Kainuusta Eurooppaan
EUROPE DIRECT KAINUU –TIEDOTUSPISTE

Mitä se hyvejää?
MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ
PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN TÖIHIN TOISEEN EU-MAAHAN? KIINNOSTAAKO TYÖ EUROOPAN
UNIONIN KOMISSION PALVELUKSESSA? MATKUSTAMINEN EUROOPASSA?

Mitä se hyvejää, kysyy kainuulainen. Tule käymään keskustelemassa ja
kysymässä! Europe Direct Kainuu toimii maakuntansa alueella EU-tiedon kivijalkakauppana. Vaikka tietoa on verkon kautta saatavissa paljon, niin kaikkea ei tarvitse selvittää itse. Europe Direct Kainuu palvelee
Kajaanissa Kauppakatu 1:ssä, 2. kerros.

Voit asioida milloin tahansa virka-aikana tiedotuspisteellämme. Otamme luonnollisesti tiedusteluja vastaan myös sähköpostitse ja puhelimitse. Meitä voi seurata myös yhteisöpalveluissa (Facebook ja Twitter).
Yhteystiedot löydät tämän kirjasen takasivulta.

Miten Eurooppa
toimii?
europa.eu

Tietoa Euroopan unionin toiminnasta aihepiireittäin löytyy runsaasti verkkosivuilta. EU:n viralliset sivut jakavat tietoa mm. toimimisesta kansalaisena EU:ssa, EU:n oikeudellisista ja lainsäädännöllisistä asioista, yritystoiminnasta, historiasta, tilastoista, talous- ja raha-asioista, kaupasta,

ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, työllisyys- ja sosiaaliasioista sekä kaikkiin
edellä mainittuihin liittyvistä asiakirjoista ja julkaisuista.Sivustolta löytyvät
myös lasten ja nuorten sivut sekä opettajainhuone oppimateriaalin tarjoamista varten.

Näiden virallisten EU-sivujen lisäksi tietoa on koottu lukuisiin muihin osoitteisiin verkossa. Hyviä tietolähteitä ovat mm. seuraavat sivustot.

Euroopan parlamentti | europarl.europa.eu
EU sosiaalisessa mediassa | europa.eu/contact/social-networks
Eurooppatiedotus | eurooppatiedotus.fi

Europe Direct
–verkoston toiminta
Europe Direct Kainuu kuuluu Euroopan komission ylläpitämään tiedotuspisteverkostoon. Europe Direct –tiedotuspisteet ovat korvanneet
Ulkoministeriön ylläpitämät maakunnan Eurooppatiedotuspisteet, jotka
lakkautettiin vuoden 2012 aikana. Keskitetyn Europe Direct -palvelun
kautta kansalaisia palvelevat mm. suora puhelinneuvonta, sähköpostivastauspalvelu sekä online chat -opastus. Näiden tukena auttavat
paikalliset tiedotuspisteet, joista uusimpana toimintansa on aloittanut
Europe Direct Kainuu vuoden 2015 alusta.

Miten Europe Direct -verkosto palvelee?
Netti + some (Facebook, Twitter)
+ uutiskirje (Kainuun liiton uutiskirje)
Toimisto (Kauppakatu 1, 1. krs)
• yleisöpääte
• Kirjallinen materiaali
• Henkilökohtainen palvelu
Keskitetty ED-palvelu
• Europedirect.europa.eu
• Sähköpostipalvelu
• On-line chat
• Puh. 00 800 6789 1011 (klo 10-19 Suomen aikaa)
Verkoston tuki
Teemaseminaarit/-tilaisuudet
Omat julkaisut

Asuminen ja työskentely
muissa EU-maissa
eures.europa.eu

Ulkomailla asuminen ja työskentely on kiinnostava vaihtoehto kaikenikäisille eurooppalaisille. Yhä useampi arvostaa toisessa Euroopan maassa
hankittua työkokemusta ja siitä koituvia hyötyjä.
Euroopan työnvälitysverkosto EURES kattaa kaikki EU-maat sekä Islannin Liechensteinin, Norjan ja Sveitsin. EURESin palvelut ovat kattavia ja
kaikkien eurooppalaisten työnhakijoiden käytettävissä ennen työnhakua,
sen aikana ja sen jälkeen.
Tarkempaa tietoa erilaisista työnvälityspalveluista löytyy Euroopan ammatillisen liikkuvuuden verkkopalvelusta (EURES-portaali).

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma,
joka rahoittaa toimialoilla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä. Ohjelman
tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä nuorten
koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen. Urheilun alalla kamppaillaan yhdessä mm. dopingin ja syrjinnän kaltaisia
uhkatekijöitä vastaan.
Erasmus+ ja muista kansainvälisen liikkuvuuden ohjelmista vastaa
CIMO, kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus.

cimo.fi

Matkustaminen
Euroopassa

Euroopalla on rikas kulttuuriperintö ja sen maisemat kuuluvat maailman
kauneimpien joukkoon. Matkailijalla on paljon nähtävää ja koettavaa, ja
Euroopan unionin ansiosta matkustaminen on nyt entistä helpompaa.
EU:n sisällä useat rajat voidaan ylittää ilman tarkastuksia ja yhteinen raha,
euro, helpottaa edullisten tarjousten löytämistä. Terveydenhuoltopalvelut

ovat tarvittaessa helposti saatavilla, ja kissan tai koiran voi ottaa mukaan
matkalle. Yhdessä EU-maassa myönnetyt ajokortti ja liikennevakuutus
ovat voimassa myös kaikissa muissa EU-maissa. Matkapuhelimen käyttö ulkomailla on halventunut.

Matkustaminen Euroopassa opas

europa.eu/!Fn76Wh

EU:n tarjoamat
rahoitusmahdollisuudet

Komissio on koonnut EU-rahoituksen perustietopaketin helpottamaan
rahoitusmahdollisuuksien hahmottamista. EU-rahoitus on monimuotoista, sillä ohjelmia on erilaisia ja niitä hallinnoivat monet tahot. Jäsenmaat
hallinnoivat suurinta osaa varoista. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennerahastojen varat. Loput ohjelmista hallinnoidaan komissiossa ja EU:n virastoissa. Lähes kaikkiin hankkeisiin vaaditaan myös omaa rahoitusta.
Komission ja virastojen hallinnoimien ohjelmien kieli on englanti, mutta
usealla ohjelmalla on Suomessa neuvontapiste, josta saa tarvittaessa
apua.

EU-rahoituksen perustietopaketti

ec.europa.eu/budget/funding/index_fi

EU-rahoituksessa on kaksi päätyyppiä:
- Hankekohtaiset avustukset (grants), joita haetaan ehdotuspyyntöjen
(call for proposal) perusteella. Myös muita mahdollisuuksia on.
Rahoitustyyppi kerrotaan aina hakuilmoituksessa.
- Palveluja, tavaroita tai rakennusurakoita koskevat julkiset hankinnat
(public contracts), joita EU:n toimielimet tarvitsevat toiminnassaan tai
joita tarvitaan EU:n ohjelmien toteuttamiseksi.

Rahoitusta koskeva sivu Kainuun liiton verkkopalvelussa

kainuunliitto.fi/eu-rahoitus-2014-2020

Europe Direct –tiedotuspisteet
Suomessa
Varsinais-Suomen liitto, Turku
Satakuntaliitto, Pori
Pohjois-Satakunta, Kankaanpää
Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoki
Pohjois-Savon Liitto, Kuopio
Oulun Eteläinen, Haapajärvi
Kainuun Liitto, Kajaani
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulu

Europe Direct Kainuun
Toimisto avoinna yleisölle
arkipäivisin klo 9-15
Kauppakatu 1, 2. krs

Puh. (08) 6155 4213
www.kainuunliitto.fi/europedirect
Sähköposti: Ed-kainuu@kainuu.fi
Facebook: www.facebook.com/EDKainuu
Twitter: @EDKainuu

Kiinteistössä ei ole hissiä ja siksi liikuntarajoitteisia pyydetään olemaan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse, jotta
pystymme palvelemaan tarvittaessa vaikka kotikäynnillä.

