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Erasmus+
Uusi Erasmus+- ohjelma korvaa edellisen rahoituskauden ohjelmat Elinikäisen oppimisen
ohjelmat Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Youth in Action ja joitakin
kansainvälisen yhteistyön ohjelmia (mm. Erasmus Mundus ja Edulink).
Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma. Tavoitteena on koulutuksen
(mukaan lukien yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen) ja nuorisotyön kehittäminen sekä
nuorten koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen.
Ohjelmassa ovat mukana EU-maiden lisäksi Norja, Islanti, Liechtenstein, Turkki ja Makedonia. Osaan toiminnoista voi osallistua myös EU:n naapuruusmaita ja muita maita.
Ohjelman budjetti kaudelle 2014-2020 on 14,7 miljardia euroa. Arviolta yli 4 miljoonaa
nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi tänä aikana ohjelman avulla kouluttautua, opiskella,
harjoitella tai tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla, ja yli 125 000 oppilaitosta ja organisaatiota tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa.

Erasmus+- ohjelma koostuu kolmesta avaintoimesta
(Key Action, KA):
• KA 1 – Oppimiseen liittyvä liikkuvuus
Esim. nuorten ja opiskelijoiden liikkuvuus ammatillisessa ja korkeakoulutuksessa ja
nuorisotoimialalla sekä henkilöstön (opettajat, kouluttajat, nuorisotyöntekijät ym.)
liikkuvuus kaikilla koulutussektoreilla ja nuorisotoimialalla. Henkilöstön liikkuvuushankkeiden kesto on 1-2 vuotta, ja liikkuvuusjaksojen pituus 2 päivää – 2 kuukautta.
Rahoitus on hankemuotoista.
• KA 2 – Yhteistyöhankkeet
Esim. strategisia kumppanuushankkeita (kuten kehittämistoimintaa, yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa, kansainvälisiä nuorisoaloitteita ja pitkiä henkilöstövaihtoja),
tietoyhteenliittymiä (korkeakoulusektori) ja alakohtaisia osaamisyhteenliittymiä
(ammatillinen koulutus) sekä kapasiteetinvahvistamishankkeita.
• KA 3 – tuki toimintapolitiikan uudistamiselle
Esim. nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua, viranomaistason yhteistyötä sekä eurooppalaisia verkostoja ja työkaluja.
Ohjelman rahoitusta voivat hakea organisaatiot (esim. oppilaitokset, järjestöt ja kuntien
nuorisotoimet); nuorisosektorilla myös nuorten ryhmä.
Erasmus+-ohjelmaoppaasta saa lisää tietoa ohjelman sisällöstä, kohderyhmistä ja eri
hanketyypeistä. Linkki ohjelmaoppaaseen:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programmeguide_en.pdf
Suurin osa hakemuksista käsitellään kansallisesti, eli hakemus lähetetään kansalliseen
Erasmus+-toimistoon (Suomessa CIMO).
CIMO:n kotisivuilla löytyy lisää tietoa hakumenettelystä ja hakuajoista
(http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi),
sekä Erasmus+ sektorikohtaisten yhteyshenkilöiden yhteystiedot
(http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/yhteystiedot )
Lisätietoa:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu
(European Voluntary Service, EVS)
Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (osa Erasmus+ ohjelmaa) tarjoaa mahdollisuuksia
kansainvälisen vapaaehtoistyön toteuttamiseen. Vapaaehtoispalveluhankkeessa on aina
mukana kolme osapuolta: vapaaehtoisen lähettävä organisaatio, vapaaehtoinen nuori
ja vapaaehtoisen vastaanottava organisaatio.
Ohjelman tavoitteena on antaa nuorille elämänkokemuksia, avartaa maailmankatsomusta sekä asenteita erilaisia kulttuureja kohtaan ja kehittää osaamista. Organisaatiot
taas pääsevät kehittämään omaa toimintaansa ja saavat kokemuksia kulttuurien välisestä vaihdosta työ- ja arkielämässä. Organisaatioita rohkaistaan käyttämään vapaaehtoispalvelua erityisesti sosiaalisen vahvistamisen välineenä nuorten elämäntaitojen
parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Ohjelman puitteissa työskennellään vapaaehtoistyöprojektissa jossakin EU-maassa,
Islannissa, Norjassa, Turkissa tai EU:n naapurimassa 6–12 kuukautta.
Lähettävänä ja vastaanottavana järjestönä voivat yleishyödyllisten yhdistysten lisäksi
toimia niin kunnalliset nuorisotoimet, seurakunnat kuin muutkin yhteisöt. Vapaaehtoispalvelu voi olla esim. monikulttuuristen työpajojen toteuttamista, kansainvälisyyskasvatusta iltapäiväkerhossa tai päihteiden vastaisen kampanjan suunnittelua ja toteutusta.
Hankkeessa on aina 3 osapuolta; lähetettävä taho, vastaanottava taho ja vapaaehtoinen
nuori. Hankkeessa voi olla 1-30 vapaaehtoista. Vapaaehtoisjakso kestää pääsääntöisesti
2-12 kuukautta. Yksi osallistuvista organisaatiosta koordinoi hanketta. Suomessa tukea
maksetaan 630 E€ kuukaudessa kutakin vapaaehtoista kohti. Matkakulut korvataan porrastetusti matkan pituuden mukaan. Lisäksi maksetaan mm. matkatukea ja taskurahaa
vapaaehtoistyöntekijälle.
Ohjelmassa on kolme vuosittaista hakuaikaa (1.2., 30.4. ja 1.10.). Hakemukset toimitetaan CIMOon.
Lisätietoa:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/nuorisotoimialalle/avaintoimi_1_liikkuvuus/eu
rooppalainen_vapaaehtoispalvelu_evs
http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/european-voluntary-service_en.htm

KIRKKOHALLITUSπ

Kansalaisten Eurooppa
(Europe for Citizens)

Kansalaisten Eurooppa-ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat aktiivista
kansalaisuutta ja rohkaisevat kansalaisia osallistumaan päätöksentekoon. Tavoitteena
on edistää suvaitsevaisuutta, monimuotoista ja monikulttuurista Eurooppaa sekä EU:n
toimielinten ja kansalaisten keskinäistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on lisäksi EU:n
yhteisen historian ja yhteisen arvopohjan tuntemisen lisääminen.
Ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan kansalaisuutta ja yhdentymistä edistävät
sidosryhmät, kuten paikalliset ja alueelliset viranomaiset, EU-politiikan ajatushautomot
sekä erilaiset järjestöt ja yhdistykset.
Ohjelmasta myönnetään hanketukia (Project Grant) ja 1-4 -vuotisia toimintatukia
(Operating Grant). Ohjelman budjetti vuosille 2014–2020 on n. 185 miljoonaa euroa.

Ohjelma koostuu kahdesta lohkosta:

1. Eurooppalainen muistiperintö
Tuetaan toimia, joilla kannustetaan pohtimaan Euroopan kulttuurista moninaisuutta ja
yhteisiä arvoja, erityisesti liittyen suvaitsevaisuuteen, keskinäiseen ymmärtämykseen,
kulttuurien väliseen vuoropuheluun ja sovintoon keinona päästä eteenpäin menneisyydestä ja rakentaa tulevaisuutta ja joilla pyritään saavuttamaan etenkin nuorempi
sukupolvi.
Hankkeessa tulee olla mukana kumppanit ainakin kahdesta maasta, joista toinen
on EU-maa. Tuki perustuu kiinteisiin tukisummiin. Hanketukien enimmäiskesto on
18 kuukautta ja maksimituki 100 000 euroa.
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2. Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen
Ensisijaisesti tuetaan hankkeita joilla on yhteys EU:n poliittiseen ohjelmaan, ja joissa
edistetään keskinäistä ymmärtämystä, kulttuurien välistä vuoropuhelua, yhteisvastuullisuutta sekä kansalaisyhteiskuntaan osallistumista ja vapaaehtoistoimintaa.
Erityinen painopiste on hankkeissa, jotka edistävät nuorten ja naisten osallistumista
demokraattiseen toimintaan sekä poliittiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon.

Tästä lohkosta tuetaan:
• Town Twinning eli kuntien välistä yhteistyötä (myös ystävyysseurakuntien välinen
yhteistyön tukeminen mahdollista, mikäli kunnat ovat ystävyyskuntia)
Erityispainopiste on hankkeissa, jotka käsittelevät Kansalaisten Eurooppa-ohjelman
vuosittain vaihtuvia painopisteitä. Hankkeiden maksimikesto on 21 päivää ja korkein
myönnettävä tuki on 25 000 euroa. Hakuajat päättyvät vuosittain 1.3. ja 1.9.
• Kansalaisyhteiskuntahankkeet –toimesta tuetaan hankkeita, joissa on mukana
kumppaneita
vähintään kolmesta ohjelmamaasta, joista ainakin yksi on EU-maa.
Hankkeet liittyvät EU:n politiikkoihin, ja tarjoavat mahdollisuuden osallistua konkreettisesti unionin politiikanmuodostusprosesseihin Kansalaisten Eurooppa–ohjelman
painopistealueilla.
Kansalaisyhteiskuntahankkeet on suunnattu mm. erilaisille yhdistyksille ja järjestöille,
uskonnollisille järjestöille, ammatillisille järjestöille, puolueille ja vapaan
sivistystyön organisaatioille.
Kansalaishankkeiden pitää sisältää ainakin kaksi alla olevasta kolmesta toiminnasta:
• kansalaisyhteiskuntaan osallistumisen ja yhteisvastuullisen toiminnan edistäminen
• kansalaisten mielipiteiden kerääminen
• vapaaehtoistoiminta
Hankkeiden enimmäispituus on 18 kuukautta ja myönnettävä maksimituki 150 000
euroa. Tukea voi hakea myös valmistelutapaamista varten.
Hakuaika päättyy vuosittain 1.3.
Hakemukset käsitellään keskitetysti Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin
toimeenpanovirasto EACEA:ssa Brysselissä. EACEA:n verkkosivuilta löydät voimassa
olevan ohjelmaoppaan sekä rekisteröitymis- ja hakulomakkeet.
Ohjelmassa käytetään pelkästään sähköisiä hakulomakkeita. Hankkeille myönnetään
rahoitus yksikköhintojen eli niin sanottujen könttäsummien perusteella.
Lisätietoa:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/kansalaisten_eurooppa
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/index_en.htm
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Luova Eurooppa
(Creative Europe)

Uusi Luova Eurooppa-ohjelma korvaa edellisen rahoituskauden ohjelmat Culture 2007,
MEDIA ja MEDIA Mundus.
Ohjelma tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista
yhteistyötä. Tavoitteena on edistää Eurooppa 2020-strategian tavoitteita sekä suojella
ja edistää Euroopan kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta. Ohjelman budjetti on
1,46 miljardia euroa koko ohjelmakaudelle.

Luova Eurooppa-ohjelma koostuu seuraavista alaohjelmista:
• Kulttuurin alaohjelma (eurooppalaisia yhteistyöhankkeita, kirjallisuuden käännöshankkeita, eurooppalaisia verkostoja ja foorumeja)
• Median alaohjelma (hankekehittelytuki mm. elokuville, koulutustuki,
festivaalituki ym.)
• Monialainen toimintalinja

Tukea voivat hakea viranomaiset, järjestöt, yritykset jne. EU- ja EFTA-maista sekä
Turkista, Makedoniasta, Serbiasta, Montenegrosta ja Bosnia-Herzegovinasta.
Ohjelmaa hallinnoi Brysselissä sijaitseva Koulutuksen, audiovisuaalisen alan ja
kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA. Suomessa CIMO antaa neuvontaa ohjelmaan
liittyvissä kysymyksissä.
Lisätietoa:
http://www.cimo.fi/luovaeurooppa
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
Hakuajat: http://www.cimo.fi/ohjelmat/luovaeurooppa/hakuajat
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Maaseutuohjelma
Maaseutuohjelma eli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma tarjoaa ohjelmakaudella 2014-2020 n. 8 miljardia euroa paremman maaseudun kehittämiseksi. Osa
rahoituksesta on osa EU:n rakenne- ja investointirahastoihin kuuluvasta maaseuturahastosta, osa kansallista rahoitusta.
Maaseutuohjelmalla halutaan parantaa yrittämisen ja elämisen edellytyksiä maaseudulla. Tavoitteena ovat mm. osaamisen, innovaatioiden ja yhteistyön lisääminen
maaseudulla, ilmastonmuutoksen hillintä sekä maaseudun yritystoiminnan, työllisyyden ja palveluiden parantaminen.
Maaseutuohjelman toimijoiden verkostoon kuuluvat viljelijöiden sekä maaseudun
yritysten ja asukkaiden lisäksi mm. kunnat, seurakunnat, järjestöt, oppilaitokset ja
paikalliset Leader-toimintaryhmät. Kehittäjäorganisaatiot voivat yhdessä valmistella
paikallisia, alueellisia tai kansainvälisiä hankkeita elinkeinojen, osaamisen ja palveluiden kehittämiseksi.
Ohjelman rahoituksen hyödyntämisessä neuvovat kuntien maaseutuhallinnon
yhteistoiminta-alueet (YTA), ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät. Löydät oman
alueesi YTA-kunnan, ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän yhteystiedot seuraavasta
linkistä: http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/Sivut/kumppanihaku.aspx
Leader-ryhmät ovat ruohonjuuritason kehittämisyhdistyksiä, jotka antavat neuvontaa
ja rahoittavat hankkeita laaditun strategian mukaisesti. Kantavana ajatuksena on
paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen kehittämistyössä. Leaderrahoituksella tuetaan muun muassa yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa.
Lisätietoa:
https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/Sivut/default.aspx

KIRKKOHALLITUSπ

Rakennerahastot
– Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Euroopan aluekehitysrahasto EAKR (European Regional
Development Fund, ERDF) ja Euroopan sosiaalirahasto ESR
(European Social Fund, ESF)
EU:n alue- ja rakennepolitiikalla pyritään kasvattamaan jäsenmaiden taloudellista ja
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vähentämään alueiden välisiä kehityseroja. Suomi saa
EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).
Rakennerahasto-ohjelman EU-rahoitus kaudelle 2014–2020 on lähes 1,3 miljardia
euroa. Kansallisen vastinrahoituksen (50 %) kanssa julkista rahoitusta on ohjelmakauden aikana käytössä n. 2,6 miljardia euroa.
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä
pk-yritysten kilpailukykyä, edistää uuden tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä sekä vähähiilisen talouden kehittämistä.
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella edistetään työllisyyttä ja hyvää työelämää,
parannetaan osaamista ja ammattitaitoa sekä lisätään heikoimmassa asemassa olevien
sosiaalista osallisuutta. Tavoitteena on edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä sekä
kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia. Ohjelmalla voidaan tukea esim.
rakennemuutoksen vuoksi työttömäksi joutuneiden henkilöiden työllistymistä, työvoiman
ikääntymisen vaikutuksiin varautumista sekä henkilöstön osaamisen ja työorganisaatioiden kehittämistä.
Suomen valtakunnallinen rakennerahasto-ohjelma "Kestävää kasvua ja työtä
2014–2020" sisältää sekä EAKR- että ESR-toimintaa. Ohjelma toteuttaa Eurooppa
2020-strategian tavoitteita.
Linkki ohjelmaan:
https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/43217/Ohjelmaasiakirja+valmis.pdf/
Kestävää kasvua ja työtä-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta.
Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin näistä erityistavoitteita.

Toimintalinjat ja erityistavoitteet ovat:
1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
• Uuden liiketoiminnan luominen
• Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen
(vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)
• Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
• Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen
2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
• Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien
pohjalta
• Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
• Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
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3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
• Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
• Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
• Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen
4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
• Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
• Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
• Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Rakennerahasto-ohjelman painopisteiden lisäksi ohjelman rahoitusta voidaan kohdentaa
yhteen tai useampaan seuraavista horisontaalisista erityisteemoista: Itämeri-strategia,
kansainvälinen yhteistyö, kestävä kehitys, sosiaaliset innovaatiot, sukupuolten tasa-arvo,
vähähiilisyys sekä yhdenvertaisuus.
Valtakunnallisen rakennerahasto-ohjelman lisäksi maakunnilla on omat rahoitusta ohjaavat
kehittämisen painopisteet, jotka on kirjattu maakuntaohjelmiin. Näiden tueksi laaditaan
vuosittain toimeenpanosuunnitelmat. Alueelliset ohjelmat kattavat niin EAKR:n kuin ESR:n
tarjoamat mahdollisuudet. Rakennerahastot.fi-sivustolta löytyy alueellista tietoa (EteläSuomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi) ohjelmakauden ajankohtaisista asioista,
painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta.
Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM, toimii rakennerahasto-ohjelmien hallintoviranomaisena.
ELY-keskukset, maakuntien liitot, Tekes sekä sosiaali- ja terveysministeriö myöntävät
rahoitusta ja antavat tietoa rahoituksen hakemisesta.
Rakennerahastojen hallinnointi on keskitetty neljään ELY-keskukseen:
• Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Oulussa, jossa hallinnoidaan myös
Kainuun ja Lapin ELY-keskusten asioita
• Itä-Suomessa Etelä-Savon ELY-keskus Mikkelissä, jossa hallinnoidaan myös PohjoisSavon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten asioita
• Länsi-Suomessa Keski-Suomen ELY-keskus Jyväskylässä, jossa hallinnoidaan myös
Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan
ELY-keskusten asioita
• Etelä-Suomessa Hämeen ELY-keskus Lahdessa, jossa hallinnoidaan myös Uudenmaan ja
Kaakkois-Suomen ELY-keskusten asioita
Rakennerahasto-asiantuntijoita työskentelee kuitenkin kaikissa ELY-keskuksissa, joten
käytännössä hakijat saavat palvelua omasta ELY-keskuksesta. Rahoitusta haetaan sähköisesti EURA2014 –järjestelmän kautta. On syytä tutustua huolella hakemuspohjaan sekä
järjestelmässä oleviin ohjeisiin ja jo hankkeen suunnitteluvaiheessa selvittää, mihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu.
Lisätietoa:
http://www.rakennerahastot.fi/etusivu
https://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/eu_n_alue-_ja_rakennepolitiikka/rakennerahasto-ohjelmakausi_2014-2020
Tietoa hakuprosessista: http://www.rakennerahastot.fi/hakijalle
Rakennerahasto-uutiskirjeet: http://www.rakennerahastot.fi/uutiskirjeet
Alueelliset verkkosivut:
Pohjois-Suomi: http://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue
Itä-Suomi: http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue
Länsi-Suomi: http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue
Etelä-Suomi: http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue
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Rakennerahastot
– Euroopan alueellinen yhteistyö EAY
(European Territorial Co-operation, ETC)
Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) tavoitteena on tukea rajat ylittävää,
valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä EU:n sisärajoilla.
EAY keskittyy, paitsi Itämeristrategian (http://www.balticsea-region-strategy.eu/)
tukemiseen, alla olevan työohjelman mukaisiin temaattisiin alueisiin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen
tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksien, käytön ja laadun parantaminen
Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen
vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla
ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan
edistäminen
ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen
kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista
työllisyyden edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen
sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta
investoiminen koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen
institutionaalisten valmiuksien ja tehokkaan julkishallinnon edistäminen

Suomi osallistuu seuraavien EAY -ohjelmien valmisteluun ja toteuttamiseen:
Rajat ylittävä yhteistyö:
• Pohjoinen (Nord), http://www.interregnord.com/fi/
• Botnia-Atlantica, http://www.botnia-atlantica.eu/home-fi/
• Keskinen Itämeri (Central Baltic), http://www.centralbaltic.eu/2014-2020
Valtioiden välinen yhteistyö:
• Itämeren alue (Baltic Sea Region), http://eu.baltic.net/,
http://www.interreg-baltic.eu/about-the-programme.html
Itämeren ohjelma 2014–2020 tukee yhtenäistä aluekehitystä ja alueyhteistyötä ja sitä
kautta innovointia, saavutettavuutta ja kestävää kehitystä Itämeren alueella.
Ohjelma tukee erityisesti EU:n Itämeristrategian alueen valtioiden yhteistyölle asettamia
tavoitteita: meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen.
Ohjelmassa ovat mukana Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Saksa sekä
Norja, Valko-Venäjä ja (Luoteis-)Venäjä. Ohjelmasta voi hakea tukea hankkeille, joissa
osallistujia on vähintään kahdesta eri ohjelma-alueella sijaitsevasta jäsenmaasta.
Suomen ja Viron kahdenvälisille hankkeille haetaan tukea siihen kohdistuvasta alaohjelmasta. Saariston ja saarten alaohjelmasta rahoitetaan hankkeita, joissa vähintään yksi
osallistujista tulee alaohjelman alueelta ja hanke hyödyttää aluetta.
Lisätietoa:
• Pohjoinen periferia ja Arktinen (Northern Periphery and Arctic),
http://www.northernperiphery.eu/en/home/
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Koko EU:n alueen kattavat ohjelmat:
• INTERREG Europe, http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
Ohjelman tavoitteena on edistää Euroopan koheesiopolitiikkaa ja tukea hyvien käytäntöjen, kokemusten ja tiedon jakamista alue- ja paikallishallintojen välillä. Ohjelmalla
vahvistetaan Euroopan taloutta, sosiaalista ja alueellista yhtenäisyyttä sekä kasvua ja
kilpailukykyä Euroopan alueilla. Ohjelmassa keskitytään neljään temaattiseen tavoitteeseen: tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen,
pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen, vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen
kaikilla aloilla ja ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen.
Lisätietoa:
• Interact III (http://www.interact-eu.net/about_us/about_interact/22/2911)
• Urbact III (http://urbact.eu/urbact-glance)
• Espon 2020 (http://www.espon.eu/main/Menu_Programme/)
Lisäksi Suomi osallistuu kolmen rajat ylittävää yhteistyötä EU:n rajoilla koskevien
ENI CBC-ohjelmien (European Neighbourhood Instrument, Cross-Border Cooperation)
valmisteluun ja toteuttamiseen:
• Kolarctic (Suomi-Ruotsi-Norja-Venäjä) (http://www.kolarcticenpi.info/en)
• Karelia (Suomi-Venäjä) (http://www.kareliaenpi.eu/fi)
• Kaakkois-Suomi-Venäjä (Suomi-Venäjä) (http://www.southeastfinrusnpi.fi/fi/ohjelmakausi-2014-2020/)
Lisätietoa:
www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/eu_n_alue-_ja_rakennepolitiikka/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/finland
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/regional_policy/EN/atlas/programmes/20142020/finland/2014tc16rfcb028
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Perusoikeus-, tasa-arvo- ja
kansalaisuusohjelma
(Rights, Equality and Citizenship, REC)
Uusi perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma korvaa edellisen rahoituskauden
ohjelmat Daphne, Perusoikeus- ja kansalaisuusohjelman sekä PROGRESS.
Ohjelman tavoitteena on edistää ja suojella EU:n kansalaisten oikeuksia ja vapauksia,
esim. vähentämällä sukupuoleen tai etniseen alkuperään liittyvää syrjintää, ehkäisemällä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja suojelemalla lasten oikeuksia.
Ohjelman budjetti kaudelle 2014-2020 on 439 miljoonaa euroa. Tukea voivat hakea
esim. julkishallinto, koulut ja yliopistot, kansalaisjärjestöt ja kansainväliset järjestöt.
Ohjelmaa hallinnoi Euroopan komissio. Vuosiohjelmissa luetellaan yksityiskohtaisesti
hankkeet, joihin on mahdollista hakea rahoitusta kunkin vuoden aikana. Hakuja tulee
auki neljännesvuosittain. Niiden avautumista voi seurata ohjelman kotisivulta.
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_H.htm

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia
koskeva ohjelma
(Employment and Social Innovation programme, EaSI)
Ohjelma tukee Eurooppa 2020 –strategian työllisyydelle ja sosiaaliselle osallisuudelle
asetettuja tavoitteita. Tavoitteena on edistää korkeatasoista ja kestäviä työpaikkoja,
parantaa työehtoja, taata riittävää sosiaaliturvaa sekä torjua köyhyyttä ja sosiaalista
syrjäytymistä.
EaSI:n ydintoimintaa on sosiaalinen innovointi. Sen erityisenä painopisteenä ovat
nuoret. EaSI koostuu seuraavista alaohjelmista:
• Progress (työllisyyden ja sosiaalisen solidaarisuuden ohjelma);
• Eures (European Employment Services –työllisyyspalvelu työntekijöiden liikkuvuuden
edistämiseksi)
• Progress-mikrorahoitusjärjestely, joka nyt parantaa myös yhteiskunnallisten yritysten
rahoitusmahdollisuuksia.
Ohjelma on EU-komission suoraan hallinnoima. Kokonaisbudjetti vuosille 2014–2020
on n. 920 miljoonaa euroa. Suomessa ohjelmasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.
Lisätietoa:
https://www.tem.fi/ajankohtaista/vireilla/muita_hankkeita/easi-ohjelma
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

KIRKKOHALLITUSπ

Turvapaikka-, maahanmuuttoja kotouttamisrahasto
(Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF)
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tavoitteena on vahvistaa ja
kehittää EU:n yhteistä turvapaikkajärjestelmää, tukea pakolaisten uudelleensijoittamista, tukea kotoutumista, kehittää palauttamisstrategioita sekä tehostaa EU:n
jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta ja vastuunjakoa.
Jäsenmailla on omat kansalliset erityistavoitteet.
Suomi on asettanut seuraavat kolme erityistavoitetta:
• Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kehittäminen
• Laillisen maahanmuuton ja kotouttamisen kehittäminen
• Paluun tukeminen.
Linkki valtioneuvoston hyväksymään kansalliseen toimeenpano-ohjelmaan:
http://www.intermin.fi/download/60900_amif_toimeenpano_ohjelma_250615.pdf?d881
81db4481d288
Ohjelman budjetti Suomessa on 113 miljoonaa euroa koko ohjelmakauden aikana.
Sisäministeriö hallinnoi ohjelmaa kansallisella tasolla.
Tukea voivat hakea viranomaiset, kunnat, seurakunnat, järjestöt, oppilaitokset, yritykset
ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt esim. pakolaisten vastaanottoon ja kotouttamiseen
liittyviin projekteihin.
Lisätietoa:
http://www.intermin.fi/eusa
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylumborders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm
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Vähävaraisimmille suunnatun
eurooppalaisen avun rahasto
(Fund for European Aid to the Most Deprived, FEAD)
Ohjelma korvaa edellisen rahoituskauden Euroopan unionin ruoka-apujärjestelmän.
Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastolla tuetaan EU-maiden toimia,
joilla annetaan aineellista apua yhteiskunnan kaikkein heikoimmassa asemassa oleville.
Tavara-avun (elintarvikkeiden, vaatteiden ja henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen
tavaroiden) lisäksi pyritään edistämään sosiaalista osallisuutta.
Rahastosta jaettavaksi on kaudelle 2014–2020 osoitettu n. 3,8 miljardia euroa. EU-maat
täydentävät näitä varoja kansallisissa ohjelmissaan vähintään 15 prosentin osarahoitusosuudella.
EU-komission hyväksymissä EU-maiden kansallisissa ohjelmissa päätetään avun
jakamisesta kumppaniorganisaatioiden avulla.
Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö vastaa vähävaraisten avun rahastosta ja
Maaseutuvirasto vähävaraisten avun toimenpideohjelman toteutuksesta.
Suomen toimenpideohjelma:
https://www.tem.fi/files/41730/Vahavaraisten_avun_toimenpideohjelma_2014_2020_FI
.pdf
Lisätietoa:
https://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/eu_n_alue-_ja_rakennepolitiikka/vahavaraisten_avun_toimenpideohjelma_2014-2020
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/jarjesto-seurakunta/Ruoka-apu/Sivut/default.aspx
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Horisontti 2020
(Horizon 2020)

Ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita, joilla on
eurooppalaista lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua
ja uusia työpaikkoja sekä parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa
kilpailussa. Lisäksi rahoitetaan tutkijoiden liikkuvuutta eri maiden välillä sekä infrastruktuurien kehittämistä. Budjetti kaudelle 2014-2020 on lähes 80 miljardia euroa.
Horisontti 2020-ohjelmaa hallinnoidaan Brysselissä. Hanke-ehdotukset lähetetään
suoraan Euroopan komissioon, joka huolehtii ulkopuolisen arvioinnin järjestämisestä
ja rahoituksen hallinnoinnista.
Horisontti 2020 perustuu Eurooppa 2020 –strategiaan. Yhteisiin, Eurooppaa lähivuosina
kohtaaviin haasteisiin etsitään ratkaisuja rahoittamalla yritysten, tutkimuslaitosten,
yliopistojen ja esimerkiksi kuntien tai sairaaloiden yhteisiä hankkeita. Hankkeet ovat
pääsääntöisesti isoja: kokonaisbudjetti on useita miljoonia euroja ja niissä on monta
osallistujaa useasta eri EU-maasta.
EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat EUTI on Horisontti 2020 -ohjelman kansallinen
yhteystoimisto. EUTI julkaisee uutiskirjettä sekä järjestää tilaisuuksia ja koulutuksia
joista saat tietoa puiteohjelmasta.
Lisätietoa:
http://www.tekes.eu/horisontti-2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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Muita kirkolle mahdollisesti
relevantteja EU-rahoitusohjelmia
kaudella 2014 –2020 ovat:
LIFE, EU:n ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeiden rahoitusohjelma
http://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/life/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/

Euroopan globalisaatiorahasto, EGR
(European Globalisation Adjustment Fund EGF)
http://egr.fi/

Sisäisen turvallisuuden rahasto (Internal Security Fund, ISF)
https://www.intermin.fi/fi/ministerio/eu_rahoitus/ohjelmakausi_20142020/sisaisen_turvallisuuden_rahasto

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs),
yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva ohjelma
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

Kansanterveys kasvun tukena (Health for Growth)
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_fi.pdf
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm
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