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Tervetuloa!
Ohjelma
• 8.50 - 9.00 Linjat auki yhteyksien testausta varten

• 9.00 - 9.25 Uuden ohjelmakauden (2021-2027) EU-ohjelmien valmistelutilanne
Kaisu-Maria Piiroinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

• 9.25 - 9.40 Kansalaisten Eurooppa -ohjelma, Mauri Uusilehto, Opetushallitus

• 9.40 - 9.50 Erasmus+ Sport, Terhi Liintola, Opetushallitus

• 9.50 - 10.00 Luova Eurooppa -ohjelma, Hanna Hietaluoma-Hanin, Opetushallitus

• 10.00 - 10.30 Jakautuminen ryhmiin: kysymyksiä & keskustelua osallistujien hankeideoista

Mikrofonit pidetään suljettuina esitysten ajan.
Puheenvuoropyynnön voi esittää nosta käsi -toiminnolla tai chätissä (kirjoita esim. pvp).
Kysymyksiä voi esittää myös chätissä, vastataan näihin kootusti kunkin asiaosion päätteeksi. 
Videokuva voi kuormittaa yhteyksiä, joten avataan video vain oman puheenvuoro ajaksi (vapaaehtoista). 



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



Kansalaisten 
Eurooppa

Kuva: Johannes Jansson Norden.org



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.

Eurooppa-neuvosto esitti heinäkuussa 2020 pitämässään kokouksessa tälle 
rahastolle yhteensä 841 miljoonaa euroa kaudelle 2021-2027
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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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Missä mennään tällä hetkellä?
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Osittainen
poliittinen
sopimus Trilogin
kokouksissa 5.3. 
ja 6.3.2019  

Neuvoston (GAC  
19.3.2019) ja 
Parlamentin
(yleiskokouksen
äänestys
17.4.2019)
hyväksyntä

Budjetti ja eräät
horisontaaliset
asiat
neuvotellaan
uuden
parlamentin
kanssa
syksyllä/talvella
2020?



Mitkä asiat vielä auki?
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Budjetti: 
kokonaisbudjetti
ja mahdollinen
korvamerkintä?

Horisontaaliset
kysymykset: 
Kolmannet maat
Työohjelma
Komitologia

Mitään ei ole 
sovittu ennen 
kuin kaikki on 
sovittu!



Erasmus
+ Sport



ERASMUS+ SPORT (2014-2020) nykyisin
Yhteistyöhankkeet (pienet & suuret)

• Vähintään 3 tahoa 3 maasta EU tuki max. 60t€

• Suuret: vähintään 5 tahoa 5 maasta EU-tuki max. 400t€

• Nykyiset painopisteet: urheilun integriteettiin liittyvät 
uhat, hyvä hallinto, urheilijoiden kaksoisurat, tasa-arvo, 
sosiaalinen osallisuus, terveysliikunta, vapaaehtoistoiminta

Eurooppalaiset urheilutapahtumat (ei-kaupalliset)

• Vähintään 10 maata EU-tuki 80 % 500 000€

• Tapahtumien valmistelut, oheistapahtumat, 
vapaaehtoisten ja järjestäjien koulutus, seminaarit yms. 
Terveyden edistäminen, sosiaalinen osallisuus, 

Turku 2011, Eurocultured ©Sanna Moisala



Liikunta- ja urheilusektori Erasmus+ 2021-2027 
ohjelmassa
• Tämän hetkellä (9.9.2020) Erasmus+ urheilukokonaisuus on vielä auki. 

Esimerkiksi kokonaisuuden painopisteistä ei ole vielä päätetty. 

• Hakumenettely säilyy keskitettynä liikunnan ja urheilun yhteistyöhankkeiden 
osalta (partnerships). 

• Ehdotuksessa liikkuvuushankkeita sektorille (KA1 liikkuvuus). Neuvottelun alla 
kuka liikkuu ja koska (mahdollisesti aikaisintaan v. 2022).

• Todennäköisemmin ensimmäinen haku aukeaa alkuvuodesta 2021. 
Valmisteluaikaa hakemusten jättämiselle voi jäädä ainoastaan 6-8 viikkoa. 
Kartoitus ja suunnittelu kannattaa aloittaa siksi jo nyt! 
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Liikunta- ja urheilusektori Erasmus 2021-2027 
ohjelmassa 

• KA1 liikkuvuus (mobility) 
vahvistuu myöhemmin

• KA2 yhteistyöhankkeet
(partnerships)

• KA3 politiikan uudistamisen tuki ja 
yhteistyö (support to policy 
development and cooperation)
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Yhteistyöhankkeet
minimissään 3 yhteistyötahoa/3 maata

eurooppalainen yhteistyö – hyvien käytäntöjen
vaihto, ratkaisuja ja toimintamalleja yhteisiin

haasteisiin

voittoa
tavoittelemattomat
urheilutapahtumat

Sosiaalinen osallisuus, fyysinen aktiisuus

Liikunta- ja urheilusektori Erasmus 2021-2027 
ohjelmassa - näihin hankemuotoihin kannattaa 
jo valmistautua



Luova 
Eurooppa

Kuva: Tanssiteatteri Auraco: Herra 
Kookaburra ja Kukkaroo © Miia Kota



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!



Kulttuurin alaohjelman painopisteet 2021-2027

19

• Toimijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja kulttuurituotteiden
levityksen edistäminen

• Kulttuuriin osallistumisen lisääminen ja yleisötyön kehittäminen

• Yhteiskunnan resilienssin ja sosiaalisen inkluusion edistäminen
kulttuurin ja kulttuuriperinnön avulla

• Kulttuurin ja luovien alojen toimintakyvyn ja kasvun edistäminen

• Eurooppalaisen identiteetin ja arvojen lujittaminen
(kulttuuritietoisuuden lisääminen, taidekasvatus ja luovuus
koulutuksessa) 

• Kulttuurin ja luovien alojen kansainvälisten valmiuksien ja 
osaamisen vahvistaminen

• EU:n globaalistrategian edistäminen kulttuuridiplomatian avulla

ETEP, Green  Man
 Polly Thomas

© Hai Art: The Sound of 
Culture, The Culture of Sound



Kulttuurialan yhteistyöhankkeet 2020 jälkeen

HAKU AVAUTUU
talvi / kevät 

2021

HAKEMUSTEN 
DEADLINE

n. 6-8 viikkoa 
myöhemmin

TULOKSET
kesä / syksy 

2021

• Suunnittelu ja hankeverkoston kartoittaminen kannattaa käynnistää jo nyt!
• Ensimmäisen hakukierroksen budjetti vielä auki (ollut n. 40 M€ / vuosi)
• Hankkeiden pitää käynnistyä vuonna 2021, kesto todennäköisesti 2-4 vuotta
• Vuonna 2021 voi olla myös toinen hakukierros normaalirytmissä hanketukia haetaan

toimintaa edeltävänä vuonna



Pysy kuulolla!

Kansalaisten Eurooppa
mauri.uusilehto@oph.fi

Erasmus+ / Sport
terhi.liintola@oph.fi

Luova Eurooppa / Kulttuuri
kulttuuri@oph.fi

www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/kansainvalistymisrahoitus

@kansalaisteneur #kansalaisteneurooppa
@KansalaistenEurooppa

@BeActive_Finland #BeActive
beactivefi

@LEkulttuuri #luovaeurooppa

http://uutiskirje.oph.fi/

mailto:mauri.uusilehto@oph.fi
mailto:terhi.liintola@oph.fi
mailto:kulttuuri@oph.fi
http://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/kansainvalistymisrahoitus
http://uutiskirje.oph.fi/
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