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Euroopan 
solidaarisuusjoukot
Euroopan solidaarisuusjoukot 
kokoaa eurooppalaiset nuoret yhteen 
rakentamaan tasa-arvoisempaa ja 
oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, 
jossa nuorten ääni kuuluu ja sitä 
kuunnellaan.

Ohjelman avulla mukana olevat 
organisaatiot voivat konkreettisesti 
osoittaa oman toimintansa 
arvopohjaa ja kantaa 
yhteiskuntavastuuta.



Painopisteet

• Osallisuus ja moninaisuus
• Ympäristönsuojelu, kestävä 

kehitys ja ilmastotoimet
• Digitaalinen muutos
• Osallistuminen 

yhteiskunnalliseen toimintaan
• Ennaltaehkäisy-, edistämis- ja 

tukitoimet terveydenhuollon 
alalla



Euroopan 
solidaarisuusjoukot

• Rahoitusta hallinnoi 
Suomessa Opetushallitus

• Rahoitus 
vapaaehtoistoimintaan 
vuosittain n 1,5milj

• Opetushallitus hallinnoi 
myös muita 
rahoitusohjelmia, kuten 
solidaarisuusjoukoissa 
nuorten 
solidaarisuushankkeet sekä 
nuorisoalalla Erasmus+ 



Miksi mukaan
• Konkreettinen tapa osoittaa toiminnan ja 

organisaation arvoja sekä kantaa 
yhteiskuntavastuuta.

• Monipuolinen rahoitusohjelma, joka 
mahdollistaa eurooppalaisia lisäkäsiä 
omaan toimintaan.

• Ohjelman kautta aukeaa eurooppalainen 
portaali, jonka avulla voi löytää 
solidaarisuudesta kiinnostuneita 
eurooppalaisia nuoria.

• Kohtuullisen kevyt hallinnointi.
• Ohjelma, jossa laatu varmistetaan monelta 

suunnalta ja tukea on saatavissa koko 
hankkeen ajan. 

• Hankerahoitusta on jaossa runsaasti!



Vapaaehtoistoiminta
• Nuori toimii vapaaehtoisena 

jossain paikallista yhteisöä 
hyödyttävässä hankkeessa. 

• Antaa nuorelle kokemuksen siitä, 
millaista on työskennellä yhteisen 
asian hyväksi sekä tarjoaa nuorelle 
mahdollisuuden oppia uusia 
taitoja.

• Toiminta tapahtuu joko ulkomailla 
tai kotimaassa

• Toiminta on pääosin maksutonta 
osallistuvalle vapaaehtoiselle.

• Hanketuki kattaa organisaatiolle 
tulevia kuluja. 



Vapaaehtoistoiminta

• Yksilö tai tiimi
• 2viikosta vuoteen
• Rahoitus nuoren 

matkoihin, majoitukseen, 
ylläpitoon, tehostettu 
tuki, vähän hallintoon



Vapaaehtoistoiminta
• Kaikki osallistujat ovat nuoria, 

18-30 –vuotiaita
• Osallistujat osallistuvat 

hankkeeseen 
kokoaikaisesti/kokopäiväisesti

• Rahoituksen hakee aina 
organisaatio

• Solidaarisuusjoukkojen 
vapaaehtoispalvelua voivat 
toteuttaa sellaiset 
organisaatiot, joilla on 
vapaaehtoispalvelun 
laatumerkki (Quality Label)



• Solidaarisuusjoukkoihin osallistuville nuorille ei ole koulutus-
eikä pätevyysvaatimuksia. 

• Euroopan solidaarisuusjoukot on tarkoitettu kaikenlaisille 
nuorille, erittäin tervetulleita ovat myös enemmän tukea 
tarvitsevat nuoret

• Osallistuminen mihinkään hanketyyppiin ei voi olla osa 
opiskeluja, eikä sillä voi korvata esim. pakollisia harjoitteluja



Miten mukaan
• Organisaatio hakee 

laatumerkin
• Kumppanina vai 

koordinaattorina?
• Koordinaattorin LEAD 

laatumerkillä ”kausikortti” 
rahoitukseen

• Info laatumerkin 
hakemisesta 22.11. klo 
13.00-14.30



Aikataulut

• Laatumerkki haku jatkuva
(arviointi 4 x vuosi)
• Rahoitushaku 1-2 / vuosi

Seuraava: 23.2.2022, 
mahdollinen toinen 
rahoituskierros lokakuussa



Seuraa meitä

Tilaa uutiskirje EU:n nuoriso-ohjelmat 360 °

Kiitos!
jutta.kivimaki@oph.fi laura.lehto@oph.fi

Facebook-tili Instagram-tili Twitter-tili

https://uutiskirje.oph.fi/

mailto:Jutta.kivimaki@oph.fi


Lisää tietoa: 

https://www.oph.fi/euroopan-solidaarisuusjoukot

https://europa.eu/youth/sites/default/files/europea
n_solidarity_corps_guide_2021.pdf

https://www.oph.fi/euroopan-solidaarisuusjoukot
https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2021.pdf
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