
HELSINKI EU-TOIMISTON VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMA

1. YLEISTÄ

Helsinki EU -toimiston toiminnanohjaus

Helsinki EU-toimiston ylläpitäjät jakaantuvat vuonna 2013 kolmeen konsortioon: kaupungit
(Helsinki), maakunnat (Uudenmaan liitto, Hämeen liitto, Kymenlaakson liitto) ja korkeakoulut
(Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Laurea-
ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu).

Jokainen konsortio nimeää yhden (1) edustajan Helsinki EU-toimiston ohjausryhmään.
Ohjausryhmä käsittelee syksyn kokouksessaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja
talousarvion, ja kevään kokouksessaan edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Helsinki EU-toimiston ohjausryhmän kokoonpano 2012–2013:

- Matti Ollinkari, kansainvälisen toiminnan päällikkö, Helsingin kaupunki (Kaupunkikonsortio)
- Ossi Savolainen, maakuntajohtaja, Uudenmaan liitto (Maakuntakonsortio)
- Ira Leväaho, yhteyspäällikkö, Helsingin yliopisto (Korkeakoulukonsortio)

2. VUODEN 2013 TOIMINNAN PAINOPISTEET

A) HELSINKI EU-TOIMISTON JA SEN PALVELUJEN ESITTELY YLLÄPITÄJILLE

Korkeakoulukonsortion uusille ylläpitäjille laaditaan yhteistyössä korkeakoulujen
yhteyshenkilöiden kanssa viestintäsuunnitelmat (viimeistely joulukuussa 2013), joiden avulla
esitellään Helsinki EU-toimistoa ja sen palveluita korkeakouluille ennen koulutuskiertueen
kevään tilaisuuksia.

B) VALMISTAUTUMINEN RAHOITUSKAUTEEN 2014–2020

Viestintä
Helsinki EU-toimisto seuraa aktiivisesti ministerineuvostossa, Euroopan parlamentissa ja
Alueiden komiteassa tehtävää valmistelutyötä liittyen tulevaan ohjelmakauteen 2014-2020.

Rahoitusopas seuraavan rahoituskauden ohjelmista
Helsinki EU-toimisto laatii marras-joulukuun aikana yleiskuvauksen kauden 2014-2020
ohjelmista, jotta toimiston ylläpitäjät voivat perehtyä rahoitusmahdollisuuksiin hyvissä ajoin.
Asiakirjasta kirjoitetaan rahoitusopas, jota päivitetään Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston
valmistelun edetessä. Nykyisestä henkilökunnasta riippumattomista syistä kuluvan kauden EU-
rahoituksesta ei ole laadittu ylläpitäjille opasta.

Kaksiosainen koulutuskiertue ylläpitäjille 2014-2020 rahoituskauden mahdollisuuksista
Helsinki EU-toimisto järjestää vuonna 2013 ylläpitäjäorganisaatioilleen kaksivaiheisen
koulutuskiertueen seuraavan rahoituskauden ohjelmista.

Ensimmäinen vaihe koostuu 8 pääosin samansisältöisestä tilaisuudesta (ks. tarkempi erittely
alla) vuoden 2013 touko-kesäkuussa, ja sen koulutuksissa kerrotaan kauden 2014 – 2020
ohjelmien rakenteista ja sisällöistä.



Toinen vaihe koostuu syksyllä 2013 järjestettävästä kahdeksasta tilaisuudesta, joissa
perehdytään ohjelmiin syvällisemmin (ohjelmien tarkempi esittely, osallistumissäännöt,
kohderyhmät, kuinka rahoitusta haetaan tuloksekkaasti, hyvien kokemusten esittely eri
rahoituskausilta, kokeneiden arvioitsijoiden vinkit hakemusten laatimiseen, verkostoituminen ja
partnereiden tuloksekas etsintä, Helsinki EU-toimiston ja muiden kumppanien esittely +
palveluvalikoima).

Jokainen ylläpitäjätaho päättää koulutuksensa lopullisen puhujalistan ja asiasisällön, jotta
koulutus vastaa organisaation tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Jokainen ylläpitäjätaho
päättää myös koulutuksiinsa omasta piiristään ja sidosryhmistään osallistuvat tahot. Helsinki
EU-toimisto tekee yhteistyötä TEKESin EUTI:n ja alueiden ELY-keskusten kanssa koulutusten
suunnittelussa ja puhujien hankinnassa. Helsinki EU-toimisto tekee myös yhteistyötä
yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarien kanssa, jos ko. ylläpitäjätaho kokee tämän
tarkoituksenmukaiseksi. Helsinki EU-toimisto kerää koulutuskiertueen tilaisuuksista palautteet,
joita hyödynnetään seuraavien koulutusten valmistelussa sekä Helsinki EU-toimiston toiminnan
suunnittelussa. Tilaisuuksien esitykset pyritään videoimaan, jotta ylläpitäjien asiantuntijat voivat
käyttää materiaalia omissa koulutuksissaan.

Koulutuskiertueen tilaisuudet järjestetään seuraavasti (alustava jako):
1) Helsingin kaupunki,
2) Uudenmaan liitto,
3) Aalto-yliopisto,
4) Helsingin yliopisto,
5) Hanken,
6) Laurea ja Metropolia,
7) Hämeen liitto (maakunta, Hamk, kehitysyhtiöt),
8) Kymenlaakson liitto (maakunta, Kyamk, kehitysyhtiöt).

C) CPRM JA BALTMET-VERKOSTOISSA TEHTÄVÄN TYÖN TUKEMINEN

Helsinki EU-toimisto tukee Brysselin ”antenna-toimistona” maakuntakonsortion CPMR-
verkoston (Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liitto) osana toimivien Itämerikomission
(BSC) ja Itämeren valtioiden alueellisen yhteistyöfoorumin (BSSSC) sekä Helsingin BaltMet –
verkoston piirissä tehtävää työtä.

3. HELSINKI EU-TOIMISTON VUODEN 2014 – 2018 TOIMINNAN SUUNNITTELU

Helsinki EU-toimiston ylläpitäjätahot kokoontuvat strategiaseminaariin alkusyksyllä 2013, jolloin
myös 2013 alussa mukaan tulleet ylläpitäjätahot ovat ehtineet kerätä kokemuksia Helsinki EU-
toimiston palveluista. Seminaarissa valmistellaan toimiston pidemmän aikavälin temaattisia ja
toiminnallisia linjauksia. Vuosien 2014 – 2018 linjaukset käsitellään ohjausryhmän kokouksessa
syksyllä 2013.

Kumppanien kokoukset vuonna 2013:
a) Helsinki EU-toimiston ohjausryhmän kevätkokous
b) Helsinki EU-toimiston kumppanien strategiaseminaari alkusyksyllä 2013
c) Helsinki EU-toimiston ohjausryhmän kokous marras-joulukuussa 2013


