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Uuden Euroopan solidaarisuusjoukkoja  

koskevan ohjelman budjetti  

vuosina 2021–2027 on 

1,009 € miljardia,  
jonka avulla pystytään tarjoamaan 

osallistumismahdollisuuksia vähintään

270 000 nuorelle. 
Nuoret auttavat yhteiskunnallisiin ja 

humanitaarisiin haasteisiin vastaamisessa 

vapaaehtoistyön kautta tai perustamalla 

omia solidaarisuushankkeitaan. 
Ohjelma pyrkii olemaan paitsi entistä 

osallistavampi myös vihreämpi 
ja digitaalisempi. Ensimmäistä kertaa 

ohjelma tarjoaa nuorille mahdollisuuden osallistua 

vapaaehtoisina myös humanitaarisen 
avun hankkeisiin eri puolilla maailmaa.

LYHYESTI

 Euroopan solidaarisuusjoukot  on EU:n rahoittama 
ohjelma nuorille, jotka haluavat osallistua solidaarisuus-
toimintaan useilla eri aloilla. Toiminta vaihtelee heikossa 
asemassa olevien auttamisesta humanitaariseen apuun 
ja terveys- ja ympäristötoimiin eri puolilla EU:ta ja sen 
ulkopuolella. 

Ohjelma tarjoaa nuorille mahdollisuuden antaa merkit-
tävä panos yhteiskunnan toimintaan ja samalla saada 
arvokasta kokemusta ja kehittää taitojaan. Ohjelman so-
lidaarisuustoimiin voivat osallistua kaikki 18–30-vuotiaat 
ja humanitaarisen avun toimiin 18–35-vuotiaat. Ohjelma 
on tarkoitettu myös solidaarisuuden piirissä toimiville 
organisaatioille, jotka haluavat ottaa nuoria mukaan toi-
mintaansa. 

Voidakseen osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 
organisaatioiden on saatava  laatumerkki , joka on to-
distus niiden kyvystä toteuttaa korkealaatuisia solidaari-
suustoimia ohjelman periaatteiden, tavoitteiden ja vaati-
musten mukaisesti.

https://europa.eu/youth/solidarity_fi
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_fi


UUTTAOhjelman horisontaaliset painopisteet: 
osallistavuus, vihreys ja digitaalisuus

Uusi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma 
tukee  Euroopan unionin poliittisia painopisteitä . 
Niin organisaatiot kuin nuoriso voivat hankkeisiin 
osallistumalla auttaa saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Ohjelmalla edistetään osallisuutta ja monimuotoisuutta ja 
pyritään antamaan kaikille nuorille yhtäläiset mahdollisuudet 
hyödyntää Euroopan solidaarisuusjoukkojen tarjoamia mahdol-
lisuuksia.

Ohjelman kaikissa hankkeissa ja toimissa on tavoitteena  
 vihreiden käytäntöjen  omaksuminen sekä ympäristön kan-
nalta kestävän ja vastuullisen käyttäytymisen edistäminen sekä 
osallistujien että organisaatioiden keskuudessa. 

Euroopan solidaarisuusjoukot edesauttavat  digitaalista siir‑    
 tymää  tukemalla hankkeita ja toimia, joilla parannetaan digi-
taalista osaamista, digilukutaitoa ja ymmärrystä digitaalitekno-
logian riskeistä ja mahdollisuuksista. 

Lisäksi ohjelmalla edistetään kansalaisvaikuttamista ja nuorten 
osallistumista  demokraattisiin prosesseihin . Ohjelmassa on 
keskeisessä osassa vapaaehtoistyö, joka sitouttaa ja voimaan-
nuttaa nuoria toimimaan yhteiskunnassa ja saamaan aikaan 
todellisia muutoksia. 

Ohjelma on joustava niin, että siihen voidaan vuosittain lisätä 
painopisteitä ja siten vastata odottamattomiin haasteisiin. Yksi 
esimerkki tästä on covid-19-pandemian vaikutusten lieventä-
minen ja pandemiasta toipuminen ja erityisesti siihen liittyvät 
terveysalan ennaltaehkäisevät ja tukitoimet. Ohjelma pystyy 
tarjoamaan vapaaehtoistyövoimaa erilaisten terveyshaasteisiin 
vastaavien hankkeiden tueksi.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_fi
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_fi
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_fi
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_fi


Millaista 
toimintaa vuosien 

2021–2027 
ohjelmasta 
tuetaan?

VAPAAEHTOISTYÖ
Vapaaehtoistyö antaa nuorille mahdollisuuden antaa panok-
sensa paikallisyhteisöjä hyödyttäviin solidaarisuustoimiin eri-
koistuneiden organisaatioiden työhön. Toimia voidaan toteuttaa 
joko ulkomailla tai osallistujan asuinmaassa. Yksilötason va-
paaehtoistyö voi kestää enintään 12 kuukautta, ja ryhmässä 
tapahtuva vapaaehtoistyö kestää yleensä kahdesta viikosta 
kahteen kuukauteen.

UUTTA
             Humanitaarisen avun toimintalohko 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta laajennetaan 
nyt ensimmäistä kertaa humanitaarisen avun operaati-
oita tukeviin vapaaehtoistoimiin EU:n vapaaehtoisapua 
koskevan ohjelman pohjalta. 

Tähän toimintalohkoon voivat osallistua 18–35-vuotiaat 
nuoret. He tarjoavat hätäapua tasapuolisuuden, inhi-
millisyyden, riippumattomuuden ja puolueettomuuden 
perusperiaatteiden pohjalta ja auttavat avun ja suoje-
lun toimittamisessa sinne, missä sitä eniten tarvitaan. 
Toiminta tukee humanitaarisiin haasteisiin vastaamista 
turvallisissa kolmansissa maissa, joissa EU:n humanitaa-
risen avun toimia toteutetaan. 

Humanitaariseen apuun osallistuvat vapaaehtoiset kou-
lutetaan ja valmennetaan siten, että heillä on varmasti 
tarvittavat taidot ja pätevyys avun tarpeessa olevien 
ihmisten auttamiseen tuloksellisesti. Vapaaehtoisnuoret 
ja organisaatiot voivat saada lisätukea esimerkiksi koke-
neilta valmentajilta ja asiantuntijoilta.

SOLIDAARISUUSHANKKEET
Solidaarisuushankkeet ovat alhaalta ylöspäin suuntautuvia toi-
mia, joita nuorisoryhmät voivat laatia ja toteuttaa oman yhtei-
sönsä keskeisiin haasteisiin puuttumiseksi.

Uudessa ohjelmassa keskitytään vapaaehtoistyöhön ja solidaa-
risuushankkeisiin. Harjoittelu- ja työpaikkoja koskeva toimi, joka 
sisältyi Euroopan solidaarisuusjoukkoihin vuosina 2018–2020, 
on lopetettu. 



Ohjelmaan 
liittyäkseen 

nuorten on rekisteröidyttävä 
Euroopan solidaarisuusjoukkoihin 

Euroopan nuorisoportaalissa. 
Portaalissa nuoret voivat etsiä 

julkaistuja ilmoituksia avoimista 
paikoista, ja laatumerkin saaneet 

organisaatiot voivat  
etsiä osallistujia  
hankkeisiinsa.

UUTTA
                      Linjassa digitaalisen siirtymän
Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoaa verkkokoulutusta kaikil-
le ohjelmaan rekisteröityneille nuorille, mikä on linjassa digi-
taalisen siirtymän ja nuorten oppimiskokemusten tukemista 
koskevan kunnianhimoisen tavoitteen kanssa. Uusi verkko-
koulutusosio on saatavissa Euroopan nuorisoportaalissa. Se 
sisältää 28:lla eri kielellä moduuleja, joiden avulla nuoret voi-
vat kartoittaa motivaatiotaan, parantaa taitojaan ja tietojaan 
ja valmistautua ohjelmaan osallistumiseen. 

Haluatko lisätietoja?

 Euroopan solidaarisuusjoukkojen verkkosivustolla  voit tutustua ohjelmaan tarkemmin. 

 Euroopan komissio ,  kansalliset toimistot   

 ja  Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto  hallinnoivat ja toteuttavat ohjelmaa.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

 @EuropeanYouthEU  

 @European Solidarity Corps Official 

 @European_Youth_EU  @EuropeanYouthEU 
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