
Hankerahoitus toiminnan mahdollistajana 
seurakunnissa

Hanketoiminnan asiantuntija, projektitiimin lähijohtaja Riina Lilja 

Helsingin seurakuntayhtymä, Yhteinen seurakuntatyö



Hankkeita rahoittavat tahot

Seurakunnat voivat saada rahoitusta toiminnalleen mm.
▪ EU:lta (ESR+, EAKR, AMIF, Erasmus+, Leader). 

▪ Yksin (päätoteuttaja) tai yhdessä (pää- tai osatoteuttaja) muiden seurakuntien, järjestöjen tai 
kuntaorganisaatioiden kanssa. 

▪ Kuuden isoimman kaupungin (Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere, Turku, Oulu) kanssa voi 
hakea yhteisiä 6Aika -hankkeita (ESR ja EAKR).

▪ Lisäksi voi hakea ylimaakunnallisia hankkeita (esim. Pohjanmaan maakunnat yhdessä).

▪ Ministeriöistä (esim. opetus- ja kulttuuriministeriön kohdennetut hankeavustukset) 

▪ Valtionhallinnosta (esim. kärkihankkeet)

▪ ELY-keskuksilta (esim. ympäristökasvatuksen projektit). 

▪ Työyhteisön kehittämiseen Työsuojelurahastosta (50% ulkopuolisen asiantuntijan 
palkkiosta) tai Kevasta (ulkoiset kulut kuten ostopalvelut, valmennukset, hanketyöntekijä-
tai konsultointipalvelut).



Linkkejä rahoittajien sivuille

LEADER

• Rahoitus — Leader Suomihttps://www.varsinhyva.fi/paikal/

ESR+ ja EAKR

• https://www.rakennerahastot.fi/

AMIF

• https://eusa-rahastot.fi/tietoa-rahastoista/amif

https://www.leadersuomi.fi/fi/rahoitus/
https://www.varsinhyva.fi/paikal/
https://www.rakennerahastot.fi/
https://eusa-rahastot.fi/tietoa-rahastoista/amif


Hakuajat ja -prosessi

• EU-hankehaut avoinna yleensä kaksi kertaa vuodessa.

• Tukea voi saada mm. nuoriso-, diakonia- ja maahanmuuttajatyöhön (ESR+ ja 
AMIF), kirkkoalueen (esim. hautausmaat) toiminnan kehittämiseen (Leader) 
ja kiinteistöihin liittyviin kehittämishankkeisiin (EAKR). Huom! Ei nauloihin ja 
vasaraan, mutta kylläkin tutkimukseen ja kehittämiseen.

• Hankkeiden kesto 1-3 vuotta.

• Toiminnalla oltava uutuusarvoa ja mahdollisuuksia levitä/jatkua myös 
hankkeen päätyttyä. Toiminnan tulee olla linjassa rahoittajan asettamiin 
hakuehtoihin.

• Uusi rahoituskausi 2021-2027. Hakulinjoista ”Työllistävä, osaava ja 
osallistava Suomi” sopii parhaiten seurakunnille. Uudellamaalla haku aukeaa 
vuoden 2021 alussa.



Työraiteet -seurakunnat työllistämisen tukena
Saatu EU-rahoitus (244 603 euroa) Euroopan sosiaalirahastosta (ESR):

3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, 6.1. Nuorten ja muiden heikossa 

työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

• Kesto 2,5 vuotta (1.3.2020-31.8.2022), kokonaisbudjetti 326 139 euroa. 

Omarahoitus 81 536 euroa. 

• IDEA: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien helsinkiläisten työllistymisedellytysten

parantuminen ja työ- tai opiskelupaikan löytyminen seurakunnissa tapahtuvan työkokeilun ja

suunnitelmallisen jatkopolutuksen kautta. Elämänhallinnan taitojen ja osallisuuden kokemuksen

vahvistaminen yhteisövalmennuksen avulla. Seurakuntien työpaikkaohjaajina toimivien

työntekijöiden tukeminen sekä seurakuntien keikkatöiden välityksen digitalisoiminen.

• Yhteistyökumppaneina TE-toimi ja Stadin ammattiopisto.



KoKo -kotoa koollekutsujaksi

Saatu EU-rahoitus (79 601,97 euroa) Turvapaikka- maahanmuutto- ja
kotouttamisrahastosta (AMIF): Laillisen maahanmuuton ja kotouttamisen tukeminen

• Päätoteuttaja Tampereen seurakuntayhtymän diakonia- ja yhteisvastuuyksikkö Osatoteuttaja
Helsingin seurakuntayhtymän Yhteinen seurakuntatyö.

• Kesto 2 vuotta (1.1.2020-31.8.2022), kokonaisbudjetti 246 565 euroa, josta EU-rahoitusta 184
924 euroa. Yhteisen seurakuntatyön omarahoitusosuus on 26 534 euroa.

IDEA: Hankkeella rakennetaan vuorovaikutteisempia sekä verkostoituneempia

asuinyhteisöjä ja synnytetään yhteisöllistä toimintaa. Käytännössä tämä

tarkoittaa sitä, että yhteisöt, hankkeessa mukana olevat organisaatiot ja

yhdistykset muodostavat keskusteluyhteyden sekä yhdessä tekemistä

vahvistavan toimintakulttuurin yhteisövalmennusten ja yhdessä suunniteltujen
tapahtumien avulla. Kohderyhmänä ovat Hervannassa,

Kontulassa ja Myllypurossa sekä niiden lähialueilla asuvat oleskeluluvan saaneet
3.maiden kansalaiset.



Kykyportaat - vuorovaikutus työ- ja 
toimintakyvyn virittäjänä (päättynyt hanke)

Saatu rahoitus (99 824 euroa) Euroopan sosiaalirahastosta (ESR):

5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta :Työelämän ulkopuolella 

olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

• Hakijana yhteinen diakoniatyö. 

• Kesto 2 vuotta (1.3.2018-31.2.2020), kokonaisbudjetti 134 000 euroa. 

• IDEA: Työelämän ulkopuolella olevien ihmisten työ- ja toimintakyvyn 

parantaminen työkokeilun, henkilökohtaisen ohjauksen ja 

Voimavaravalmennuksen avulla.

• Yhteistyökumppaneina Helsingin kaupungin työelämäpalvelut (TYP), Stadin 

ammattiopisto ja Mielenterveyden keskusliitto.



Jane – jalkautuvan ohjaus (päättynyt hanke)

Saatu rahoitus (80 511 euroa) Turvapaikka- maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahastosta (AMIF): Laillisen maahanmuuton ja kotouttamisen tukeminen

• Päähakijana Helsingin kaupunginkanslia (osallisuus ja neuvontayksikkö). Kumppaneina 
Loiste Setlementti, Monik ry. sekä TÖÖLÖN seurakunta. SPR Länsi-Helsingin osasto tukee 
Meilahden hankkeen omarahoitusta.

• Kesto 2 vuotta (1.3.2018-31.2.2020), kokonaisbudjetti 839 995,27 euroa. Seurakunnan 
omarahoitusosuus on 23 315,91 euroa, josta SPR:n osuus on 11 658 euroa ja 
omarahoitus10 000 euroa.

IDEA: jalkautuvan neuvonnan yhdenvertaisuutta edistävä hanke, jonka kohderyhmänä 
ovat kolmansista maista tulleet syrjäytymisvaarassa olevat maahanmuuttajat. Jane vie 
monikielisen palveluohjauksen, tiedon ja osallisuuteen aktivoivan toiminnan sinne, 
missä kohderyhmät ovat.

• Töölön seurakunnassa keskityttiin kolmansista maista tulleiden henkilöiden 
monikieliseen vertaistukiystävätoimintaan. 


