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muutti uusiin toimitiloihin ja graafi-
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EDUNVALVONTA 2019
Helsinki EU Officella oli ilo olla 
mukana järjestämässä tapahtumia 
ja delegaatiovierailuja ylläpitäjilleen 
niin Brysselissä kuin Suomessakin. 
Lue vuoden 2019 edunvalvonnasta 
sivuilta 18-27.
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”Vuosi 2019 oli monella tavoin supervuosi!”
Vuotta 2019 voi kuvata todelliseksi supervuodeksi. 
Euroopan unionille valittiin uusi Euroopan parla-
mentti ja Euroopan komissio. Viimeisen puolivuo-
tiskauden Suomi toimi Euroopan unionin puheen-
johtajamaana!
Vuosi 2019 oli supervuosi myös Helsinki EU  
Officelle ja sen ylläpitäjille. Teimme aktiivista 
edunvalvontaa ja vaikuttamista monilla EU-rin-
tamilla. Toteutimme vahvasti ajatusta ”tulevaisuus 
ei vain tule, vaan se tehdään!” Halusimme olla  
vaikuttamassa esimerkiksi siihen, minkälaisia  
tulevan EU-ohjelmakauden 2021-2027 rahoitus-
välineet ovat. Halusimme myös välittää ylläpitäji-
emme näkemyksiä ja asiantuntijuutta niin digita-
lisaatioon, ilmastonmuutokseen, tutkimukseen ja 
innovaatioihin, alue- ja kaupunkipolitiikkaan, lii-
kenneverkkojen ja luovien alojen tulevaisuuteenkin. 
Euroopan unionin yrityspolitiikkaa ja sisämarkki-
noiden kehittämistä unohtamatta.
Tulokset ja numerot puhuvat puolestaan. Helsin-
ki EU Officen henkilökunta suunnitteli ja toteutti  
vuoden 2019 aikana yli 200 tapahtumaa, tapaamis-
ta tai tilaisuutta, jotka liittyivät suoraan tulevaan 
EU-ohjelmakauteen vaikuttamiseen. Myös toi-
mistomme työstämien toimeksiantojen koko-
naismäärä oli jälleen erittäin korkea, peräti 355.   

Helsinki EU Office suunnitteli ja toteutti ylläpi-
täjilleen myös yhteensä 43 Euroopan unionin toi-
mintaan tai EU-edunvalvontaan liittyvää  Brysselin 
vierailua.
Arvioimme jatkuvasti toimintaamme, palveluiden 
laatua sekä asiakastyytyväisyyttä. Haluamme yllä-
pitää mahdollisimman korkeaa palveluiden laatua 
ja kyetä vastaamaan ylläpitäjiemme tarpeisiin – 
luoda todellista lisäarvoa. Siinä onnistuminen 
edellyttää  jatkuvaa ja aktiivista vuorovaikutus-
ta ylläpitäjiemme kanssa. Panostimme vuorovai-
kutukseen viime vuonna: Helsinki EU Offficen 
asiantuntijoiden muutaman päivän kestäviä  
”jalkautumisvierailuja” jokaiseen ylläpitäjätahoon 
toteutettiin myös vuonna 2019. Yhteyttä pidettiin 
tiiviisti myös etäyhteysvälineillä.
Supervuoteen 2019 sisältyi myös Helsinki EU  
Officen muutto uusiin,  toiminnallisesti huomatta-
vasti aikaisempaa parempiin tiloihin. On ollut ilo 
huomata, kuinka nopeasti ja hienosti myös ylläpi-
täjämme ovat alkaneet hyödyntää uusien tilojen lu-
kuisia käyttömahdollisuuksia.
Merkittävimmät onnistumiset ovat yhteistyön  
tulosta. Haluankin kiittää ensimmäiseksi  Helsinki 
EU Officen henkilökuntaa erittäin ammattimaisesta, 

HELSINKI EU OFFICEN  
TOIMISTON JOHTAJAN TERVEISET

Krista Taipale
Helsinki EU Officen toimiston johtaja

sitoutuneesta, aloitteellisesta ja korkeatasoisesta 
työstä. Lämmin kiitos myös kaikille ylläpitäjillem-
me aktiivisuudesta ja monipuolisesta yhteistyöstä 
kanssamme. Erityinen kiitos kuuluu Uudenmaan 
liitolle, joka on ”pääylläpitäjänä” tukenut erittäin 
vahvasti Helsinki EU Officen toimintaa ja sen  
kehittämistä. Ilman Uudenmaan liiton tukea  
esimerkiksi muutto uusiin toimitiloihin ei olisi  
ollut mahdollista. 
Kiitos, thank you, merci, dank je wel – jatketaan tu-
levaisuuden tekemistä yhdessä myös vuonna 2020!



4

VUODEN 2019 KOHOKOHTIA

Lahti valittiin Euroopan  
ympäristöpääkaupungiksi 2021!
Komissaari Karmenu Vella julisti Lahden 
European Green Capital 2021 -kilpailun 
voittajaksi 20. kesäkuuta Brysselissä. 
Tittelin saaminen oli suuri työvoitto,  
jonka eteen tehtiin pitkäjänteistä vaikutta-
mis-, näkyvyys- ja edunvalvontatyötä niin  
Suomessa kuin Brysselissä.

Helsinki EU Office juhlisti uusia toimitiloja  
Brysselissä kesäkuussa
Helsinki EU Office muutti Brysselissä uusiin toimitiloihin  
keväällä 2019, ja avajaisia juhlistettiin kesäkuussa sadan juh-
lavieraan kera. Onnittelupuhe kuultiin mm. komission vara-
puheenjohtaja Jyrki Kataiselta ja Alueiden komitean varapu-
heenjohta Markku Markkulalta. Musiikkiesityksistä vastasivat 
modernisti perinnesoitin kanteletta käyttävä Taideyliopiston 
alumni Iida Elina sekä jazzmuusikko Kari Antilan bändi.

Nordic University Days kokosi 
Pohjoismaiden yliopistojen  
rehtorit Brysseliin
Syyskausi avattiin vaikuttavasti pohjois-
maalaisten yliopistojen yhteisellä korkean 
tason edunvalvontamatkalla. Yli 60 hen-
gen, rehtoreista ja vararehtoreista koos-
tunut delegaatio vei EU-tasolle jaettuja 
näkemyksiään mm. huippututkimuksen 
avainasemasta EU:n kilpailukyvyn edistä-
misessä sekä tarvittavista eurooppalaisista 
tulevaisuuden TKI-investoinneista.

Helsinki EU Officen edustajan  
ensimmäinen vuosi ERRINin  
hallituksessa
Helsinki EU Officen päällikkö Krista  
Taipale valittiin innovatiivisten erooppa-
laisten alueiden verkosto ERRINin halli-
tukseen loppuvuodesta 2018. Ensimmäi-
nen täysi hallitusvuosi piti sisällään mm.  
EU-edunvalvontapainopisteiden ja tavoit-
teiden määrittämistä, edunvalvontatoimin-
nan kehittämistä sekä ERRIN-järjestön 
toimintasäännöstön uudistamisen. 
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2019 LYHYESTI

Haaga-Helia mukaan  
Helsinki EU Officeen!
Haaga-Helia ammattikorkea-
koulu aloitti uutena Helsinki EU 
Officen ylläpitäjänä toukokuussa 
2019. Haaga-Helian mukaan- 
tulo täydentää erinomaisesti 
Helsinki EU Officen ylläpitäjien 
alustaa sekä erityisesti kolmen 
ammattikorkeakoulun yhteistä 
EU-edunvalvontaa.

Suomalaiset aluetoimistot  
ottivat kaiken irti Suomen  
puheenjohtajuuskaudesta
Helsinki EU Officessa järjestettiin kaksi Suo-
men EU-puheenjohtajuuskauteen liittyvää kor-
kean tason seminaaritapahtumaa kiertotalous- ja 
datatalousteemoilla yhteistyössä muiden suo-
malaisten aluetoimistojen kanssa. Tapahtumat 
olivat ns. varjotapahtumia, jotka järjestettiin 
välittömästi Suomen virallisten tapahtumien 
jälkeisinä päivinä Brysselissä.

18 September 2019, 10:00-12:00 
Berlaymont, Robert Schuman | EUFO 279CONNECT UNIVERSITY

DG Connect

CONNECT University Session on “Elements of AI”

IT IS TIME TO DEMYSTIFY AI
Elements of AI -tekoälyn 
verkkokurssi aineettomana 
lahjana Suomen puheen-
johtajuuskaudelta koko 
Euroopalle!
Helsingin yliopiston ja Reaktorin 
Elements of AI – verkkokurssi 
lahjoitettiin Suomen pj-kauden 
aineettomana lahjana EU:n kan-
salaisille loppuvuodesta 2019. 
Euroopan komission kääntämänä 
kurssi on vuonna 2020 saatavana 
kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Euroopan alueiden ja kaupunkien viikko toi Helsinki EU  
Officen ylläpitäjät Brysseliin
Perinteinen suurtapahtuma Euroopan alueiden ja kaupunkien viikko  
(European Week of Regions and Cities) järjestettiin Brysselissä  
7.-10. lokakuuta jo seitsemännentoista kerran. Helsinki EU Office tarjosi 
myös viime vuonna sopimuskumppaneilleen jo perinteeksi muodostuneen 
oheisohjelman, jossa mukana oli niin komission, parlamentin kuin pysyvän 
EU-edustuston avainhenkilöitä.
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HELSINKI EU OFFICE LYHYESTI

Helsinki EU Office oli vuonna 2019  
viidentoista ylläpitäjänsä osa keskel-
lä Brysselin EU-kortteleita. Toimisto 
tuki yhteistyökumppaniensa EU-edun-
valvontaa sekä edisti aktiivisesti niiden  
näkyvyyttä eri EU-foorumeilla.

Arvonlisää yhteistyöllä ja  
tiedon älykkäällä yhdistämisellä

Helsinki EU Officen perustoiminta koostui vuon-
na 2019 EU-ennakoinnista, EU-edunvalvonnasta ja 
vaikuttamistyöstä, monikanavaisesta tiedonvälityk-
sestä, ylläpitäjien toimeksiannoista, EU-neuvonta-
työstä sekä ylläpitäjien näkyvyyden ja tunnettuuden 
edistämisestä. 
Lisäksi Helsinki EU Office osallistui aktiivisesti 
strategisiin eurooppalaisiin verkostoihin ja niiden 
toiminnan kehittämiseen. Perustoiminnan tavoitteet 
ja palvelut perustuivat vuonna 2019 ylläpitäjien tar-
peisiin ja intresseihin, jotka määriteltiin yhteisessä 
työpajassa syyskuussa 2018.

PALVELUT

Verkottaminen ja
EU-suhdetyö

EU-rahoitus-, 
-politiikka- ja 

-hankeneuvonta

EU-rahoitus- 
ja vaikuttamis-

koulutukset

Tapahtuma-
tuotanto ja 
delegaatio-

vierailut

Tilapalvelut
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YLEISESTI 
TOIMEKSIANNOISTA

Helsinki EU Office toteuttaa tehtäväänsä  
ylläpitäjiensä edunvalvojana ja EU-asian-
tuntijana myös toimeksiantojen kautta. 
Vuonna 2019 toimeksiantoihin sisältyivät 
mm. ylläpitäjien EU-edunvalvontavierai-
lut, EU-hanketuki ja selvitystyöt, ylläpitä-
jien näkyvyyttä ja edunvalvontaa vahvista-
vien seminaarien ja muiden tilaisuuksien 
järjestäminen Brysselissä sekä ylläpitäjien 
edustaminen seminaareissa tai verkosto- 
tapaamisissa ja niistä raportoiminen. 
Toimeksiannot ovat laajuudeltaan vaihte-
levia lyhyistä selvitystöistä useiden vuosien 
edunvalvontakokonaisuuksiin.

ARVON LUOMINEN
HELSINKI EU OFFICEN YLLÄPITÄJÄT 2019
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HELSINKI EU OFFICEN PAINOPISTEET 2019

Tuleva EU:n rakennerahastokausi
 ▪ Älykäs erikoistuminen 
 ▪ Kaupunkipolitiikka ja  

innovaatioekosysteemit 

Tuleva EU:n tutkimuksen ja  
innovoinnin puiteohjelma

 ▪ Puiteohjelman sisältöihin  
vaikuttaminen

 ▪ EU:n tutkimus- ja innovaatio- 
rahoituksen kotiuttaminen

Liikenne
 ▪ Euroopan laajuinen TEN-T - 

liikenneverkko
 ▪ Verkkojen Eurooppa (CEF)  

-rahoitus
Helsinki EU Officen toimintafilosofia on erittäin omistaja-
lähtöinen, joka näkyy käytännössä mm. siten, että tulevien   
vuosien toiminnan painopisteet määritellään ylläpitäjien 
kanssa yhteisessä syksyn työpajassa. Syksyn 2018 keskus-
teluissa näkyivät erityisesti tulevan EU-rahoituskauden  
vaikuttaminen sekä siihen liittyvät teemaattiset painotukset. 

EDUNVALVONNAN 
PAINOPISTEET
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TEMAATT ISET 
PAINOPISTEET

 ▪ Tutkimus, teknologia ja  
innovaatiotoiminta

 ▪ Hyvinvoiva, turvallinen ja  
terve yhteiskunta

 ▪ Älykäs ja kestävä kaupunki-  
ja aluekehittäminen

 ▪ Elinvoimainen ja kestävä  
yhteiskunta

 ▪ Eurooppalaiset liikenneverkostot  
ja logistiikka

 ▪ Itämeren alueen yhteistyö

ARVON LUOMINEN

PA INOPISTE IDEN LÄ PILE IKKAAVINA TEEMOINA TO IMIVAT

Avoimuuden 
käsite

Digitalisaatio Innovaatio- 
alustat

Kestävän 
kehityksen 
tavoitteet

Ihmislähtöisyys
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YLEISKOKOUKSET JA  
YLLÄPITÄJIEN TYÖPAJA

Helsinki EU Office järjesti syyskuussa 2019  
ensimmäistä kertaa työpajan, jossa edunvalvon-
nan painopisteiden lisäksi keskusteltiin toimiston 
ja ylläpitäjien viisivuotisesta strategisesta viiteke-
hyksestä. Viitekehyksen päämääränä on raamittaa 
yhteistä pitkäjänteistä EU-toimintaa ja -vaikut-
tamista Helsinki EU Officen ja sen ylläpitäjien 
kesken. Strategisen viitekehyksen pohjana toimii 

YLEISKOKOUKSISSA  
KÄSITELLYT ASIAT 

Toimiston toimintaa arvioidaan ja ohjataan 
kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä yleis-
kokouksissa. Kevään yleiskokouksessa hyväk-
syttiin yksimielisesti Haaga-Helia ammatti-
korkeakoulu uudeksi Helsinki EU Officen 
sopimuskumppaniksi. 
Tämän lisäksi käsiteltiin mm. toimiston muut-
toprosessia sekä uusia toimitiloja ja katsottiin 
edellisen vuoden talouden toteutumaa.
Syksyn yleiskokouksessa agendalla olivat 
mm. toimiston henkilöstönvaihdokset Jaana  
Kokkosen siirryttyä toisiin tehtäviin kesän  
jälkeen. Hänen paikkansa ilmoitettiin ottavan 
Iiro Kangas vastuualueinaan digitalisaatio- ja 
terveyspolitiikka. 
Tämän lisäksi keskusteltiin muutoksista toi-
miston sopimuskumppanimäärässä Hämeen 
liiton jättäytyessä pois vuoden loppuun men-
nessä. Myös uusien ylläpitäjätahojen mukaan-
tulosta keskusteltiin.

ENSIMMÄINEN KESKUSTELU STRATEGISESTA VIITEKEHYKSESTÄ 

Euroopan unionin neuvoston strtaegiset suunta-
viivat sekä Euroopan komission puheenjohtajan  
poliittiset painoipisteet vuosille 2019-2024. 
Nämä painopisteet liittyvät mm. Euroopan  
vihreän kehityksen ohjelmaan, digitaaliseen  
valmiuteen, ihmisten hyväksi toimivaan talouteen, 
kansainväliseen asemaan sekä arvojen ja demokra-
tian vahvistamiseen.
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ARVON LUOMINEN

VIESTINTÄ 58
Ajankohtaista EU:ssa

teematiedotetta

Monikanavainen viestintä kuuluu Helsinki EU 
Officen ydintehtäviin ja -palveluihin. Toimiston 
viestinnällä pyrittiin vuonna 2019 ennakoivaan,  
oikea-aikaiseen ja tulokselliseen viestintään. Vies-
tinnän tavoitteet olivat informaation tuottaminen ja 
jakaminen, ylläpitäjien näkyvyyden ja tunnettuuden 
vahvistaminen sekä tuloshakuinen vaikuttaminen ja 
edunvalvonta. 
Vuonna 2019 viestinnän ja tiedottamispalvelujen 
kanaviin kuuluivat Helsinki EU Officen uutiskirje 
ja verkkosivut (helsinki.eu), sähköpostitse välitet-
tävät temaattiset Ajankohtaista EU:ssa -tiedot-
teet, Brysselin sidosryhmille suunnattu englannin- 
kielinen uutiskirje, Twitter-tili, LinkedIn sekä  
Teams ja Skype. 
Helsinki EU Officen asiantuntijoiden temaattisen 
”Ajankohtaista EU:ssa”-viestinnän vastaanottajien 
määrä on jatkuvasti kasvanut; tällä hetkellä vies-
tinnän piirissä on noin 500 ylläpitäjiemme johtajaa 
ja asiantuntijaa. Ajankohtaistiedotteet ovat saa-
neet ylläpitäjiltämme jatkuvaa kiittävää palautetta 
ja ne ovat johtaneet useisiin EU-edunvalvonta ja  
-rahoitushankkeisiin.
Myös toimiston visuaalinen ilme uudistettiin  
toimitilojen ja uuden logon myötä; asiakirja- ja  
esitysmateriaalit päivitettiin vahvistamaan mieli- 
kuvaa dynaamisesta asiantuntijaorganisaatiosta.  
Henkilökunnalle on myös tarjottu koulutusta omien 
viestinnällisten työkalujen kehittämiseen. 

11
Helsinki EU Officen 

uutiskirjettä

5
Englanninkielistä 

sidosryhmäjulkaisua

he ls ink i . eu

@Hels ink iEU

Hels ink i  EU  O f f i ce

Uut is k i r jeen  t i l aus

https://helsinki.eu
https://twitter.com/helsinkieu
https://linkedin.com/company/helsinkieuoffice
https://helsinki.eu/tilaa-uutiskirje/
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TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN LÄHTI  
VUONNA 2019 TIIMIMÄISEN  

ORGANISAATIOKULTTUURIN VAHVISTAMISESTA

Tiimilähtöinen organisaatiokulttuuri 
Helsinki EU Officen johtamisen ja toimintapro- 
sessien tavoitteena on mahdollisimman suuri tiedon 
laaja-alainen ja tehokas jakaminen, joka on vahvis-
tanut asiantuntijoiden osaamista vastuualueet ylittä-
västi. Tämä on osa Helsinki EU Officen onnistunutta 
riskienhallintaa, joka on näkynyt mm. toimiston hen-
kilöstövaje- ja sairaslomatilanteissa, joista huolimatta 
toimisto on pystynyt ylläpitämään korkeaa toiminnan 
laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Myös harjoittelijoiden 
työharjoittelujaksoa pidennettiin puolesta vuodes-
ta vuoteen, mikä on mahdollistanut harjoittelijoiden 
paremman integroimisen osaksi tiimiä ja heidän val-
miuksiensa ja osaamisen kehittämisen. 

Jalkautumisten vakiinnuttaminen
Helsinki EU Officen toiminnan ja palveluiden  
kehittämistoimenpiteenä lanseerattiin aiemmin nk. 
jalkautumiset toimiston edustamiin organisaatioi-
hin, ja ne vakiinnutettiin kiinteäksi osaksi toimintaa  
vuoden 2019 aikana. Jalkautumisella tarkoitetaan 
muutaman päivän kohdennettua ja syventävää vierai-
lua ylläpitäjätahoon. Jalkautumisen aikana perehdytään 
yhteisen toiminnan ja yhteistyön kannalta tärkeisiin 
toimintoihin sekä avainhenkilöihin. Jalkautumisten  
tavoitteena on työn laadun parantaminen, yhteistyön 
syventäminen ja vaikuttavuuden lisääminen ylläpitäjien 
kanssa. Jalkautumisilla on nähty olevan suora vaikutus 
asiakastyytyväisyyteen ja niiden on koettu vahvistavan 
luottamusta ja tavoitteellista yhteistyötä Helsinki EU 
Officen ja sen ylläpitäjien välillä. 
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TOIMINTA

Helsinki EU Officen brändin ja 
imagon onnistunut vahvistaminen 
ja uudistaminen
Helsinki EU Officen asiantuntijaorganisaatio- 
brändin tunnettuus on edelleen selvästi vahvis-
tunut Suomessa ja Brysselissä, joka on näkynyt 
mm. useina asiantuntijapuheenvuoropyyntöi-
nä sekä lausunto-, kommentti- ja asiantuntija-
pyyntöinä myös kolmansilta osapuolilta. Imagon  
vahvistamisessa suuri rooli on ollut viestinnän 
uudistamisella ja kehittämisellä (kts. Viestintä).

Helsinki EU Officen ylläpitäjien 
osaamiskapasiteetin vahvistami-
nen EU-koulutuksilla ja  
monitasoisella verkottamisella
Helsinki EU Officen asiantuntijat ovat koulut-
taneet ylläpitäjien johtoa ja asiantuntijoita kuu-
kausittain tulevaan EU-rahoituskauteen valmis-
tautumisessa. Koulutusten tavoitteena on ollut 
varmistaa ennakoivasti ylläpitäjäorganisaatioiden 
osaamistaso mahdollistaen EU-rahoitusmahdol-
lisuuksien hyödyntämisen välittömästi uusien  
rahoitusohjelmien alkaessa 2021.

Suomen EU-puheenjohtajuus- 
kauden oma-aloitteinen  
hyödyntäminen
Helsinki EU Officessa järjestettiin kaksi Suomen 
EU-puheenjohtajuuskauteen liittyvää korkean 
tason seminaaritapahtumaa kiertotalous- ja data-
talousteemoilla. Tapahtumat olivat ns. varjota-
pahtumia, jotka järjestettiin välittömästi Suomen 
virallisten tapahtumien jälkeisinä päivinä Brys-
selissä. Suomen puheenjohtajuuskautta integroi-
tiin systemaattisesti myös muuhun Helsinki EU  
Officen tapahtumatuotantoon. Helsinki EU  
Office hyödynsi aktiivisesti ajankohdan mahdol-
listaman kiinnostavuuden lisäyksen ylläpitäjien 
näkyvyyden edistämiseksi esimerkiksi ylläpitäji-
en asiantuntijoiden saaminen puhujiksi Brysselin 
korkean tason tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Helsinki EU Officen 5-vuotisen 
strategisen viitekehyksen  
laatiminen
Ensimmäistä kertaa Helsinki EU Office järjesti 
syyskuussa 2019 työpajan, joka toimi toimiston ja 
ylläpitäjien viisivuotisen strategisen viitekehyksen 
keskustelutilaisuutena. Strategisen viitekehyksen 
päämääränä on raamittaa yhteistä pitkäjänteis-
tä EU-toimintaa -ja vaikuttamista Helsinki EU 
Officen ja sen ylläpitäjien kesken. Strategisen 
viitekehyksen pohjana toimii Euroopan unionin 
neuvoston strategiset suuntaviivat sekä Euroopan 
komission puheenjohtajan poliittiset painopisteet 
vuosille 2019-2024.

Kestävän kehityksen periaatteiden 
sisällyttäminen Helsinki EU Officen 
toimintaan
Helsinki EU Officen sisäisessä toiminnassa on 
otettu huomioon kestävän kehityksen periaatteet 
esimerkiksi tapahtumatuotannossa, kokoustarjoi-
luissa (ruoka-aineet, astiat yms.). Tässä työssä on 
otettu huomioon myös mahdollisimman paljon 
etätyövälineiden käyttö suhteessa suomalaisiin 
ylläpitäjiin sekä virka- ja lentomatkojen suun-
nitteleminen kestävän kehityksen näkökulmien  
mukaisesti.
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UUDISTUKSIA

Helsinki EU Office muutti uusiin edustaviin 
toimitiloihin maaliskuun puolivälissä. Toi-
miston uusi ilme on saanut erinomaisen vas-
taanoton ja erityisesti uusien toiminnallisten 
seminaaritilojen käyttöaste ja -tyytyväisyys 
on ollut korkea.

Uusia toimitiloja juhlistettiin  
satapäisen kutsuvierasjoukon kanssa  

Uusien tilojen avajaisia vietettiin 5. kesäkuu-
ta kesäisessä Brysselin illassa. Tilaisuudessa 
kuultiin tervehdykset mm. komission varapu-
heenjohtaja Jyrki Kataiselta sekä Uudenmaan 
maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku 
Markkulalta. 
Musiikista illan aikana vastasivat svengaa-
va kanteletaiteilija Ida Elina sekä Belgiassa  
asuva suomalainen jazzkitaristi Kari Antila 
yhtyeineen.

Kuvissa ylhäällä Markku Markkula, Jari Vilen, 
Ossi Savolainen ja Eero Heinäluoma juhlatunnel-
missa. Alhaalla Ida Elina ja Kari Antila yhtyeineen.
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TOIMINTA

LOGOKILPAILUN VOITTAJA
LÖYTYI METROPOLIASTA

Helsinki EU Officen visuaalinen ilme  
päätettiin uudistaa uusien toimilojen myötä. 
Uusi logo päätettiin hankkia opiskelijakil-
pailun kautta keväällä 2019. Kilpailu suun-
nattiin Helsinki EU Officen ylläpitäjäkor-
keakoulujen opiskelijoille.

Logokilpailun voittaja julkistettiin yllätyk-
senä yleisölle uusien toimitilojen avajaisissa.  
Voittoisan työn suunnittelija Metropolia am-
mattikorkeakoulun opiskelija Ilari Männistö 
palkittiin rahapalkinnolla sekä matkalla ava-
jaistilaisuuteen kesäiseen Brysseliin. Uuden 
logon käyttöönotto toteutettiin lopullisesti 
alkusyksyn aikana.

”Inspiraatiota työhöni hain Euroopan unionin lipusta. 
Muokkasin alkuperäistä ideaa Helsinki EU Officelle sopivaksi
siten, että pallot symboloivat toimiston ylläpitäjiä.”

- Ilari Männistö, Metropolia AMK
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HENKILÖSTÖ
Helsinki EU Officen johtajana ja Uudenmaan 
liiton kansainväliset verkostot -yksikön pääl-
likkönä toimii Krista Taipale. Vuonna 2019 
Taipaleen lisäksi EU Officessa oli neljä vaki- 
naista työntekijää: EU-yhteistyöpäällikkö 
Saara Harjula, EU-erityisasiantuntija Ilkka 
Myllymäki, EU-asioiden suunnittelija Konsta 
Ylimaunu sekä EU-erityisasiantuntija Jaana 
Kokkonen. 

Kesän 2019 jälkeen Jaana Kokkonen siirtyi  
uusiin tehtäviin ja hänen paikkansa tammi- 
kuussa 2020 otti EU-erityisasiantuntija Iiro 
Kangas. Myös Saara Harjula siirtyi uusiin 
tehtäviin vuoden 2019 päätteeksi, ja uusi  
tutkimus- ja innovaatiopolitiikan asiantuntija 
Niina Nurkkala aloitti työnsä 2. maaliskuuta 
2020. 

Krista Taipale
Toimiston päällikkö

Saara Harjula
EU-yhteistyöpäällikkö

Ilkka Myllymäki
EU-erityisasiantuntija

Konsta Ylimaunu
EU-asioiden suunnittelija

Jaana Kokkonen
EU-erityisasiantuntija



17

TOIMINTA

Vakituisten työntekijöiden lisäksi Hel-
sinki EU Officella työskenteli vuoden 
2019 aikana aina samanaikaisesti kaksi 
harjoittelijaa. Kyseiset harjoittelupaikat 
Helsinki EU Office tarjoaa ensisijai-
sesti omien ylläpitäjätahojensa korkea-
kouluopiskelijoille. Lisäksi vuoden aikana 
toimisto tarjosi mahdollisuuden yhdelle 
lyhyemmälle korkeakouluharjoittelulle 
sekä TET-harjoittelulle.

”Työskentely Helsinki EU Officessa avaa ainutlaatuisen  
näkökulman kansainväliseen EU-työhön. Lisäksi toimiston  
yhteistyölle ja tiedonjaolle perustuva toimintafilosofia on omiaan 
nostamaan palveluiden tasoa sekä lisäämään oman  
asiantuntijuuden kehittämisen mahdollisuuksia.”

- Konsta Ylimaunu

HARJOITTELIJAT TÄRKEÄNÄ  
OSANA TIIMIÄ

Mikael Vainio
Viestinnän harjoittelija

Mia Sorri
Hallinnon harjoittelija

Bailey
Toimistokoira

Minna Melto
Hallinnon harjoittelija
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43
Delegaatio- ja 
vierailuryhmää

355
Toimeksiantoa

20
Brysselissä järjestettyä 

tapahtumaa

Kuvassa Vantaan  
kaupunginhallitus  
tammikuussa Brysselissä. 

EDUNVALVONTA 2019

Edunvalvonnan kannalta vuosi 2019 oli varsin 
työntäyteinen. Suomalaisittain puhuttiinkin nk. 
”EU:n supervuodesta” Suomen EU-puheenjoh-
tajuuskauden, Euroopan parlamentin vaalien 
sekä monivuotisten rahoituskehysneuvotteluiden  
ajankohtaisuuden vuoksi. Helsinki EU Officen 
edunvalvontatoimet pitivät sisällään monipuoli-
sen kattauksen niin toimeksiantoja, delegaatio-
vierailuja kuin tapahtumia. 

Työntäyteinen ”EU:n supervuosi”
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EU-EDUNVALVONTA

Aalto yliopisto
Aalto yliopiston vararehtori Anna Valtonen ja kehitysjohtaja Sirkku 
Linna vierailivat Brysselissä helmikuussa kulttuuri- ja luovien alojen 
edunvalvonnan tiimoilta.

Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulut
Kolme ammattikorkeakoulua järjestivät yhteisen hankerahoitukseen 
keskittyneen Projektiboosterin Haaga-Helian tiloissa Helsingissä  
toukokuussa.

Uudenmaan liitto
Uuudenmaan liiton maakuntahallitus vieraili Brysselissä kahden päivän ajan 
tammikuussa. Kuvassa hallitus Euroopan alueiden komiteassa.

Hämeen liitto
Hämeen liiton kansainvälisten asioiden päällikkö Jouko Ylipaavalniemi,  
Hämeen kesäyliopiston rehtori Juha-Pekka Liljander ja suunnittelija  
Reetta Sorjonen vierailivat Brysselissä tammikuussa.
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Instituutioiden avoimien ovien päivä
Helsinki EU Office edusti ylläpitäjiään Euroopan alueiden  
komitealla järjestetyssä avoimien ovien päivässä toukokuussa.

Uudenmaan liitto
Uudenmaan liiton erityisasiantuntija 
Johanna Juselius esitteli Uudenmaan 
älykkään erikoistumisen strategiaa 
innovatiivisten alueiden verkosto 
ERRINin työryhmätapaamisessa 
kesäkuussa Brysselissä.

Vantaan kaupunki
Helsinki EU Officen jalkautumisessa 
Vantaan kaupunkiin maaliskuussa 
keskusteltiin mm. lentokenttäkehittä-
misestä sekä ajankohtaisista liikenne-
asioista.

Haaga-Helia
Helsinki EU Office -yhteistyö  
lanseerattiin Haaga-Helia  
ammattikorkeakoulussa toukokuussa.
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EU-EDUNVALVONTA

“Lahden voitto Euroopan vihreä pääkaupunki 
2021 -kilpailussa oli pitkäjänteisen, systemaat- 
tisen ja vaikuttavan Brysselin edunvalvonta-  
ja näkyvyystyön tulos. Kilpailun eteen tehtiin  
paljon töitä usean vuoden ajan, ja palkintona  
itse kilpailun voiton lisäksi Lahden ympäristö- 
osaaminen tunnetaan laajasti nyt myös  
EU-tasolla.”

- Ilkka Myllymäki

Päijät-Hämeen liitto
Lahden kaupunki järjesti vesien käsittelyyn ja vesialan innovaatioihin keskittyneen Blue is the new 
Green -oheistapahtuman osana EU:n vihreää viikkoa toukokuussa.  Lahden osaamista esittelivät mm. 
ympäristöjohtaja Saara Vauramo ja Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu.

Taideyliopisto
EU-yhteistyöpäällikkö Saara Harjula puhui asian- 
tuntijapaneelissa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian  
tutkimuspäivillä Helsingissä maaliskuussa.

Kuntaliitto
Kuntaliiton johdon delegaatio tutustui Helsinki  
EU Officen toimintaan kesäkuussa.
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”Vuoden 2019 syyskuussa järjestetty  
ensimmäinen Pohjoismaiden yliopistojen 
rehtoreiden EU-edunvalvontamatka  
herätti Brysselissä laajaa kiinnostusta  
komission ja neuvoston johtotasoilla.  
Oli ainutlaatuinen kokemus saada  
suunnitella ja toteuttaa tämä korkean  
tason delegaation ohjelmakokonaisuus.”

- Saara Harjula

Nordic University Days
Pohjoismaisten yliopistojen rehtorit kokoontuivat Brysseliin kahden päivän intensiiviseen 
edunvalvontavierailuun syyskuussa. Helsinki EU Officella pidetyssä tilaisuudessa puhui  
mm. tutkimus- ja innovaatiokomissaari Carlos Moedas.

Espoon kaupunki
Espoon kaupunki sijoittui upeasti kärkikastiin Euroopan 
innovaatiopääkaupunkikilpailussa.
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EU-EDUNVALVONTA

Vantaan kaupunki
Vantaan kaupunki järjesti yhteistyössä lentokenttäkaupun-
kiverkosto ARC:n ja Uudenmaan liiton kanssa kestävän 
ilmailun haasteisiin keskittyneen seminaarin syyskuussa 
Brysselissä.

Kulosaaren yhteiskoulu
Yksi vuoden 2019 koululaisryhmistä 
oli kesäkuussa Brysselissä vierailut 
Kulosaaren yhteiskoulun ryhmä. Maa-
kuntajohtaja Ossi Savolainen alusti 
vierailua puheenvuorollaan kansain-
välisen yhteistyön merkityksestä.

Laurea
Helsinki EU Officen jalkautumisessa 
Laurea-ammattikorkeakouluun tou- 
kokuussa keskusteltiin mm. tutkimus- 
ja innovaatiopolitiikan näkymistä 
tulevalla ohjelmakaudella.

Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungin EU-rahoitus-
koulutuksessa toukokuussa keskityttiin 
erityisesti tulevan ohjelmakauden  
alakohtaisiin rahoitusmahdollisuuksiin.
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Etelä- ja Länsi-Suomen rakennerahastodelegaatio
ELSA-delegaatio vieraili Brysselissä vuoden aikana kaksi 
kertaa. Delegaatioryhmä tapasi vierailujen aikana avain-
henkilöitä EU:n alue- ja kaupunkipolitiikan saralla.

Euroopan alueiden ja kaupunkien viikko
EWRC-viikko kokosi perinteisesti Helsinki EU Officen ylläpitäjät Brysseliin lokakuussa.  
Ohjelmaan kuului mm. tapaamisia Euroopan parlamentin ja komission kanssa. Lisäksi  
Espoon kaupunki järjesti oman sivutapahtuman Helsinki EU Officen uusissa toimitiloissa.
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EU-EDUNVALVONTA

Suomen pj-kauden yhteisseminaarit
Suomalaiset aluetoimistot järjestivät kaksi Suomen EU-puheen-
johtajuuskauden seminaaria kierto- ja datatalouden teemoilla. 
Puheenvuoroa kiertotaloudesta pitämässä MEP Ville Niinistö.

MEP-avustajat
Helsinki EU Office järjesti marraskuusa aamupalatilaisuuden 
MEP-avustajille säännöllisen yhteistyön ylläpitämiseksi.  

Helsingin kaupunki
Helsingin kaupunki ja Forum Virium Helsinki järjestivät menestyksekkään kaupunkien 
digitalisaatioon keskittyneen seminaarin lokakuussa Brysselissä. Seminaarin mielenkiintoa 
lisäsi Forum Viriumin vetämä sensorityöpaja, jossa osallistujat rakensivat itselleen ilman-
laatusensorit. 
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Helsingin yliopisto
Rehtori Jari Niemelä lanseerasi Brysselin alumneille sekä
EU-instituutioiden virkakunnalle Elements of AI-tekoäly- 
haasteen Helsingin yliopiston EU Alumniklubin iltatilai- 
suudessa. Marraskuussa Helsingin yliopiston johto keskusteli  
yliopiston Afrikkaan suuntautuvasta tutkimus –ja koulutus- 
vientitoiminnasta kansainvälisistä kumppanuuksista  
vastaavan komissaarin Jutta Urpilaisen kanssa.

Hanken
Hankenin apulaisprofessori Robert 
Ciuchita esitteli aluetoimistojen yhtei-
sessä Suomen pj-kauden tilaisuudessa 
yliopistonsa kärkosaamista datatalouden 
saralla.

EU Research &  
Innovation Days 
Helsinki EU Office järjesti lokakuussa  
EU R& I Days -konferenssiin osallis- 
tuville ylläpitäjilleen oheistapahtumia,  
joissa keskityttiin kotimaiseen kannan-
muodostukseen osana Horisontti  
Eurooppa -puiteohjelman strategista 
ohjelmasuunnittelua. 

Kymenlaakson liitto
XAMK-ammattikorkeakoulun projekti-
päällikkö Tiina Ikkonen piti mielenkiin-
toa herättäneen puheenvuoron kiertota-
lousteemaisessa EU Desing Days 2019 
-tapahtumassa marraskuussa Brysselissä.
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EU-EDUNVALVONTA

“Viestinnän harjoittelijan tehtävässä  
olen oppinut, miten tärkeää hyvin  
suunniteltu ja tehokkaasti rakennettu  
viestintä on onnistuneiden tilaisuuksien 
järjestämiselle Brysselissä.”

 - Mikael Vainio

Uudenmaan liitto
Helsinki EU Office edusti Uudenmaan liittoa  
Euroopan aluiden komitean 25-vuotisjuhlavastaan-
otolla Brysselissä joulukuussa. Tarjolla oli monipuolinen 
kattaus suomalaista purtavaa sekä Uusimaa-tietoutta.

Luonnonvarakeskus
Baltian maiden ja Pohjoismaiden metsäalan tutkimuslaitosten PROFOR-verkosto järjesti  
Luonnonvarakeskuksen johdolla joulukuussa seminaarin Helsinki EU Officessa. Luonnonvara- 
keskuksen asiantuntijoiden lisäksi tilaisuudessa puhui mm. MEP Petri Sarvamaa.



Palveluksessanne

Rue Guimard 7

1040 Bryssel

Belgia

@Hel s ink iEU he l s ink i . eu

https://twitter.com/helsinkieu
https://helsinki.eu

