 
(ryhmähanke)

Mistä haetaan?           www.eura2021.fi



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Hakuajat

www.rakennerahastot.fi

>hakuajat

TAI

www.eura2021.fi

>hakuilmoitukset

http://www.rakennerahastot.fi/
http://www.eura2021.fi/


Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Millainen on ESR+ hanke?

Kesto:

muutamasta 
kuukaudesta 
useampaan 

vuoteen

Kustannukset: 
muutamasta 
kymmenestä 
tuhannesta 

satoihin 
tuhansiin

Yleensä tuki 
on 75-80 % 

kustannuksista

omarahoitusta 
tai muiden 
rahoittajien 
osuuksia 

(esim. kunnat, 
säätiöt, STEA)



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Mitä on aiemmin tehty?

www.eura2014.fi/rrtiepa

www.rakennerahastot.soft.ware.fi

>Valitse toimialue 

Etelä-, Itä-, Länsi- tai Pohjois-Suomi

>Toimintaa ja tuloksia

http://www.eura2014.fi/rrtiepa
http://www.rakennerahastot.soft.ware.fi/


Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

rakennerahastot.soft.ware.fi/web/etela-suomen-
suuralue/tyokaluja-ja-vinkkeja



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Miten meidät tavoittaa?



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Kiitos!



Turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja 

kotouttamisrahasto AMIF 
sekä Sisäisen 

turvallisuuden rahasto 
ISF: 

Kristiina Mauriala, 
erityisasiantuntija, 

sisäministeriö



Euroopan unionin sisäasioiden rahastot 2021–2027 

Turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja 

kotouttamisrahasto AMIF 
sekä Sisäisen turvallisuuden 

rahasto ISF

Kristiina Mauriala 27.10.2022



Mikä on turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahasto AMIF? 

• Yhteisen eurooppalaisen 
turvapaikkajärjestelmän kehittäminen

• Laillisen maahanmuuton sujuvuuden 
edistäminen ja kolmansien maiden 
kansalaisten kotoutumisen ja 
osallisuuden edistäminen 

• Laittoman maahanmuuton ehkäisy, 
toimivien paluujärjestelmien 
kehittäminen 

• Yhteisvastuutoimet

Turvapaikka- ja muuttoliikeasioiden 
tärkein EU-rahoitusväline

Rahaston pyrkimyksenä on vahvistaa ja 
kehittää yhteisiä menettelyitä 

turvapaikka-asioihin ja 
maahanmuuttoon.

Rahasto tukee myös kiintiöpakolaisten 
uudelleensijoittamista. 



Paljonko avustusta on haettavissa?

• Rahastosta myönnettävissä avustuksina koko 
ohjelmakaudella n. 62,4 milj. euroa

• Tuki 75%

• Korotettu tuki 90% kun kyseessä paikallisten ja 
alueellisten viranomaisten tai kansalaisjärjestöjen 
toteuttamat kotouttamistoimenpiteet tai haavoittuvassa 
asemassa tai erityisen tuen tarpeessa oleville suunnatut 
toimet. 

• Lisäksi tarvitaan hakijan ja kumppaneiden omarahoitusta 
tai muuta ulkopuolista rahoitusta

• Avustus haetaan sisäministeriöltä

Hankkeella ei 
minimi- tai 

maksimikokoa.



Kenelle avustusta voidaan myöntää?

• paikallis-, alue- ja kansallisen tason 
viranomaiset

• koulutusorganisaatiot

• muut julkisyhteisöt ja 
yksityisoikeudelliset toimijat

• Kansalaisjärjestöillä keskeinen rooli 
erityisesti kotoutumistoimissa.

• Avustusta myönnetään 
kehittämishankkeisiin, jotka edistävät 
rahaston ohjelmassa ja 
toimeenpanosuunnitelmassa määriteltyjä 
tavoitteita. 

• Rahastosta ei myönnetä 
yleisavustusta esim. 
kansalaisjärjestöjen perustoiminnan 
ylläpitämiseen.

Avustusta voivat saada

Kannustamme 
yhteistyöhankkeisiin!



Hankkeiden kohderyhmä

• 3. maiden kansalaiset 

• erityisesti haavoittuvassa asemassa 
olevat tai erityisen tuen tarpeessa olevat

• kotoutumistoimien osalta myös 3 maiden 
kansalaisten perheenjäsenet

• maahanmuuton ja 3. maiden 
kansalaisten parissa työskentelevät ja 
toimivat viranomaiset, asiantuntijat ja 
muut toimijat



Esimerkkejä AMIF-rahastosta tuettavista 
toimista

• Yksityismajoituksessa olevien asiakkaiden 
tukeminen

• Esikotouttavan toiminnan ja onnistuneen 
kuntaan muuton vahvistaminen

• Haavoittuvassa asemassa olevien 
asiakkaiden tukipalvelut

• uudelleensijoittamisen edellytyksiä 
vahvistavat toimet alue- ja paikallistasolla

• Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta, 
yhteiskuntaorientaatio ja räätälöidyt tukipalvelut

• Maahanmuuttajanaisten työllisyyden esteiden 
poistaminen

• Maahanmuuttajaperheiden hyvinvoinnin 
tukeminen 

• Koulupudokkuuden ehkäiseminen ja 
koulumenestyksen tukeminen

• Kolmansien maiden kansalaisten osallisuuden ja 
vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen sekä 
yhteiskunnan vastaanottavuuden edistäminen

Turvapaikka- ja 
vastaanottojärjestelmän tukeminen

Kotoutumisen ja osallisuuden 
edistäminen

Tarkempaa tietoa löydät 
toimeenpanosuunnitelmasta!



Valmiuksia vahvistamalla

Varautumalla, ml. uudet uhatKriisinsietokyvyn kehittämisellä

Poliisi- ja  oikeudellisella yhteistyöllä

Uhrien ja todistajien suojelu

Ihmisten, julkisten tilojen ja kriittisten infrastruktuurien suojelu

Rajat ylittävän rikollisuuden ehkäiseminen ja torjuminen

Mikä on sisäisen turvallisuuden rahasto 
ISF? 



Paljonko avustusta on haettavissa?

• Rahastosta myönnetään avustuksina n. 34,5 milj. euroa

• Tuki 75%

• Korotettu tuki 90% esim.: 

− radikalisoitumisen ehkäiseminen 

− kyberrikollisuuden torjunta 

− kriittisten infrastruktuurien häiriönsietokyky



Esimerkkejä ISF-rahastosta tuettavista 
toimista

• edistetään innovatiivista digitalisaatiota, 
tekoälyä, tallennusratkaisuja, 
analyysikyvykkyyttä ja verkkoyhteyksiä

• kehitetään lainvalvontaviranomaisten, 
muiden toimivaltaisten viranomaisten ja 
muiden toimijoiden välisiä koordinaatio-
ja yhteistyömalleja sekä Suomessa että 
muiden maiden kanssa

Tietojenvaihto Yhteiset operaatiot



Esimerkkejä ISF-rahastosta tuettavista 
toimista

• toteutetaan koulutuksia 

• syvennetään yhteistyötä, käytänteiden 
jakamista ja tiedonvaihtoa ja 
laajennetaan toimivien mallien käyttöä 
sekä kehitetään uusia

• parannetaan rikosten uhrien tukea, 
suojelua ja tiedonsaantia

Valmiuksien vahvistaminen



Toimeenpanosuunnitelma tarkentaa 
rahoitettavaksi tulevia sisältöjä

• Tuettavan toiminnan sisällöt vaihtelevat 
hakukohtaisesti.

• Tuettavien toimien raamit on määritelty 
toimeenpanosuunnitelmassa.

Toimeenpanosuunnitelmasta löydät mm: 

Toimeenpanosuunnitelma löytyy 
aineistopankista: https://eusa-
rahastot2021.fi/aineistopankki 

• avustettavat toimet ja niille asetetut 
päämäärät (ns. kehittämisen kohde)

• tulevien hakujen suunnitellut aikataulut

• esimerkkejä tuettavista toiminnoista

• tulostavoitteet

• avustusprosentti

• mahdolliset tuensaajat

https://eusa-rahastot2021.fi/aineistopankki


Miten avustusta haetaan?

• rahastosta järjestetään vuosittain kaksi 
hakua (kevät ja syksy)

• haku avoinna yleensä 4-6 viikkoa

• hakemus laaditaan rahastojen 
hakujärjestelmässä 

− syksyn 2022  haussa excel-lomakkeelle

• hakemus sisältää hankesuunnitelman,  
budjetin ja erinäiset liitteet

Hakujen kautta Hakemus

Syksyn haku on avoinna 
1.11.2022 saakka, 
kevään 2023 haku 

maaliskuussa.



Mille ajalle avustusta voi hakea? 

• EU-ohjelmakausi = 2021-2027

• Hankkeiden toimeenpanoaika 2029 
loppuun saakka

• yhdelle hankkeelle myönnetään 
avustusta enintään 3 vuodeksi kerrallaan

• mahdollisuus hakea jatkohanketta

• yhdellä tuensaajalla voi olla useampi 
samanaikainen hanke

Ohjelmakausi 2021-2027 Hankkeet



Mistä lisätietoa?

• Verkkosivustomme www.eusa-rahastot2021.fi

• Tilaa uutiskirjeemme www.eusa-rahastot2021.fi/uutiskirje

• Ota Twitter-tilimme seurantaan @EUSArahastot

• Sähköpostit: eusa.sm@govsec.fi ja etunimi.sukunimi@govsec.fi

http://www.eusa-rahastot2021.fi/
http://www.eusa-rahastot2021.fi/uutiskirje
http://www.twitter.com/eusarahastot
mailto:eusa.sm@govsec.fi
mailto:etunimi.sukunimi@govsec.fi


Kiitos!

eusa.sm@govsec.fi

www.eusa-rahastot2021.fi

mailto:eusa.sm@govsec.fi
http://www.eusa-rahastot2021.fi/


Kansalaisuus, tasa-arvo, 
perusoikeudet ja arvot -

ohjelma CERV:
Juha Nieminen, 

kansallisen CERV-
yhteyspisteen 

hankepäällikkö, 
oikeusministeriö



Kansalaisuuden, tasa-
arvon, perusoikeuksien ja 
arvojen ohjelma (CERV)

EU-rahoitusohjelma 2021-2027



1. Perustiedot 

2. Hakuprosessi

3. Haut

4. Kansallinen yhteyspiste

5. Esimerkkihankkeita

Esityksen rakenne 

©European Commission
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CERV-ohjelman 
perustiedot



Kenelle?

• Kohderyhmät: 

• erityisesti kansalaisjärjestöt, mutta myös 

• julkisen sektorin toimijat (valtio/kunta/alueelliset), 

• tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimijat, 

• voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (esim. 

kirjastot, kansalaisopistot), 

• koulutus- ja tutkimuslaitokset ym.



Yleiset hakukriteerit 1/2

• Hakijaorganisaatioiden tulee olla 
oikeushenkilöitä EU:ssa

• Hakija voi olla joko päätoteuttajana tai 
kumppaniroolissa 

• Pääasiassa kahdenlaisia hakuja: 

• avoimet hankehaut

• rajatut hankehaut

• Kansallisia tai kansainvälisiä hankkeita

• Odotetaan “eurooppalaista lisäarvoa”



Yleiset hakukriteerit 1/2

• Hankebudjetti > EUR 75 000 (joitain poikkeuksia
lukuun ottamatta)

• Hankkeiden omarahoitusosuus tyypillisesti 10 %

• Voidaan kattaa mm. vapaaehtoistyöllä (enintään 50 

% omarahoitusosuudesta)

• Tukea tapauskohtaisesti esim.

• STEA

• oikeusministeriö 

• säätiöt

• yksityisten sponsorien tuki 



CERV-ohjelman perustiedot

• Tavoite: suojella ja edistää unionin perussopimuksissa, perusoikeuskirjassa ja sovellettavissa 

kansainvälisissä ihmisoikeusyleissopimuksissa vahvistettuja perusoikeuksia ja arvoja oikeuksiin 

perustuvan, demokraattisen, tasa-arvoisen, osallistavan ja oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvan 

yhteiskunnan säilyttämiseksi ja kehittämiseksi edelleen (ASETUS (EU) 2021/692)

• Koko: rahoitus ohjelmakaudelle 2021-2027 on 1,56 miljardia euroa

• Edeltäjät:

• Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma

• Kansalaisten Eurooppa -ohjelma 

→ lisäyksenä uusi unionin arvoja käsittelevä ohjelmalohko

• Hankkeen pituus: tyypillisesti enintään 2 vuotta



• Ohjelma on jaettu erityistavoitteisiin ja niitä vastaaviin ”toimintalohkoihin”, 
joiden alle eri haut ryhmittyvät: 

1. Unionin arvojen suojeleminen ja edistäminen 
2. Tasa-arvon ja perusoikeuksien edistäminen 
3. Kansalaisten aktiivisuuden ja demokraattisen osallistumisen edistäminen 

Euroopan unionissa  
4. Väkivallan, erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan, ehkäiseminen

Ohjelman erityistavoitteet



CERV-ohjelman painopisteet 

• Euroopan kulttuuriperintö 

• Ystävyyskunnat ja kuntien 

verkostot

• Kansalaisyhteiskunta ja 

kansalaisten osallistuminen

• Väkivallan torjuminen (erityisesti 

sukupuoleen perustuva ja lapsiin 

kohdistuva)

• EU:n arvojen ja 

perusoikeuksien suojeleminen

ja edistäminen

• Rasismin, muukalaisvihan ja 

syrjinnän torjuminen

• Sukupuolten tasa-arvo

• Lasten oikeudet

• Tietosuoja



• 3.8. Call for proposals on European remembrance

• 3.9. Call for proposals on Citizens’ engagement and 
participation

• 3.10. Call for proposals for Town-Twinning and 
Networks of Towns

• 3.11. Call for proposals to prevent and combat 
gender-based violence and violence against
children

• 3.12. Call for proposals for 4-year framework 
partnership agreements to support European
networks, civil society organisations active at EU 
level and European think tanks in the areas of 
Union values

• 3.13. Operating grants to framework partners 
active in the area of Union values

• 3.14. Award of a grant without a call for proposals 
to EQUINET

• 3.15. Award of a grant without a call for proposals 
to Programme Contact Points in Member States

• 3.1. Call for proposals on protecting and 
promoting Union values

• 3.2. Call for proposals to promote capacity 
building and awareness on the EU Charter 
of Fundamental Rights and activities on 
strategic litigation relating to democracy, 
the rule of law and fundamental rights 
breaches 

• 3.3. Call for proposals to promote equality
and to fight against racism, xenophobia and
discrimination 

• 3.4. Call for proposals to National Roma 
Contact Points for Roma equality, inclusion 
and participation

• 3.5. Call for proposals to promote gender 
equality

• 3.6. Call for proposals to protect and 
promote the rights of the child

• 3.7. Call for proposals to national Data 
Protection Authorities on reaching out to 
stakeholders in data protection legislation

Viime kauden haut (Lähde: CERV-työohjelma 2021-22)



• Kapasiteetin rakentaminen, koulutus, vastavuoroinen
oppiminen, työpajat, asiantuntijatapaamiset, konferenssit

• Analyyttiset toimet, kuten tutkimukset, kyselyt, arvioinnit, 
raportit 

• Tietoisuuden lisääminen, tiedon levittäminen, 
mediakampanjat, oppaat, koulutusmateriaalin tuottaminen

• Eurooppalaisten verkostojen ja kansalaisyhteiskunnan
kehittäminen

• Ystävyyskuntatoiminta

Mihin toimiin rahoitusta voi mm. hakea?



Ajankohtaista hakuprosessista

• Edellisen toimintakauden 2021-22 haut ovat sulkeutuneet

• Rahoituspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille kesän ja syksyn aikana

• Hyväksytyt hankkeet tulevat julkisiksi sopimusprosessin jälkeen

• Tilastoja edellisen kauden hauista julkaistaan syksyn aikana

• Seuraava kaksivuotinen työohjelma 2023-24 julkaistaan 
loppuvuodesta

• Seuraavat haut avautuvat todennäköisesti joulukuussa 2022

• Yhteyspiste järjestää info- ja koulutustilaisuuksia hauista 
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Hakuprosessi



• Tutustu komission Funding & Tender Opportunities- portaaliin:
• F&T-portaali

1. Etsi hakuilmoituksia

2. Etsi hankekumppaneita

3. Luo hakijatili

4. Rekisteröi organisaatiosi

5. Laadi ja jätä hakemus

• Tutustu valitsemasi haun ohjeisiin ja hakuasiakirjaan (Call Document) 

• Valitse sopivat hankekumppanit

• Varaa riittävästi aikaa hakemuksen valmisteluun

Hakuprosessi

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Työohjelma

• Komission ehdotus 
ohjelmasta

• Komiteakäsittely ja 
ohjelman 
hyväksyminen 
(mahdollisuus 
vaikuttaa sisältöön)

Komission haut 

• Yleensä noin 2-4 kk 
hakuaikaa 

• Komission sivuilla 
tarkat ohjeistukset, 
mm. 
hankekumppanien 
haku ja 
ilmoittautuminen 
hankekumppaniksi. 

Hakemusten 
arviointi

• Esim. vuoden 2020 
haut julkistettiin 
tammikuussa, 
hakujen määräaika 
oli huhtikuussa, 
tulokset tulivat 
syyskuussa ja 
projektit alkoivat 
loppuvuona 2020 
tai alkuvuodesta 
2021.

Hakuprosessi 
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Katsaus edellisen kauden hakuihin 
(2021-22) 

(Ne ovat sulkeutuneet, mutta uusi kausi alkaa 
loppuvuodesta. Haut säilynevät suurin piirtein samoina. 
Hakujen painopisteisiin on odotettavissa jonkin verran 

muutoksia.)



Call for proposals for protecting and promoting Union Values
• Budjetti: 51 miljoonaa euroa
• Tavoite:

• Kaksiportainen haku: 
• Rahoitetaan suuria kansalaisjärjestötoimijoita, jotka edelleen myöntävät EU-rahoitusta 

paikallistason toimijoille 

• Painopisteet:
• Tietoisuuden lisääminen perusoikeuksista ja EU:n arvoista,
• EU:n arvojen, ml. oikeusvaltioperiaatteen, vahvistaminen sekä
• demokraattisten arvojen edistäminen vuoropuhelua, läpinäkyvyyttä ja hyvää hallintoa 

tukemalla

• Kohderyhmät: 
• Hakijan/hakijoiden tulee olla EU-jäsenmaassa toimiva voittoa tavoittelemattomia ja 

riippumattomia kansalaisjärjestöjä ja hakijalla (tai ainakin yhdellä kumppaneista) tulee olla 
vähintään 3 vuotta kokemusta kansalaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistamisesta sekä 
todennettua kokemusta kansalaisjärjestöjen rahoituksesta

Arvojen lohko 1/2



Call for proposals to promote capacity building and awareness on the 
EU Charter of Fundamental Rights and activities on strategic litigation 
relating to democracy, the rule of law and fundamental rights 
breaches 

• Budjetti: 2 miljoonaa euroa

• Tavoite: 
• EU:n perusoikeuskirjaan liittyvän osaamisen ja kapasiteetin vahvistaminen ja 

tietoisuuden lisääminen 
• oikeusalan ammattilaisten, kansalaisjärjestöjen ja riippumattomien 

ihmisoikeuselinten osaamisen ja kyvykkyyden vahvistaminen ryhtyä oikeustoimiin 
kansallisella ja Euroopan tasolla

• Kohderyhmät: 
• kansalaisjärjestöt, kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, tasa-arvoelimet ja 

oikeusasiamiesinstituutiot

Arvojen lohko 2/2



Call for proposals to promote equality and to fight 
against racism, xenophobia and discrimination 
• Budjetti: 12 miljoonaa euroa

• Tavoite:
• Tasa-arvon edistäminen sekä rasismin, muukalaisvihan ja syrjinnän torjunta

• Painopisteet vuodelle 2022: 
• Suvaitsemattomuuden, rasismin, muukalaisvihan, syrjinnän, vihapuheen ja viharikosten

torjunta
• Monimuotoisuuden johtaminen ja inkluusio työpaikoilla
• LGBTIQ- syrjinnän torjuminen
• Verkossa tapahtuvan vihapuheen torjunta
• Rajattu haku viranomaisille syrjjnnän, rasismin ja muukalaisvastaisuuden torjuntaan

Tasa-arvon ja perusoikeuksien lohko 1/3



Call for proposals to promote gender equality

• Budjetti: 7 miljoonaa euroa

• Tavoitteet:
• Naisten ja miesten tasa-arvoinen osallistuminen ja edustautuminen poliittisessa ja 

taloudellisessa päätöksenteossa

• Sukupuolistereotypioiden torjunta mainonnassa ja mediassa

• Kohderyhmä: 
• jäsenvaltioiden viranomaiset, paikalliset ja alueelliset viranomaiset ja yhdistykset, 

tasa-arvoelimet, kansalaisjärjestöt, erityisesti naisten oikeuksia ajavat järjestöt

Tasa-arvon ja perusoikeuksien lohko 2/3



Call for proposals to protect and promote the rights of the 
child

• Budjetti: 3 miljoonaa euroa

• Tavoite:
• EU:n lasten oikeuksia koskevan strategian toimeenpano

• Kohderyhmä: 
• kansalliset ja paikalliset viranomaiset, kansalaisjärjestöt, ml. kansainväliset järjestöt

ja akateemiset tutkimuslaitokset, jotka toimivat lasten oikeuksien sektorilla

Tasa-arvon ja perusoikeuksien lohko 3/3



Call for proposals on Citizens’ engagement and participation
• Budjetti: 17 milj euroa

• Tavoite:
• Edistää kansalaisten ja heitä edustavien järjestöjen osallistumista unionin demokraattiseen 

toimintaan ja kansalaistoimintaan kaikilla unionin toiminta-aloilla

• Painopisteitä: 
• Vuoden 2024 EP-vaalit ja demokratian vahvistaminen EU:ssa 
• COVID-19 -pandemian vaikutukset demokraattiseen keskusteluun ja perusoikeuksien 

toteutumiseen, 
• Innovatiiviset demokratian edistämistoimet ja erityisesti digitaaliset työkalut (”e-demokratia”), 
• Disinformaation torjunta ja medialukutaidon edistäminen
• Ilmasto- ja ympäristöaiheiseen keskustelu ja vaikuttamistyö 

• Kohderyhmät: 
• voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, ml. kansalaisjärjestöt, koulutus- kulttuuri- ja 

tutkimusalan toimijat; paikalliset ja alueelliset viranomaiset voivat toimia kumppaneina

Kansalaisten aktiivisuuden ja demokraattisen 
osallistumisen edistäminen 1/3



Call for proposals for Town-Twinning and Networks of Towns
• Budjetti: 4 miljoonaa euroa (ystävyyskunnat) + 6 miljoonaa euroa

(kuntaverkostot)
• Ystävyyskuntahanke: budjettikatto 30 000€
• Kuntaverkostohanke: ei budjettikattoa

• Tavoite: 
• Ystävyyskuntahankkeissa eri maista tulevat kuntalaiset kokoontuvat yhdessä keskustelemaan heitä 

kiinnostavista eurooppalaisista aiheista
• Kuntien verkostohankkeet tukevat kuntien ja maakuntien pitkäkestoista temaattista yhteistyötä

• Kohderyhmä: 
• Kaupungit/kunnat ja maakunnat tai niiden ystävyyskuntakomiteat tai -verkostot, muut 

paikallis- tai alueviranomaiset, Paikallisviranomaisten liitot tai yhdistykset, 
Paikallisviranomaisia edustavat voittoa tavoittelemattomat organisaatiot (esim. 
kansalaisopistot)

Kansalaisten aktiivisuuden ja demokraattisen 
osallistumisen edistäminen 2/3



Call for proposals on European remembrance
• Budjetti: 7 miljoonaa euroa

• Tavoite:
• Tietoisuuden ylläpitäminen Euroopan modernia historiaa keskeisesti 

määrittävistä tapahtumista, kuten autoritaaristen ja totalitaaristen 
hallintojen vaikutuksista

• Kohderyhmät: 
• paikalliset/alueelliset viranomaiset tai voittoa tavoittelemattomat 

organisaatiot, ml. kansalaisjärjestöt, kulttuuri- ja nuorisotoimijat, 
koulutus –ja tutkimuslaitokset

Kansalaisten aktiivisuuden ja demokraattisen 
osallistumisen edistäminen 3/3



Call for proposals to prevent and combat gender-
based violence and violence against children
• Budjetti: 31 miljoonaa euroa
• Tavoitteet:

• Laaja-alaiset ja pitkän aikavälin rajat ylittävät yhteistyötoimet sukupuolittuneen väkivallan 
ehkäisemiseksi

• Vahingollisten käytänteiden torjunta ja ennaltaehkäisy
• Sukupuolittuneen väkivallan varhainen ennaltaehkäisy
• Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan datan keruu 
• Lastensuojelun vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet 

• Kohderyhmät: 
• jäsenvaltioiden viranomaiset, sosiaali- ja tukipalvelut, kansalaisjärjestöt

Daphne-lohko: Väkivallan, erityisesti naisiin ja 
lapsiin kohdistuvan väkivallan, ehkäiseminen
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CERV-ohjelman 
kansallinen yhteyspiste



Yhteyspisteen tehtävät
• Ohjelmasta tiedottaminen ja hakijoiden tukeminen

• Ohjelman edistäminen kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla 

(tiedottamistyö, tilaisuuksien järjestäminen, kumppanihaun tukeminen ym.)

• Sidosryhmien yhteistyön tukeminen (organisaatioiden mobilisointi, uusien organisaatioiden tavoittaminen, 

yhteistyön kehittäminen muiden sopivien ohjelmien kanssa, tiedottaminen avoimista hauista)

• Ohjelman tulosten levittäminen 

(Tukea komission tiedotustyötä rahoitetuista hankkeista, jakaa tietoa ohjelman saavutuksista, yhteistyö 

kansallisten EU-tiedotustoimistojen kanssa) 



Ajankohtaista yhteyspisteen toiminnasta

• Kutsu yhteyspisteen henkilökuntaa puhumaan tilaisuuksiin

• Sovi kahdenkeskinen tapaaminen etänä tai läsnä

• Ota yhteyttä sähköpostilla: cerv.om@gov.fi

• Seuraa yhteyspisteen verkkosivuja ja sen tapahtumakalenteria 
ajankohtaisista asioista: https://oikeusministerio.fi/cerv-rahoitusohjelma

• Tilaa yhteyspisteen uutiskirje ja tiedotteet verkkosivuilta löytyvästä linkistä

• Sidosryhmäkysely loppusyksystä hakijoiden tarpeista ja toiveista

• Hakujen avauduttua erilaiset infotilaisuudet ja hakuklinikat

mailto:cerv.om@gov.fi
https://oikeusministerio.fi/cerv-rahoitusohjelma


Lisätietoa 1/2

• Oikeusministeriön verkkosivut:

• https://oikeusministerio.fi/cerv-rahoitusohjelma

• Komission Funding & Tenders- portaali:

• F&T -hakuportaali

• Euroopan komission CERV-verkkosivut:

• Komission CERV-verkkosivut

https://oikeusministerio.fi/cerv-rahoitusohjelma
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_fi


Lisätietoa 2/2
• CERV-rahoitusohjelman työohjelma 2021-22 

• Työohjelma 2021-22

• Komission ja toimeenpanoviraston sähköpostit 
CERV-asioista: 

• EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu

• EACEA-CERV@ec.europa.eu

• Komissio ja toimeenpanovirasto nimeävät 
hakukohtaiset yhteyshenkilöt

• Funding & Tenders –portaalin tekninen asiakastuki:

• F&T -portaalin tekninen asiakastuki

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_annexe_acte_autonome_part1_v8.pdf
mailto:EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu
mailto:EACEA-CERV@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
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Esimerkkihankkeita



• CERV-ohjelma on vasta aloittanut toimintansa, joten parhaiten 
hankekokemuksia löytyy ohjelman edeltäjistä:
• Kansalaisten Eurooppa –ohjelmasta esimerkkihankkeita: KE-ohjelman 

esimerkkihankkeita

• Perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus -ohjelmasta (REC) ohjelmakaudella 
2014−2020 rahoitusta saaneita hankkeita: REC esimerkkihankkeita

• CERV-ohjelman hyväksyttyjä hankkeita ja hakutilastoja löytyy 
komission hakuportaalista: 
• rahoituksen saaneita hankkeita

Esimerkkihankkeista lisätietoa

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph_kansalaisteneurooppa_hankkeet2014-2020_0.pdf
https://oikeusministerio.fi/esimerkkeja-edelliselta-ohjelmakaudelta
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results;programCode=CERV


• Diakonissalaitoksen koordinoima hanke toteutettiin ajalla 1.5.2020– 30.04.2022 

• Sen tavoitteena oli ymmärtää intersektionaalista syrjintää tutkimalla 
romaninaisten kokemuksia sekä tukea eri toimijoita moniperusteisen syrjinnän 
torjumiseksi paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla

• Hanke toteutettiin neljän eurooppalaisen kumppanijärjestön kanssa Romaniasta 
ja Italiasta

• Hankkeessa 
• lisättiin tietoisuutta intersektionaalisesta syrjinnästä tiedottamalla ja järjestämällä kampanjoita 

Bukarestissa, Brysselissä, Helsingissä ja Roomassa,
• koulutettiin romaniaktivisteja, kansalaisjärjestöjen henkilöstöä, lainsäätäjiä ja juristeja sekä
• laadittiin kansallisen ja Euroopan tason käytännön suositukset syrjinnän estämiseksi ja 

torjumiseksi.

• Diakonissalaitoksen osuus tuesta oli noin 84 000 euroa

Intersect Voices – romaninaisten tasa-
arvoa edistämässä (REC-hanke)



• Eurooppalainen muistiperintö –haku (Kansalaisten Eurooppa –ohjelma)
• Nimi: From War History to Modern Education
• Muut partnerit ja maat: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, FI, Tartu Ulikool, EE
• Summa: 99 750 euroa
• Hankeaika: 1.8.2015-31.1.2017

• Hankkeen tavoitteena oli luoda sellaista opetusmateriaalia, jonka kautta 
etenkin yläkouluikäiset nuoret oppisivat ymmärtämään paremmin toista 
maailmansotaa
• Hanke käynnistyi tutkimusosuudella, jonka aikana haastateltiin Suomessa ja Virossa yhteensä 

40 sellaista henkilöä, jotka ovat toisen maailmansodan aikana olleet iältään 6-18-vuotiaita
• Hankkeessa oli mukana joukko taiteilijoita, jotka suunnittelivat kertomusten pohjalta 

kymmenkunta sarjakuvaa tuoden erilaisia näkökulmia aiheeseen
• Roolipeli ja draamakierros täydensivät kokonaisuuden
• Materiaalipakettia levitettiin kotimaassa ja kansainvälisesti

Rautjärven kunta kehitti uusia menetelmiä 
historian opetukseen



• Juha Nieminen

• hankepäällikkö, oikeusministeriö

• Yhteystiedot:

• juha.nieminen@gov.fi tai

• cerv.om@gov.fi

• P. 02 9515 0154

Kiitos!

mailto:juha.nieminen@gov.fi
mailto:cerv.om@gov.fi


Horisontti Eurooppa, 
klusteri 2: 

Katja Marjanen, 
tiedeasiantuntija, Suomen 

Akatemia



Horisontti Eurooppa, klusteri 2: 
INFOPÄIVÄ: KOLMANNEN 

SEKTORIN EU-
RAHOITUSMAHDOLLISUUDET

Katja Marjanen, Suomen Akatemia, klusteri 2 NCP 28.10.2022



Esitykseni sisältö

• Horisontti Euroopan rakenne

• Kuka voi hakea rahoitusta 

• Mistä rahoitusta haetaan ja milloin

• Mikä on avustusprosentti 

• Mistä lisää neuvoja
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Horisontti Eurooppa vv. 2021 – 2027: ~ 95,5  mrd €
P1 25 mrd (26 %), P2 53,5 mrd (56 %), P3 13,6 mrd (14 %)

Horisontti Eurooppa, klusteri 2

Pilari 1
Huipputason tiede

Pilari 2
Globaalit haasteet ja  Euroopan 
teollisuuden kilpailukyky

Pilari 3
Innovatiivinen Eurooppa

Euroopan tutkimusneuvosto
(ERC, 16,6) 

Marie Skłodowska-Curie –toimet 
(MSCA, 6,6)

Tutkimusinfrastruktuurit (2,4)

1. Terveys (8,2)
2. Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta 

edistävä yhteiskunta (1,3)
3. Kansalaisturvallisuus 

yhteiskunnassa (1,6)
4. Digitaalitalous ja -teknologia, 

teollisuus ja avaruus (15,3)
5. Ilmasto, energia ja liikkuvuus (15,1)
6. Elintarvikkeet, biotalous, luonnon-

varat, maatalous ja ympäristö (8,9)

Yhteinen tutkimuskeskus (JRC, 2,2)

Euroopan innovaationeuvosto 
(EIC, 10,1)

Euroopan innovaatioekosysteemit 
(0,5)

Euroopan Innovaatio- ja 
teknologiainstituutti (EIT, 3,0)

K
lu

st
e

ri
t:

Osallistumispohjan laajentaminen ja eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) vahvistaminen

Osallistumispohjan laajentaminen ja huippuosaamisen 
levittäminen (3,0)

Euroopan T&I-järjestelmän vahvistaminen ja tehostaminen (0,4)

28.10.2022



Muistakin horisontin osista voi löytyää
mielenkiintoisia ssh(a) relevantteja hakuja, jotka
voivat sisältää näitä elementtejä…

demographic trends,  socio-

geographic aspects
human behaviour, 

lifestyle, well-being

historical aspects

cultural & 

anthropological aspectslegal, institutional & political 

frameworks

variations across social groups

social 

innovation 

Economic analysis/ 

business models
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Kuka voi osallistua?
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Lähtökohta: rahoitus on aina kilpailtua. Hakemukset arvioidaan ulkopuolisten asiantuntijoiden voimin. 

Kaikenlaiset organisaatiot voivat osallistua: yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset, kaupungit, järjestöt, 
yhdistykset, jne. 

Klustereista rahoitetaan yhteistyöhankkeita, joissa osallistumisen minivaatimus on 3 jäsen/liitännäismaata 
(käytännössä konsortiot ovat aina suurempia)

Rahoitus on pääsääntöisesti 100% + 25% yleiskustannuksiin

Miten konsortioihin mukaan: omat verkostot tärkeitä! Lisäksi infot, partneroitumistilaisuudet, 
hakuportaalit, rahoitetut projektit. 



Hakutekstit löytyvät työohjelmista ja 
päivitetään komission hakuportaaliin

• Työohjelmat 2 vuotisia

• Seuraava työohjelma 2023-2024

• Kluster 2: 3 destinaatiota

• Destinaatioiden sisällä useampia hakuja (topics)

• Työhjelmat löytyvät täältä (reference documents): 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/reference-documents;programCode=HORIZON

• Hakutekstit (topics) kannattaa tarkistaa komission
hakuportaalista: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

• Pääsääntöisesti rahoitetaan 3 hanketta per haku

• Uusi työohjelma julkaistaan 28.11. 2022. Deadline 2023 
hauille jo 13.3 2023 
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Destinaatio: DEMOCRACY Call 2024 ”Past, present and future of democracies” 

Deadline 7.2.2024

• Protest politics

• Multilevel governance in digital and climate transitions

• Rule of law

• Social, cultural and political identities

• Gender-roles in extremist and nationalist movements

• Computational Social Science methods

• Digital democracy

• Cultural and artistic spaces for democratic
participation

• Public administrations in democratic systems

• Political participation in multilingual spaces

• Future scenarios for European democracy 2040

• Testing and implementing research results (CSA)

Call 2023 ”Standing up for democracy”  

Deadline 13.3.2023

• Foreign information manipulation (2 topics)

• Corruption

• Emotions in political decision-making

• Climate imperative in democratic governance

• Changes in social contracts

• Intersectionality and equality

• Political perspectives for the Eastern 
Neighbourhood and Western Balkans
(additional eligibility criteria!)
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Destinaatio: CULTURAL HERITAGE 
Call-01: Research and innovation on cultural 
heritage and CCI’s

Deadline 13.3.2023

• Remote monitoring of monuments and 
artefacts 

• CCI’s for a sustainable climate transition

• Re-visiting the digitisation of cultural 
heritage

• Cultural heritage facing change

• Cultural tourism

• European video game innovation system

• Cultural literacy through arts education

• Gender-responsive STEAM education (CSA)

Call 2024 ”Research and innovation on 
cultural heritage and CCI’s” 

Deadline 7.2.2024

• New European Bauhaus (IA)

• CCI’s for a sustainable climate transition 
(IA)

• Digital transition for CCI’s (IA)

• Promoting values through cultural 
heritage and arts (IA)

• European linguistic capital
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A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage 2023 
deadline: 21.9.2023

HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01-01 

• A platform for multidisciplinary and multi-sectoral collaboration on cultural heritage 

• 25 million for one IA project

HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01-02

• Innovative tools for digitising cultural heritage objects 

• 10 million for 2 RIA’s 

• Report on a European Collaborative Cloud for Cultural Heritage
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/90f1ee85-ca88-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-en


Survey Cloud

• Osallistu kyselyyn ja vaikuta 
(sulkeutuu 2.11 2022):

• https://ec.europa.eu/eusurvey/r
unner/b227001b-30fc-ff69-ce50-
5020f95ea5a4
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Destinaatio: TRANSFORMATIONS

Call 2023 ”Inclusiveness in times of change” 

Deadline 13.3.2023

• Remote working arrangements

• Sustainable economic policy (CSA)

• Labor shortage 

• Migration research to policy (CSA)

• Education and training 

• Person-centered long-term care

• Housing inequalities

• Inequalities in green and digital 
transformations

Call 2024 ”A sustainable future for Europe”

Deadline 7.2.2024

• Socio-economic impact of loneliness (CSA)

• Labour market policies, unemployment

• Job creation

• Social services

• New world of work

• Artificial intelligence

• Teamwork of researchers (CSA)

• Arts and cultural awareness in education

• Social economy

• Transition to labour market of young people

• New technologies and human skills
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Keskeiset periaatteet
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Lue hakuilmoitus tarkkaan. Sinun on vastattava siinä asetettuihin tavoitteisiin

Ideasi täytyy olla kunnianhimoinen ja uutuusarvon selkeä

Menetelmien täytyy ottaa huomioon tieteenvälisyyden, sukupuoliulottuvuuden (gender dimension) ja avioimen tieteen periaatteet. 
Komission ”no significant harm” periaatteet on myös huomioitava

Osoita kuinka hankkeesi kontribuutio hakuilmoituksessa mainittuihin ”outcomes” and ”impact” kohtiin

Tee hyvä vaikuttavuussuunnitelma

Vakuuta arvioitsijat hakemusidealla, konsortion kokoonpanolla ja hankkeensuunnitelmalla  



Puhejohtajakauden Tilaisuuksia (CL 2) 

• Presidency event (ES) – Conference ‘Cultural and creative industries, 
cities and citizens and their role in the New European Bauhaus

• Presidency event (BE) - Conference ‘Combining SSAH and STEM 
expertise in evidence-informed policymaking’

• Presidency event (HU) - Conference ‘Skills development for smart 
specialisation’

• Presidency event (PL) – Conference ‘Europe and mobilities: 
challenges and opportunities for socio-economic transformations
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Tulevat, aivoinna
olevat ja aikaisemmat
haut

SSH relevant topics 18 topics
now open (334 closed): 

Search Funding & Tenders 
(europa.eu)

Net4Societyn funding 
opportunities document: 

Kulttuuri - Business Finland

Startseite - Net4Society
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Aikaisemmin rahoitetut hankkeet

• Rahoitetut hankeet löytyvät 
täältä: Projects & Results
(europa.eu)
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Esimerkki hanke: CITIES 4.0 - Climate Innovation Through Interactive 
Ecosystem Summits

• Tavoitteena esitellä 100 Eurooppalaisen
kaupungin tie hiilineutraaliksi 2030 mennessä

• Lisää tietoa hankkeesta: 
https://cordis.europa.eu/project/id/101070827
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Yhteystiedot
NCPt

• Katja Marjanen, katja.marjanen@aka.fi

• Jenni Rinne, jenni.rinne@aka.fi

Meidän kotisivu: Kulttuuri - Business Finland

Net4society: 
https://horizoneuropencpportal.eu/cluster-2

Training materials on Horizon Europe (Business 
Finland)

LinkedIn: HorisonttiEU-ryhmä
Twitter: @Eutifi
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Kiitos!
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Hyvät käytännöt ja vaikuttava 
hankeviestintä sekä success case: 

Moninaisesti parempi -hanke: 
Katariina Mankinen, 

projektikoordinaattori, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos THL



Moninaisesti parempi –hanke

Hyvät käytännöt ja vaikuttava hankeviestintä

Moninaisesti parempi -hanke

Katariina Mankinen, projektikoordinaattori
Moninaisesti parempi -hanke

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

27.10.2022



Moninaisesti parempi -hanke

Moninaisesti parempi -hanke

Moninaisesti parempi -hanke edisti
työelämän monimuotoisuutta sekä
Suomeen muuttaneiden korkeasti
koulutettujen naisten työllisyyttä ja
asiantuntijuutta.

Hankkeen (2019–2022) toteuttivat
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja
Työterveyslaitos. Rahoittajana toimi
Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

thl.fi/moninaisesti
ttl.fi/moninaisesti
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Mihin tarvitaan 
muutosta?

Yhdenvertaisessa 
yhteiskunnassa eri 
väestöryhmät ovat edustettuina 
eri organisaatioissa ja 
työtehtävissä.

”Esimerkin voima on valtava.”
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Esimerkin voima

Monimuotoisuutta edistävä 

rekrytointikokeilu toteutettiin vuonna 
2020. 

Rekrytoimme hankkeeseen kaksi 

projektitutkijaa THL:lle. 

Viisi konkreettista 

monimuotoisuutta edistävää 
rekrytointikeinoa.

Rask S, Nykänen S, Teräsaho M (2021). Monimuotoisuutta
edistävä rekrytointi: Moninaisesti parempi -hankkeen
rekrytointikokeilun tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos (THL). Työpaperi 10/2021. Helsinki.
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Osallistaminen

Pitkäjänteinen yhteistyö yhteisön sekä 

toimijoiden kanssa
Lopputuotosten käyttäjäryhmä on jo 

tiedossa
Inklusiivisuus ja intersektionaalisuus
Haavoittuvien ryhmien tai useisiin 

eri vähemmistöihin kuuluvien 
henkilöiden huomiointi.

Czimbalmos, M, Rask S (2022). Sexual and Gender Minorities
Among Foreign-Origin Populations in Finland. An intersectional
analysis. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Report
10/2022. Helsinki.
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Vaikuttava viestintä

Päivittäis-, kuva- ja tiedeviestinnällä 
voidaan purkaa haitallisia normeja ja 
stereotypioita.
Twitter-tili (@moninaisesti) ja 

muut sosiaalisen median kanavat.

Hankekuvat: työelämän aito 
monimuotoisuus 

Myös sukupuolitietoinen viestintä

kiinnittää huomiota moninaisuuteen. Kenen tarinaa valitsemasi kuvasi kertoo? 2.4.2020 THL-blogi
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Visualisointi

 Työelämän tasa-arvo-ongelmia intersektionaalisesta 
näkökulmasta kuvaavat infograafit.
 thl.fi/tasaarvoinfograafit

Lähde: THL 2022, kuvittaja Warda Ahmed, 
thl.fi/moninaisesti

 Kielitietoisen työyhteisön arkea 
havainnollistavat sarjakuvat.
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Näkyvyys

Koulutukset ja puheenvuorot, 

mm. julkinen sektori, 
työmarkkinajärjestöt, rekrytointi 
ja HR-ammattilaiset 

Yli 20 blogikirjoitusta niin 

organisaatiomme kuin 
ulkopuolisillekin sivuille.

Hankkeestamme julkaistiin 18 

verkkouutista ja tiedotetta.

Yli 30 asiantuntijoiden 
haastattelua eri medioihin.
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Pysyvä muutos

Tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelman 
laatimiseen velvoittavat sekä 
tasa-arvolaki että 
yhdenvertaisuuslaki. 

Monimuotoinen työelämä –

tietoa ja työkaluja 
julkishallinnolle koulutus Monimuotoinen työelämä – tietoa ja työkaluja julkishallinnolle
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Mihin tarvitaan 
muutosta?

Kuva: Petri Virkkunen / Duunitori
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Moninaisesti parempi -hanke

Katariina Mankinen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
etunimi.sukunimi@thl.fi

Kiitos!

www.thl.fi/moninaisesti
@moninaisesti
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Hyvät käytännöt ja vaikuttava 
hankeviestintä sekä success case: 
PALOMA-hanke: Johanna Mäki-Opas, 

projektipäällikkö, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos THL
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PALOMA-osaamiskeskus



Mikä on PALOMA-osaamiskeskus? 
• PALOMA-osaamiskeskus

• tukee pakolaistaustaisten ihmisten parissa tehtävää mielenterveystyötä  

• on mielenterveystyötä tekevien toimijoiden, ammattilaisten ja tutkijoiden verkosto

• tarjoaa tukea, tietoa ja työkaluja

• järjestää tapahtumia ja koulutuksia 

• tuottaa, levittää ja jalostaa tutkimustietoa

• on mukana palveluiden kehittämisessä

• tekee vaikuttamistyötä

• Osaamiskeskusta koordinoi THL ja siihen kuuluu toimijoita kaikilta viideltä  
yhteistyöalueelta. 

• PALOMA-työtä on tehty vuodesta 2016 alkaen kolmessa AMIF-rahoitteisessa PALOMA-
hankkeessa. 

• Toiminta löytyy osaamiskeskuksen verkkosivuilta: www.thl.fi/palomaosaamiskeskus
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http://www.thl.fi/palomaosaamiskeskus


Järkyttävät tapahtumat entisessä kotimaassa
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Palvelujen käyttö 

27.10.2022Johanna Mäki-Opas 118



PALOMA-osaamiskeskuksen perusta  

• PALOMA-hankkeessa (2016-2018) lähes 
200 asiantuntijaa kirjoitti yhdessä 
PALOMA-käsikirjan. 

• Käsikirja sisältää tietoa, suosituksia ja 
työkaluja pakolaistaustaisten 
mielenterveyden edistämiseen eri 
sektoreilla ja toiminnan tasoilla. 

• PALOMA-koulutus
www.thl.fi/palomakoulutus

• Hankkeen aikana alettiin nähdä 
tarpeellisena sekä alueellisen että 
valtakunnallisen yhteistyön ja  
koordinaation vahvistaminen.
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http://www.thl.fi/palomakoulutus


PALOMA-osaamiskeskuksen rakentaminen alkoi 
PALOMA2-hankkeessa (2019-2021)

• Perustaa pakolaisten 
mielenterveystyön 
osaamiskeskus pysyväksi 
osaksi palvelurakennetta ja 
toteuttaa 
osaamiskeskustoimintaa

• Juurruttaa PALOMA-käsikirjan 
suosituksia 

• PALOMA-asiantuntijat 
kumppaniorganisaatioissa

• Valtakunnallinen yhteistyö
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Tänä vuonna PALOMA3-hankkeessa 
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Vahvistamme, monipuolistamme ja laajennamme PALOMA-
osaamiskeskusta

Integroimme mukaan uusia toimijoita

Kirkastamme PALOMA-osaamiskeskuksen ydintehtäviä  



Verkostotyö keskeistä 

• Tutkittuun tietoon pohjautuva tarve 

• Pitkäjänteinen työ

• Pysyviin rakenteisiin vaikuttaminen 

• Yhteistyö eri toimijoiden kesken  

• Valtakunnallisuus  

• Tehdään asioista mahdollisimman helppoja toteuttaa 

• Alueiden erilaisten tarpeiden huomioiminen

• Viestinnän merkitys  
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Verkostoitumistilaisuus

Värikoodit Ohjeet verkostoitumiseen

•Punainen=Maahanmuutto & 
kotoutuminen
•Keltainen=Julkisen sektorin 
toimijat (korkeakoulut, kaupungit, 
kunnat)
•Sininen=Tasa-arvo, syrjimättömyys, 
yhdenvertaisuus
•Oranssi=Koulutus ja työllistyminen
•Lila=Demokraattinen 
osallistuminen, unionin arvot 

• Värikoodit kertovat, mistä 
aiheista osallistuja on 
kiinnostunut keskustelemaan ja 
mahdollisesti rakentamaan 
hankekonsortioita. 
Rahoitusasiantuntijat tunnistat 
kulkukorteista



LÄMMIN KIITOS KAIKILLE 
OSALLISTUJILLE!
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PS. Jos et vielä päivän alussa ottanut EU-
rahoitusneuvonnan somea ja uutiskirjettä 
seurantaan, löydät some-linkit myös materiaaleista


