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HELSINKI EU OFFICEN TOIMISTON
JOHTAJAN TERVEISET

”Haasteista huolimatta
onnistuimme uudistumaan ja
palvelemaan tuloksekkaasti
sopimuskumppaneita”

Toinen koronavuosi 2021 oli Helsinki EU Officelle vähintään yhtä haasteellinen kuin edellinen toimintavuosi 2020 oli ollut. Koronatilanne niin
Belgiassa kuin muualla Euroopassa jatkui vaikeana. Belgiassa ovat
koronarajoitukset olleet koko pandemian ajan voimakkaita, ja ne ovat
koskeneet niin ravintoloita, kulttuuritapahtumia kuin palveluja tarjoavia
liikkeitä. Maskipakko oli voimassa mm. joukkoliikenteessä ja kokoontumisten henkilömääriä rajoitettiin.
Koronatilanne vaikutti vahvasti edelleen myös Helsinki EU Officen toimintaan. Vierailut eri EU-instituutioihin olivat vähintään rajoitettuja, jos ei
kiellettyjä, joten fyysisiä tapaamisia ei voitu käytännössä järjestää vuoden
2021 aikana muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Myöskään tapahtumia ja tilaisuuksia Brysselin toimistolla ei voitu järjestää. Etätyöskentely
oli edelleen pakollista ja toimistolla töissä käyvien määrä oli rajoitettu.
Toinen vuoden 2021 toiminnalle haasteita aiheuttava tekijä oli henkilöstön
suuri vaihtuvuus. Vuoden 2021 aikana pysyvästä henkilöstöstä vaihtui
toimiston johtaja ja neljä asiantuntijaa.
Haasteista huolimatta selvisimme vuodesta 2021 kuitenkin toimintakykyisenä ja uudistuneena. Uutta, ammattitaitoista ja osaavaa henkilöstöä
saatiin palkattua vuoden aikana niin, että pystyimme vastaamaan sopimuskumppanien toimeksiantoihin ja tuomaan lisäarvoa sopimuskumppanien EU-vaikuttamiseen ja yhteistyöhön. Järjestimme vuoden aikana
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kymmeniä EU-rahoitusohjelmia koskevia koulutuksia sekä EU-ajankohtaiskatsauksia virtuaalisesti sopimuskumppaneille. Virtuaalitapahtumien
ja - jalkautumisten järjestämisestä oli jo saatu kokemusta edellisenä
vuonna, joten ne sujuivat pääosin jo rutiinilla. Teimme myös syksyllä 2021
fyysisen jalkautumiskierroksen lähes kaikkiin sopimuskumppaneihin.
Haluan tässä kiittää erityisesti Helsinki EU Officen henkilökuntaa, joka toimi viime vuoden vaikeissa olosuhteissa ja kohtasi samalla uusia ammatillisia haasteita nopealla aikataululla. Hyvällä ammattitaidolla ja yhteishengellä, sitoutuneisuudella työtehtäviin ja valmiudella joustaa kiireisimpinä
aikoina on kuitenkin voitu hoitaa eteen tulleet työtehtävät onnistuneesti.
Vuoden 2022 alusta lähtien toimimme taas täydessä vahvuudessa.
Suuret kiitokset myös sopimuskumppaneillemme, jotka ovat suhtautuneet toimintaympäristön haasteisiin ymmärtäväisesti ja joiden hyvät digivalmiudet mahdollistivat tiiviin yhteydenpidon ja vuorovaikutuksen myös
pandemia-aikana.
Odotimme varmaan useimmat, että vuosi 2022 merkitsisi pikkuhiljaa paluuta ns. uuteen normaaliin talouden elpyessä ja koronarajoitusten poistuessa. Digitaalisten työtapojen sekä etätyön odotettiin myös tulevan
normaaliksi osaksi työelämää. Mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa muutti taas tilanteen uudestaan. Tätä kirjoittaessa sota Ukrainassa
on jatkunut vajaat kaksi kuukautta eikä näköpiirissä ole sen loppua. Mitä
kaikkea se tuo mukanaan Helsinki EU Officen työhön, ei voida vielä varmuudella sanoa, mutta tulemme seuraamaan tarkoin meidän toimenkuvaamme liittyvää lainsäädäntö- ja rahoitusvalmistelua täällä Brysselissä
sekä kertomaan siitä sopimuskumppaneille.

Eero Venäläinen
Helsinki EU Officen toimiston johtaja
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VUODEN 2021 KOHOKOHTIA
Helsinki EU Officen sopimuskumppanit EU:n
ulkosuhderahoitusvälineen näkymien äärellä

EU R&I Days oheistapahtuma: suomalaisten meppien virtuaalinen tapaaminen
Euroopan Komission tutkimus -ja innovaatiopäivien yhteydessä Helsinki EU Office järjesti sopimuskumppaneilleen
oheistapahtumana virtuaalisen tapaamisen ITRE-valiokuntaan kuuluvien suomalaisten meppien kanssa. Tilaisuudessa katsaukset T&I-politiikan ajankohtaisista aiheista pitivät
Miapetra Kumpula-Natri, Ville Niinistö, Mauri Pekkarinen
ja Henna Virkkunen. Keskustelun ajankohtaisia aiheita olivat metsät, tutkimus ja ajankohtainen EU-lainsäädäntö,
Horisontti Euroopan institutionaaliset kumppanuudet sekä
Euroopan tutkimusalueen kehittäminen.

Euroopan komissio lisäsi EU:n ulkosuhderahoitusta ja yksinkertaisti sen
välineistöä nykyiselle ohjelmakaudelle (2021–2027). Helsinki EU Office
järjesti sopimuskumppaneilleen yhteisen webinaarin, jossa käsiteltiin EU:n
uuden naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen eli ”Globaali Eurooppa” -instrumentin tarjoamia mahdollisuuksia. Suomen pysyvän
EU-edustuston erityisasiantuntija Jyrki Härkki piti tilannekatsauksen ”Globaali Eurooppa” -instrumentin näkymiin sekä Suomen aktiiviseen rooliin
EU:n kehityspolitiikan ”Team Europe” -aloitteissa. Sopimuskumppaneille
tarjoutui myös tilaisuus esittää kysymyksiä käytännön askelista, joita EU:n
ulkosuhderahoituksen hakeminen edellyttää.

Julia Jokelin mukaan UnILiON-verkoston työryhmiin
Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan EU-erityisasiantuntija Julia Jokelin aloitti
syksyllä UnILiON-verkoston Horizon Europe, International Cooperation ja
Innovation -työryhmissä. Tiivisti alkaneen työryhmäyhteistön ohella Jokelin
oli järjestämässä Eurooppalaiset yliopistot -aloitteeseen linkittyvää brokerage -tapahtumaa, joka tarjosi Helsinki EU Officen sopimuskumppaneille
mahdollisuuden verkostoitua eurooppalaisten yliopistojen kanssa. UnILiON
on Brysselissä toimivista edustustoista koostuva epävirallinen verkosto,
joka edustaa yli 150 yliopistoa ja korkeakoulua.
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HELSINKI EU OFFICE
LYHYESTI
Helsinki EU Office oli vuonna 2021 kuudentoista sopimuskumppaninsa osa keskellä Brysselin EU-kortteleita. Toimisto
tuki jäsentensä EU-edunvalvontaa sekä edisti aktiivisesti niiden
näkyvyyttä eri EU-foorumeilla.
Helsinki EU Officen perustoiminta koostui vuonna 2021 EUennakoinnista, EU-edunvalvonnasta ja vaikuttamistyöstä, monikanavaisesta tiedonvälityksestä, toimeksiannoista, EU-neuvontatyöstä sekä sopimuskumppaneiden näkyvyyden ja tunnettuuden
edistämisestä.
Lisäksi Helsinki EU Office osallistui aktiivisesti strategisiin eurooppalaisiin verkostoihin ja niiden toiminnan kehittämiseen. Perustoiminnan tavoitteet ja palvelut perustuivat vuonna 2021 edellisten
vuosien tapaan sopimuskumppaneiden tarpeisiin ja intresseihin,
jotka määriteltiin yhteisessä työpajassa syyskuussa 2020.
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ARVON LUOMINEN

PALVELUT

Verkottaminen ja EU-suhdetyö

YLEISESTI
TOIMEKSIANNOISTA

EU-rahoitus-, -politiikkaja hankeneuvonta

Helsinki EU Office toteuttaa tehtäväänsä sopimuskumppaniensa
edunvalvojana ja EU-asiantuntijana esimerkiksi toimeksiantojen
kautta.

EU-rahoitus- ja vaikuttamis-

Vuonna 2021 toimeksiantoihin sisältyivät mm. sopimuskumppaneiden EU-edunvalvontavierailut, EU-hanketuki ja selvitystyöt,
sopimuskumppaneiden näkyvyyttä ja edunvalvontaa vahvistavien
seminaarien, webinaarien ja muiden tilaisuuksien järjestäminen Brysselissä ja verkosssa sekä sopimuskumppaneiden
edustaminen seminaareissa tai verkostotapaamisissa ja niistä
raportoiminen.

koulutukset

Tapahtumatuotanto ja
delegaatiovierailut

Toimeksiannot ovat laajuudeltaan vaihtelevia lyhyistä selvitystöistä
useiden vuosien edunvalvontakokonaisuuksiin.

Tilapalvelut
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HELSINKI EU OFFICEN SOPIMUSKUMPPANIT 2021
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EDUNVALVONNAN
PAINOPISTEET

HELSINKI EU OFFICEN
PAINOPISTEET 2021
Helsinki EU Officen toimintafilosofia on erittäin omistajalähtöinen, mikä
näkyy käytännössä siten, että tulevien vuosien toiminnan painopisteet
määritellään jäsenten kanssa yhteisessä vuosittain järjestettävässä syksyn työpajassa. Syksyn työpajan keskusteluissa päätettiin tiivistää ja selkiyttää Helsinki EU Officen temaattisia painopisteitä. Lisäksi temaattisten
painopisteiden sanoitusta päätettiin sovittaa vastaamaan johdonmukaisemmin Euroopan komission strategisia painopisteitä.
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• EU:n rakennerahastokausi 2021-2027
• EU:n tutkimuksen ja innovoinnin
puiteohjelma Horisontti Eurooppa
2021-2027 (työohjelmavaikuttaminen
2023-24)
• Eurooppalaisten liikenneverkkojen
(TEN-T) suuntaviivat 2023 ja Verkkojen
Eurooppa (CEF) -rahoitus
• Helsinki EU Officen sopimuskumppanien kansainvälisen strategisen yhteistyön ja kumppanuuksien vahvistaminen entisestään

ARVON LUOMINEN

TEMAATTISET PAINOPISTEET 2021

Tutkimus, teknologia ja
innovaatiotoiminta

Eurooppalaiset liikenneverkostot ja logistiikka

Kulttuuri ja
luovuus

Hyvinvoiva, turvallinen ja
terve yhteiskunta

Itämeren alue

Ilmastoneutraalius

Älykäs ja kestävä kaupunkija aluekehittäminen

Ihmiskeskeinen digitaalinen
siirtymä ja datatalous

Koulutus ja
osaaminen

Elinvoimainen, muutosjoustava
ja kilpailukykyinen yhteiskunta
sekä kestävä kasvu ja rahoitus

Kestävä kehitys
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YLEISKOKOUKSET
Toimiston toimintaa arvioidaan ja ohjataan kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä yleiskokouksissa. Vuoden 2021 kevään yleiskokous pidettiin
virtuaalisesti, kun taas syksyn yleiskokous pystyttiin pitämään fyysisenä
tilaisuutena Uudenmaan liiton maakuntasalissa. Yleiskokouksissa nousi esiin kiinnostus Helsinki EU Officen sopimuskumppanien strategisen
yhteistyön tiivistämiseen.
Tämän lisäksi käsiteltiin mm. muuttunutta henkilökunnan tilannetta, vuoden 2020 vuosikertomusta ja katsottiin edellisen vuoden talouden toteumaa. Syksyn yleiskokouksessa lokakuussa käytiin läpi vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä toiminnan painopisteitä. Lisäksi
yleiskokouksissa kuultiin Helsinki EU Officen sopimuskumppaneiden
ajankohtaisista asioista ja EU-yhteistyöstä.
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JÄSENORGANISAATIOIDEN
VUOSITTAINEN TYÖPAJA
Helsinki EU Office järjesti perinteisen sopimuskumppaneiden työpajan 1. lokakuuta. Työpajan alustajina kuultiin EU-komission Suomen edustuston vt. päällikkö Maria Kokkosen katsaus EU:n ajankohtaisista asioista sekä valtionvarainministeriön johtavan erityisasiantuntija Olli Kärkkäisen katsaus Suomen kestävän
kasvun ohjelman toimeenpanosta. Lisäksi Uudenmaan liiton ohjelmajohtaja
Tiina Huotari piti tilannekatsauksen Osaava ja Uudistuva Suomi -ohjeman käynnistymisestä. Työpajassa päivitettiin myös Helsinki EU Officen temaattiset ja
edunvalvonnalliset painopisteet vuodelle 2021.
Erityisesti temaattisten painopisteiden osalta haluttiin niiden tiivistämistä ja
selkeyttämistä. Painopisteiden tiivimpi esitystapa ja uudelleen sanoittaminen
vastaisi paremmin Euroopan komission asettamia strategisia painopisteitä.
Päivitetyt painopisteet hyväksyttiin yksimielisesti osaksi vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa.

”Edunvalvonnan näkökulmasta oli hienoa
huomata, että menestyksekästä vaikuttamistyötä voi tehdä myös virtuaalisesti. Erityisesti
tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan kytkeytyvän vaikuttamistyön osalta vuosi oli onnistunut, kun sopimuskumppanimme tapasivat
useita komission virkamiehiä, meppejä ja

EU-verkostojen jäseniä eri alustoilla.
Jatkukoon tulevaisuuden vaikuttamistyö
kaikissa mahdollisissa muodoissa!”
- Julia Jokelin

12

VIESTINTÄ
Monikanavainen viestintä kuuluu Helsinki EU Officen ydintehtäviin ja
-palveluihin. Toimiston viestinnällä pyrittiin vuonna 2021 ennakoivaan,
oikea-aikaiseen ja tulokselliseen viestintään. Viestinnän tavoitteet olivat
informaation tuottaminen ja jakaminen, sopimuskumppaneiden ja Helsinki
EU Officen näkyvyyden ja tunnettuuden vahvistaminen sekä tuloshakuinen vaikuttaminen ja edunvalvonta.
Vuonna 2021 viestinnän ja tiedottamispalvelujen kanaviin kuuluivat
Helsinki EU Officen uutiskirje ja verkkosivut (helsinki.eu), sähköpostitse välitettävät temaattiset Ajankohtaista EU:ssa -tiedotteet,
Brysselin sidosryhmille suunnattu englanninkielinen uutiskirje, Twitter-tili,
LinkedIn sekä Microsoft Teams.
Helsinki EU Officen uutiskirje julkaistiin vuoden 2021 aikana kahdeksan
kertaa. Uutiskirjeet paneutuivat ajankohtaisiin EU-politiikan käänteisiin,
EU-tapahtumiin ja julkisiin kuulemisiin. Vuoden 2021 aikana uutiskirjeissä
tehtiin myös syväluotaavampia katsauksia sopimuskumppanien kannalta
relevantteihin asiakokonaisuuksiin. Uutiskirjeiden tilaajamäärä kasvoi
vuoden 2021 aikana 32 % edellisvuoteen verrattuna, mitä voidaan pitää
loistavana tuloksena.
Helsinki EU Officen käyttämistä viestintäkanavista erityisesti Twitter
menestyi vuoden aikana kiitettävästi. Twitter-viestintä oli ajankohtaista
ja vuoden 2021 lopussa toimiston Twitter-tilillä oli lähes 1700 seuraajaa.
Perinteisten viestintäkanavien lisäksi Helsinki EU Office keskittyi vuoden
2021 aikana erityisesti henkilökohtaisen viestinnän syventämiseen, kun
viestintä sopimuskumppaneiden kanssa tapahtui reaaliaikaisesti ja entistä tarvelähtöisemmin. Tätä jatkamme myös tulevaisuudessa.
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32

Prosentin kasvu
uutiskirjeiden tilaajissa

8

Helsinki EU Officen
uutiskirjettä

1660
Seuraajaa
Twitterissä

“Viestinnän harjoittelijana olen päässyt oppimaan EU-viestinnästä, jossa ajankohtaisuus ja
selkeys ovat avainasemassa. Lisäksi erityisen
antoisaa on ollut sopimuskumppaniemme
kanssa yhteistyössä toteutetut tilaisuudet,
delegaatiovierailuista hybriditapahtumiin.”

5

Englanninkielistä
sidosryhmäjulkaisua

- Julia Nastolin
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TOIMINTA

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Toimiston viestinnän kehittäminen jatkui
nettisivuston uudistamisen käynnistämisellä

Tehokkaat kokouskäytänteet ja resilienssikyvyn kasvattaminen

Uusien nettisivujen rakentaminen käynnistyi vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla. Hallinnon suunnittelija Mia Sorri ja viestinnän
harjoittelija Julia Nastolin asettivat uusille nettisivuille keskeiset
tavoitteet ja niitä kirkastettiin yhdessä koko toimiston kanssa aloitustyöpajassa. Työpajassa kartoitettiin uusien nettisivujen tarpeita
eri kohderyhmät huomioiden, hahmoteltiin nettisivujen visuaalista
ilmettä ja solmittiin sopimus palvelutuottajan kanssa. Uudistetut
nettisivut avataan vuoden 2022 aikana.

Vuoden 2021 aikana Helsinki EU Office otti käyttöön tehokkaat
kokouskäytänteet, jotka tukevat henkilöstön kognitiivista ergonomiaa, tehostavat työntekijöiden ajankäyttöä ja kokonaisvaltaista
hyvinvointia. Tehokkaisiin kokouskäytänteisiin kuuluvat mm. lyhyeen ja ytimekkääseen agendaan panostaminen ja kokousaikojen
lyhentäminen 10-15 minuutilla.
Tehokkaat kokouskäytänteet avustivat myös henkilöstön resilienssikyvyn kasvattamisessa. Rajoitusten vapautuminen syksyllä 2021
merkitsi siirtymistä pelkistä verkossa pidetyistä tapaamisista kohti
fyysisiä tapaamisia. Kokouksia, tapaamisia ja tapahtumia järjestettiin kasvotusten, verkossa ja hybridinä ja alustat vaihtuivat nopeasti.
Vuosi 2021 oli muutosten vuosi, joka vaati henkilöstöltä vahvaa
resilienssikykyä.

Yhteistyötä Suomen akatemian ja Business
Finlandin kanssa syvennettiin
Suomen Akatemian ja Business Finlandin yhteinen EU-toimisto
Brysselissä on Helsinki EU Officelle strategisesti tärkeä sidosryhmä. Helsinki EU Office tiivistää strategista yhteistyötä FiLin Brysselin toimiston kanssa ja päätimme ottaa käyttöön säännölliset yhteistyöpalaverit. Helsinki EU Officen uudistunut asiantuntijatiimi tapasi
FiLin Brysselin toimiston edustajat joulukuussa ajankohtaisten kuulumisten merkeissä.
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HENKILÖSTÖ
Helsinki EU Officen johtajana toimii Eero Venäläinen.
Vuonna 2021 Venäläisen lisäksi EU Officessa oli
viisi vakinaista työntekijää: varajohtaja, EU-erityisasiantuntija Julia Jokelin, EU-erityisasiantuntija
Mikael Vainio, EU-erityisasiantuntija Hilu KangasRanta, EU-erityisasiantuntija Wilhelmiina Koivuniemi ja hallinnon suunnittelija Mia Sorri.
Kesän jälkeen Ilkka Myllymäki, Niina Nurkkala ja
Iiro Kangas siirtyivät uusiin haasteisiin Brysselissä
ja Helsingissä. Uutena digi- ja terveyssektorin
asiantuntijana 10.1.2022 alkaen aloitti EU-erityisasiantuntija Leila Kylliäinen.
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Eero Venäläinen

Julia Jokelin

Toimiston johtaja

EU-erityisasiantuntija

Mikael Vainio

Hilu Kangas-Ranta

EU-erityisasiantuntija

EU-erityisasiantuntija

Wilhelmiina Koivuniemi

Mia Sorri

EU-erityisasiantuntija

Hallinnon suunnittelija

TOIMINTA

HARJOITTELIJAT LOISTIVAT
POIKKEUKSELLISISSA OLOSUHTEISSA
Vakituisten työntekijöiden lisäksi Helsinki EU Officella
työskenteli vuoden 2021 aikana kaksi viestinnän harjoittelijaa: Mari Isomäki ja Julia Nastolin. Isomäki ja Nastolin
olivat olennaisen tärkeä osa tiimiämme poikkeuksellisena
vuonna. He osoittivat innokasta aloitteellisuutta, erinomaisia yhteistyötaitoja ja kykyä sopeutua yllättäviinkin toimintaympäristön muutoksiin. Harjoittelijamme toivat tiimiimme sekä asiantuntemusta että aurinkoista yhteisöllisyyttä.

Mari Isomäki

Julia Nastolin

Bailey

Viestinnän
harjoittelija

Viestinnän
harjoittelija

Toimistokoira

”Poikkeuksellinen vuosi tarjosi harjoittelijoillemme sopivasti haasteita mutta
myös ennennäkemättömiä mahdollisuuksia ammatilliseen kehitykseen.
Harjoittelijoidemme omistautunut,
oma-aloitteinen ja aurinkoinen työote
oli arvokas apu koko tiimillemme
sekä menestyksen resepti koko
toimistollemme yllätyksellisten
muutosten vuonna.”
- Mikael Vainio
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EDUNVALVONTA 2021
Edunvalvonnan näkökulmasta vuosi 2021 oli työntäyteinen ja vaati koko
toimistolta vahvaa resilienssikykyä. Toimiston henkilöstövaihdokset ja
koronapandemiatilanteen eläminen varmistivat sen, ettei ainakaan tietä
tylsistymiseen kovin helposti löytynyt. Uusi EU-rahoitusohjelmakausi
2021-2027 käynnistyi virallisesti vuoden alussa ja erityisesti loppuvuodesta kalenterimme täyttyivät erilaisista edunvalvontaan kytkeytyvistä
toimeksiannoista.
Vuoden 2021 aikana Helsinki EU Officen edunvalvontatoimet koostuivat
erilaisista toimeksiannoista, delegaatiovierailuista, tapaamisista ja tapahtumista. Edellisvuoden kaltaisesti edunvalvonta tapahtui pääsääntöisesti verkkoalustoilla, joskin loppuvuodesta rajoitusten lievenemisen myötä
siirryttiin sekä fyysisiin että hybriditapaamisiin. Syksyllä 2021 toimistollamme oli ilo vastaanottaa ensimmäiset vieraat fyysisesti Brysseliin sitten
pandemian alun. Vuoden 2021 aikana Helsinki EU Office toteutti noin 500
toimeksiantoa tai muuta toimenpidepyyntöä sopimuskumppaneilleen.

”Koronapandemia opetti meidät
uudenlaiseen ketteryyteen viime vuonna.
Reagoimme nopeasti muuttuviin rajoituksiin ja onnistuimme siirtämään fyysiset
tapaamiset virtuaalisiksi ja virtuaaliset
tapaamiset fyysisiksi nopeallakin
aikataululla. Myös hybriditilaisuuksien
järjestäminen tuli kiinteäksi osaksi
toimintaamme.”
- Wilhelmiina Koivuniemi
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EU-EDUNVALVONTA

Aalto-yliopisto
Vuoden 2021 aikana edunvalvonta Aalto-yliopiston kanssa oli
aktiivista ja Helsinki EU Officen asiantuntijat tukivat edunvalvonnan eri osa-alueilla. Helsinki EU Office jalkautui Aalto-yliopistoon vuoden 2021 aikana kolme kertaa eri yhteyksissä.
Syyskuun jalkautumisessa toimiston johtaja Eero Venäläinen
ja tutkimus- ja innovaatiopolitiikan EU-erityisasiantuntija Julia
Jokelin tutustuivat ”Designs for a Cooler Planet” -näyttelyyn ja
keskustelivat tulevaisuuden temaattisista vaikuttamismahdollisuuksista.

3AMK-yhteistyö
Haaga-Helia, Laurea, Metropolia ja Uudenmaan liitto järjestivät ”Horisonttia Uudellemaalle: Vaikuta ja verkostoidu! -tapahtuman” virtuaalisesti torstaina 23.9. Kyseessä oli Uudenmaan
alueen T&K-toimijoille suunnattu avoin verkostoitumistapahtuma, jossa keskusteltiin EU-vaikuttamisesta, verkostoitumisesta
ja rahoituksesta. Helsinki EU Office oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa aamupäivän osiota, jonka keskiössä olivat
strategiset EU-vaikuttamismahdollisuudet ja eurooppalaiset
kumppanuusverkostot.
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Arcada
Vuoden 2021 aikana Helsinki EU Office on tarjonnut
Arcadalle monipuolisesti ajankohtaista tietoa eri EU-politiikka-aloilta ja uuden ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksista. Yksittäisenä nostona Helsinki EU Office laati
Arcadan terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuskärjelle selvityksen, jossa kartoitettiin eri tutkimusteemoihin soveltuvia
EU-rahoitusmahdollisuuksia.
Joulukuussa Helsinki EU Office järjesti Arcadan kulttuurituotantoalan opiskelijoille luennon, jossa käsiteltiin kulttuurialan EU-rahoitusmahdollisuuksia ja EU-vaikuttamisen
perusteita.

Espoon kaupunki
Helsinki EU Office järjesti helmikuussa Espoon kaupungille webinaarisarjan, jossa käsiteltiin hyvin laajasti eri EUpolitiikka-alojen rahoitusmahdollisuuksia uuden ohjelmakauden kynnyksellä. Webinaarisarjan teemat keskittyivät
esimerkiksi kulttuuri- ja luoviin aloihin, dataan ja digitalisaatioon, ”European Green Deal” -painopisteeseen ja
liikenteeseen, urheiluun ja liikuntaan. Vuoden loppupuolella Helsinki EU Office järjesti New European Bauhaus
-aloitteeseen keskittyvän keskustelutilaisuuden. Lisäksi
loppuvuodesta Helsinki EU Office osallistui Espoon EUvaikuttamissuunnitelman muotoilemiseen.
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Innovaatioekosysteemit keskiössä ERRINverkoston, Helsinki EU Officen ja Uudenmaan
liiton keskustelutilaisuudessa
Helsinki EU Office ja Uudenmaan liitto järjestivät yhteistyössä ERRIN-verkoston kanssa ”round table” -keskustelutilaisuuden, jonka tavoitteena
oli vahvistaa ymmärrystä eurooppalaisten innovaatioekosysteemien
asemasta koko Euroopan tutkimus- ja innovaatiomaastossa. Euroopan
alueiden komitean varapuheenjohtaja Markku Markkula piti avauspuheenvuoron ja paneelikeskusteluun osallistui kattavasti sekä Euroopan
komission että keskeisten eurooppalaisten verkostojen edustajia.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Helsinki EU Officen ja Haaga-Helian välinen yhteistyö on pysynyt tiiviinä henkilöstömuutoksista huolimatta. Helsinki EU Office järjesti 18. toukokuuta virtuaalisen jalkautumistilaisuuden, jossa Helsinki EU Officen
asiantuntijat esittelivät nostoja omilta politiikkasektoreiltaan ja HaagaHelian tutkimusalueiden edustajat pääsivät puolestaan esittelemään
omaa toimintaansa. Yhteisen tilaisuuden jälkeen Helsinki EU Officen
asiantuntijat pitivät vielä kohdennettuja EU-rahoitushakuihin liittyviä
työpajoja Haaga-Helian hanketoimijoille.   
Helsinki EU Officen johtaja Eero Venäläinen ja EU-erityisasiantuntija
Mikael Vainio vierailivat Haaga-Heliassa 3. marraskuuta 2021. Tapaaminen mahdollisti ajankohtaisen EU-tiedon jakamisen laajalle joukolle
Haaga-Helian avainhenkilöitä. Paikalla olivat mm. Haaga-Helian vararehtori Salla Huttunen ja tutkimuspalvelujen päällikkö Satu Koivisto.
Kokouksen agendalla olivat mm. Haaga-Helian ja Helsinki EU Officen
yhteistyön kehittäminen ja tulevan vuoden yhteistyön painopisteet.
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Hanken
Tammikuussa 2021 Helsinki EU Officen asiantuntijat jalkautuivat Hankeniin ja tutustuivat Hankenin temaattisiin
painopisteisiin (Competition Economics and Service Strategy, Leading Growth and Wellbeing, Competition Economics & Service Strategy ja Strategic and Entrepreneurial
Praxis). Lisäksi Helsinki EU Office järjesti vuoden aikana
useita rahoitusohjelmiin liittyviä koulutuksia ja paneutui erilaisiin verkostoitumiseen liittyviin toimeksiantoihin. Lokakuussa 2021 Jaana Kokkonen ja Malin Wikstedt vierailivat
Brysselissä.

Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungin kanssa tehty edunvalvonta oli vuonna 2021 aktiivista. Vuoteen mahtui mm. EU-rahoituskoulutuksia, EU:n vihreän viikon sidosryhmätilaisuus muiden
pohjoismaalaisten pääkaupunkien kanssa, ”Uusi eurooppalainen Bauhaus” -aloitteeseen keskittyvä tilaisuus ja kaupungin järjestämä EU-edunvalvonnan aamukahvitilaisuus,
jossa Helsinki EU Office oli vieraana. Näkyvyyttä vuoden
aikana sai erityisen paljon ”Sohjoa Last Mile” -hanke, jota
Helsinki EU Office aktiivisesti lobbasi EU-kentällä.
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Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston edunvalvonnan vuosi 2021 oli monimuotoinen. Vuoden aikana Helsinki EU Offive järjesti kolme merkittävää virtuaalista edunvalvontavierailua Brysseliin. Kenties merkittävin näistä oli marraskuussa
järjestetty kaksipäiväinen vierailu, jossa rehtoraatti tapasi useita edustajia
Euroopan komissioista (mm. EU-komissaari Mariya Gabriel), Euroopan
parlamentista ja eri verkostoista. Lisäksi Helsingin yliopiston vararehtori
vieraili virtuaalisesti Brysselissä huhtikuussa ja tutkijaryhmä tapasi Euroopan komission DG Just -pääosaston pääjohtaja Salla Saastamoisen kesäkuussa. Kaikki vierailut poikivat edunvalvonnalisia jatkotoimenpiteitä.

Kymenlaakson liitto
Helsinki EU Office järjesti yhteistyössä Kymenlaakson kauppakamarin ja
Kymenlaakson liiton kanssa EU-infotilaisuuden 15. huhtikuuta teemasta
”EU:n rahoitusmahdollisuuksista vauhtia logistiikka-alan yrityksille”. Tilaisuus oli suunnattu kaikille Kymenlaakson logistiikka-alan toimijoille ja sen
kehityksestä kiinnostuneille. Puheenvuoroissa esiteltiin yhtäältä EU:n uuden ohjelmakauden mahdollisuuksia, mutta kuultiin myös maakunnallisten
logistiikkatoimijoiden omakohtaisia kokemuksia EU-hankeyhteistyöstä.
Helsinki EU Officen tiimi piti virtuaalisen EU-ajankohtaiskatsauksen
Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:lle, jonka päätehtävinä
on tukea paikallisia yrityksiä, kehittää matkailua ja houkutella investointeja
Kymenlaaksoon. Helsinki EU Officen uusi johtaja Eero Venäläinen teki
jalkautumisvierailun Kymenlaakson liittoon syksyllä 2021.
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Laurea-ammattikorkeakoulu
Helsinki EU Officen ja Laurean eri tutkimuskärkien välinen
yhteistyö on pysynyt hyvin tiiviinä koronapandemian haasteista huolimatta. Toimeksiannot ovat vaihdelleet sopivien
rahoitushakujen kartoittamisesta aina Horisontti Eurooppa
-puiteohjelman infopäivistä raportointiin. Lisäksi EU:n koulutuspoliittiset teemat ovat olleet EU-edunvalvonnan agendalla.
Helsinki EU Office tarjosi Laurean yhtenäisen turvallisuusalan asiantuntijoiden käyttöön työtilan EU-hankevalmistelukokouksille lokakuussa Brysselissä. Kyseessä oli koko vuoden
ensimmäinen livetapaaminen Helsinki EU Officella ja toimistomme sijainti toimi luontevana kohtaamispaikkana eurooppalaisille kumppaneille.

Luonnonvarakeskus
Luonnonvarakeskuksen edunvalvontaan mahtui vuoden
aikana useita webinaareja ja edunvalvontatapaamisia. Yksi
merkittävimmistä vuoden tapahtumista oli kesäkuussa järjestetty ”European Green Deal and Forests - Research views
supporting policy-making” -webinaari, joka keräsi laajan
yleisön. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuorot MEP Nils
Torvaldsilta, professori Gert-Jan Nabuursilta ja Luonnonvarakeskuksen tutkijoilta. Tilaisuuden avasi Luonnonvarakeskuksen johtaja Johanna Buchert. Loppuvuonna Luonnonvarakeskukselle järjestettiin EU:n ”Fit for 55” -ilmastopaketin kannalta strategisesti merkittäviä virtuaalisia tapaamisia
mm. Euroopan komission edustajien ja suomalaisten europarlamentaarikkojen kanssa.
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Metropolia
Helsinki EU Officen ja Metropolian välinen yhteistyö on jatkunut
aktiivisena ja monipuolisena eri innovaatiokeskittymien välillä.
Yksittäisenä nostona mainittakoon, että Helsinki EU Officen
ajankohtaiskatsaukset EU:n koulutuspolitiikan strategioihin ja
rahoitusmahdollisuuksiin ovat herättäneet yhä enemmän kiinnostusta.
Helsinki EU Office on tukenut Metropoliaa kiinnostavien verkostoitumismahdollisuuksien tunnistamisessa. Helsinki EU Office järjesti huhtikuussa koulutustilaisuuden Metropolian avainhenkilöille ERRIN-verkoston mahdollisuuksista Brysselissä.
Helsinki EU Officen EU-erityisasiantuntija Mikael Vainio sekä
EU-erityisasiantuntija Julia Jokelin tiivistivät Helsinki EU Officen
ja Metropolian strategisen yhteistyön kehittämistä jalkautumisvierailulla Metropoliaan marraskuussa 2021. Vierailun yhteydessä Helsinki EU Officen asiantuntijat pääsivät tutustumaan
Helsinki XR Center -keskuksen toimintaan.
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Päijät-Hämeen liitto
Helsinki EU Office järjesti Päijät-Hämeen maakunnan toimijoille infoja keskustelutilaisuuden EU:n uudesta ohjelma- ja rahoituskaudesta
(2021–2027) tammikuussa 2021. Tilaisuuden avasi maakuntajohtaja
Laura Leppänen ja Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen nosti esiin
kuntien näkymiä ja tarpeita EU-politiikan ja -rahoituksen osalta. Helsinki
EU Officen asiantuntijoiden sektorikohtaiset esitykset nivoutuivat webinaarin kattoteemaan - ”Next Generation EU -kohti uutta 2021–2027”.
Lahden kaupunki nimettiin Euroopan ympäristöpääkaupungiksi 2021.
Helsinki EU Officen tuki viestinnällisesti teemavuoden näkyvyydessä.
Lahden kaupungin hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuksen toiminta sai eurooppalaista näkyvyyttä, kun hankejohtaja Juhani Pirinen esitteli
keskuksen toimintaa ERRIN-verkoston biotaloustyöryhmän kokouksessa 9. kesäkuuta 2021.

Taideyliopisto
Vuonna 2021 Helsinki EU Office järjesti useita ajankohtaispalavereita
Taideyliopiston kanssa. Taideyliopiston johdolle järjestettiin marraskuussa kattava vaikuttamiskoulutus, johon osallistui Helsinki EU Officelta
useita asiantuntijoita. Lisäksi vuoden lopussa käynnisteltiin ”New European Bauhaus” -koulutuksen suunnitteluprosessi.
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THL
Helsinki EU Office järjesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) avaintoimijoille EU-peruskoulutuksen 28. tammikuuta. Koulutuksen agendalla olivat mm. EU-instituutioiden
perusrakenne ja lainsäädäntöprosessit, EU:n monivuotinen
rahoituskehys (2021–2027) sekä EU-vaikuttamisen perusteet.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Helsinki EU Office
järjestivät yhdessä Suomen pysyvän EU-edustuston, OECD:n sekä Suomen sosiaali- ja terveysministeriön kanssa
hyvinvointitalouteen liittyvän hybriditilaisuuden Brysselissä
24. marraskuuta 2021. Tilaisuuden otsikkona oli ”Building
on the Economy of Wellbeing: How to Promote a Resilient
and Sustainable Recovery in Europe?” ja ohjelma sisälsi
korkeantasoisia poliittisia puheenvuoroja sekä konkreettisia tutkimusesimerkkejä mm. myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
27

EU-EDUNVALVONTA

Uudenmaan liitto
Uudenmaan liiton ja Helsinki EU Officen edunvalvontatyö vuonna
2021 oli monimuotoista ja kattavaa. Temaattisesti keskityttiin erityisesti liikenneasioihin, S3-kumppanuuteen ja Avia-verkoston toimintaan. Lisäksi Uudenmaan liitosta saatiin syksyllä 2021 ensimmäinen
fyysinen vierailija sitten pandemian, kun maakuntajohtaja Ossi Savolainen vieraili Brysselissä. Matkallaan Savolainen tutustui Helsinki EU
Officen tuoreisiin asiantuntijoihin ja tapasi mm. europarlamentaarikko
Eero Heinäluoman.

Vantaan kaupunki
Helsinki-Vantaan lentoaseman Avia-verkosto julkisti kunnianhimoisen ”Green Deal Manifesto” -ilmastositoumuksen 24. maaliskuuta.
Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sai kunnian esitellä ilmastositoumusta kansainväliselle yleisölle Helsinki EU Officen järjestämässä webinaarissa ” How to become a pioneering airport region in
striving towards climate neutrality?” 11. toukokuuta. Webinaarissa
Avia-verkoston ilmastositoumusta reflektoivat ”Airport Regions Conference” -verkoston pääsihteeri Sergi Alegre, europarlamentaarikko
Henna Virkkunen ja Euroopan komissiosta kestävän lentoliikenteen
työryhmän vetäjä Magnus Gislev.
Vantaa valittiin Euroopan nousevaksi innovaatiopääkaupungiksi 2021
Euroopan komission ”iCapital Awards” -palkintokilpailussa. Helsinki
EU Officen asiantunteva tiimi oli tarjonnut EU-asiantuntijatukea Vantaan kaupungille hakuprosessin eri aikoina.
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