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Usein kysyttyä 

 Mikä katsotaan hankkeeksi? 

Hankkeeksi katsotaan suunniteltu työ tai toiminta, joka tehdään tai tapahtuu tietyn ajanjakson 
kuluessa ja jolla pyritään saavuttamaan tietty tavoite. 

 Mistä teosta, toiminnasta tai hankkeesta kansalainen, kansalaisryhmä, yhdistys tai järjestö voi 
saada Euroopan kansalaisen palkinnon? 

Euroopan kansalaisen palkintoa koskevien sääntöjen 2 artiklassa todetaan seuraavaa:  

”Euroopan kansalaisen palkinto myönnetään kansalaisille, ryhmille, yhdistyksille tai järjestöille 
näiden toteuttamista hankkeista, jotka ovat osoitus poikkeuksellisen merkittävistä saavutuksista 
ja/tai poikkeuksellisesta omistautumisesta seuraavilla aloilla:” 

 toiminta, jolla edistetään Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten keskinäistä 
ymmärtämystä ja lähentymistä tai helpotetaan rajat ylittävää tai  valtioiden välistä yhteistyötä 

 toiminta, johon sisältyy pitkällä aikavälillä tehtävää rajat ylittävää tai valtioiden välistä 
kulttuuriyhteistyötä, joka auttaa vahvistamaan Eurooppa-henkeä 

 hankkeet, jotka liittyvät meneillään olevaan eurooppalaiseen teemavuoteen 
 toiminta, jossa konkretisoituvat Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetut arvot 
 palkinnon kanslian puheenjohtajan mahdollisesti päättämä erityinen teema. 

 

Palkinnon aiemmat saajat näet täältä. 

 Voiko elämäntyöstä saada Euroopan kansalaisen palkinnon? 

Ei. Koska elämäntyö ei ole hanke, siitä ei voi saada palkintoa. Valintamenettelyssä tarkastellaan 
vain yksittäisiä hankkeita. 

 Mitä hankkeelta vaaditaan, jotta siitä voi saada Euroopan kansalaisen palkinnon? 

Euroopan kansalaisen palkintoa koskevien sääntöjen 3 artiklassa todetaan kelpoisuusperusteista 
seuraavaa: 

”Huomioon otetaan vain hankkeet, jotka on toteutettu kokonaan tai osittain EU:n jäsenvaltioissa. 
Jälkimmäisessä tapauksessa hankkeen EU:n jäsenvaltioissa toteutetun osan rahoittamiseen on 

pitänyt käyttää yli 50 prosenttia hankkeen koko rahoituksesta.” 

Lisäksi edellytetään, että hanke vastaa jotakin tämän sivun ensimmäisessä kohdassa mainituista 
aloista (sääntöjen 2 artikla) eikä siihen päde mikään Euroopan kansalaisen palkintoa koskevien 
sääntöjen 4 artiklassa esitetyistä poissulkemisperusteista. 

 Liittyykö kansalaisten, kansalaisryhmien, yhdistysten ja järjestöjen palkinnonsaantiin 
määräehtoja? 

Kyllä. Euroopan kansalaisen palkintoa koskevien sääntöjen 3 artiklassa todetaan 
kelpoisuusperusteista seuraavaa: 

”Palkinto voidaan myöntää EU:n jäsenvaltion kansalaisille tai sellaisille EU:n ulkopuolisen maan 

kansalaisille, jotka nimeämisehdotuksen tai hakemuksen jättämispäivänä oleskelevat laillisesti 
unionin alueella. 

  

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/eu-affairs/20211104STO16611/euroopan-kansalaisen-palkinto-2020-ja-2021-palkintojenjakotilaisuus
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Palkinto voidaan myöntää ryhmille, yhdistyksille ja järjestöille, jotka ovat oikeushenkilöitä, jos ne 
ovat nimeämisehdotuksen tai hakemuksen jättämispäivänä rekisteröityneitä johonkin EU:n 

jäsenvaltioon.  

Palkinto voidaan myöntää ryhmille, yhdistyksille ja järjestöille, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, 
jos hankkeen johtaja ja ryhmää, yhdistystä tai järjestöä edustava henkilö ovat EU:n jäsenvaltion 
kansalaisia tai sellaisia EU:n ulkopuolisen maan kansalaisia, jotka ryhmän, yhdistyksen tai 

järjestön nimeämisehdotuksen tai hakemuksen jättämispäivänä oleskelevat laillisesti jossakin 
EU:n jäsenvaltiossa.  

Tällaiselle ryhmälle, yhdistykselle tai järjestölle, joka ei ole oikeushenkilö, voidaan myöntää 
palkinto silloinkin, kun hankkeen johtaja ja ryhmää, yhdistystä tai järjestöä edustava henkilö ovat 

sama henkilö.” 

 

Toisaalta Euroopan kansalaisen palkintoa koskevien sääntöjen 4 artiklassa esitetään seuraavat 
poissulkemisperusteet: 

 

”Kansalaiset, ryhmät, yhdistykset tai järjestöt, jotka ovat mukana seuraavanlaisissa hankkeissa, 

eivät voi saada palkintoa:  

 hankkeet, joiden rahoituksesta yli 50 prosenttia on peräisin EU:n talousarviosta  
 hankkeet, joille jokin EU:n toimielin, elin, toimisto tai virasto on jo myöntänyt palkinnon  
 toiminta, joka on toteutettu hoidettaessa poliittista tai vaalien tuloksena saatua tehtävää  

 toiminta, joka ei ole perusoikeuskirjassa vahvistettujen arvojen mukaista  
 toiminta, jonka tarkoituksena on tuottaa voittoa  
 julkisten organisaatioiden tai viranomaisten harjoittama toiminta.  

 

Kansalaiset, ryhmät, yhdistykset tai järjestöt, jotka on lainvoimaisella tuomiolla todettu syylliseksi 

rikokseen, eivät voi saada palkintoa.  

 

Ryhmät, yhdistykset tai järjestöt, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, eivät voi saada  palkintoa, jos 
hankkeen johtaja taikka ryhmää, yhdistystä tai järjestöä edustava henkilö on lainvoimaisella 
tuomiolla todettu syylliseksi rikokseen.” 

 Voiko yrityksen kokonaan sponsoroimasta/rahoittamasta hankkeesta hakea palkintoa tai 
tällaista hanketta ehdottaa palkinnon saajaksi? 

Kyllä, mutta itse hankkeen tarkoituksena ei voi olla voiton tuottaminen.  

 Voiko järjestön/yhdistyksen perussäännön lähettää erillään verkkoalustalla tehdystä 
hakemuksesta/nimeämisehdotuksesta? 

Järjestön/yhdistyksen perussääntö pyydetään lataamaan verkkoalustalle (EU Survey). Jos 
latauksessa on ongelmia, lähetä sähköposti osoitteeseen CitizensPrize@europarl.europa.eu, kun 
olet ensin lähettänyt hakemuksen/nimeämisehdotuksen. Mainitse viestissäsi hankkeen 

täydellinen nimi ja hakemuksen/nimeämisehdotuksen jättöpäivä. 

  

mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
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 Entä jos ladattavat liitetiedostot ovat sallittua enimmäiskokoa (1 Mt) suurempia? 

Pakkaa tiedostot ja lataa ne mieluiten PDF-muodossa. 

 

 Onko hakemuksen esittäjälle tai nimettävälle ehdokkaalle asetettu ikärajaa? 

Ei, mitään ikärajaa ei ole. 

 Kuinka monta jonkin kansalaisen, kansalaisryhmän, yhdistyksen tai järjestön hanketta kukin 
Euroopan parlamentin jäsen tai yksityinen kansalainen voi nimetä ehdolle?  

Yksittäinen Euroopan parlamentin jäsen voi kunakin palkintovuonna nimetä ehdolle vain yhden 

jonkin kansalaisen, kansalaisryhmän, yhdistyksen tai järjestön hankkeen.  

 Kuinka monta hanketta kansalainen, kansalaisryhmä, yhdistys tai järjestö voi nimetä ehdolle? 

Kansalainen, kansalaisryhmä, yhdistys tai järjestö voi nimetä yhden muun kansalaisen, 
kansalaisryhmän, yhdistyksen tai järjestön hankkeen Euroopan kansalaisen palkinnon 
saajaehdokkaaksi.  

(Euroopan kansalaisen palkintoa koskevat säännöt – 6 artikla – Nimeämisehdotusten ja 

hakemusten esittäminen) 

 Onko kansalaisen, kansalaisryhmän, yhdistyksen tai järjestön esittämän ja Euroopan 
parlamentin jäsenen esittämän nimeämisehdotuksen välillä eroa? 

Ei, niillä ei ole eroa. Euroopan parlamentin jäsenet, jotka ovat nimenneet ehdokkaita, eivät 
kuitenkaan voi osallistua nimityksiä tutkiviin kansallisiin tuomaristoihin. 

 Voiko kansalainen, kansalaisryhmä, yhdistys tai järjestö hakea palkintoa useammasta kuin 

yhdestä hankkeesta? 

Kansalaiset, kansalaisryhmät, yhdistykset tai järjestöt voivat hakea Euroopan kansalaisen 
palkintoa toteuttamistaan hankkeista, jos ne täyttävät Euroopan kansalaisen palkintoa koskevien 
sääntöjen 3 artiklan kelpoisuusperusteet eivätkä niihin päde 4 artiklan poissulkemisperusteet. Ne 

voivat siten hakea palkintoa useammasta eri hankkeesta.  

 Milloin hanke on pitänyt toteuttaa? 

Säännöissä ei ole määräyksiä hankkeen toteutusajankohdasta. On kuitenkin suositeltavaa, että 

se on päättynyt äskettäin tai on edelleen käynnissä. 

 Onko mahdollista nimetä ehdolle toinen henkilö oman hakemuksen lisäksi? 

Kyllä. Kansalaiset, ryhmät, yhdistykset tai järjestöt, jotka täyttävät 3 artiklan toisessa ja 

kolmannessa kohdassa määrätyt kelpoisuusperusteet, voivat nimetä yhden muun kansalaisen, 
kansalaisryhmän, yhdistyksen tai järjestön ehdolle Euroopan kansalaisen palkinnon saajaksi. 

(Euroopan kansalaisen palkintoa koskevat säännöt – 6 artikla – Nimeämisehdotusten ja 
hakemusten esittäminen) 

  

https://www.adobe.com/lu_en/acrobat/online/compress-pdf.html
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 Millä kielellä hakemus/nimeämisehdotus pitää esittää? 

Se voidaan esittää millä tahansa Euroopan unionin virallisella kielellä. 

Jos kansainvälisen tai rajat ylittävän hankkeen kohdemaa on eri kuin hakijan maa, hankkeen 
tiedot käännetään kansallisen tuomariston jäsenten yhteiselle kielelle. Palkinnon sihtee ristö 
huolehtii järjestelyistä. 

(Euroopan kansalaisen palkintoa koskevat säännöt – 6 artiklan neljäs kohta – 

Nimeämisehdotusten ja hakemusten esittäminen)  

 Missä jäsenvaltiossa hanketta arvioidaan ensimmäiseksi? 

Kun on kyse ryhmistä ja rajat ylittävistä hankkeista, kansallisen tuomariston olisi tutkittava 

nimeämisehdotus tai hakemus siinä jäsenvaltiossa, jossa toteutettiin suurin osa toimista 
rahoituksen määrässä mitattuna eli käytettiin yli 50 prosenttia budjetista. Epäselvissä tapauksissa 
palkinnon sihteeristö ottaa yhteyttä hakijaan / nimeämisehdotuksen esittäjään selvittääkseen, 

missä hanke toteutettiin. 

(Euroopan kansalaisen palkintoa koskevat säännöt – 6 artiklan kolmas kohta – 
Nimeämisehdotusten ja hakemusten esittäminen) 

 Voiko toimittaja hakea Euroopan kansalaisen palkintoa? 

Periaatteessa kuka tahansa voi hakea Euroopan kansalaisen palkintoa, jos sekä ehdokas että 
hanke täyttävät kaikki palkinnon säännöissä (varsinkin Euroopan kansalaisen palkintoa koskevien 
sääntöjen 2, 3 ja 4 artiklassa) asetetut vaatimukset. 

Jos toimittaja työskentelee julkisen tai valtiollisen mediaorganisaation palveluksessa, hänen 

hankkeeseensa todennäköisesti sovelletaan 4 artiklan poissulkemisperustetta, jonka mukaan 
”julkisten organisaatioiden tai viranomaisten harjoittamasta toiminnasta” ei voi saada palkintoa. 

Jos toimittaja on kuitenkin toteuttanut hankkeen tavanomaisen työnsä ulkopuolella ja 
vastikkeetta (esimerkiksi vapaaehtoisesti vapaa-aikanaan), hänet saatetaan hyväksyä 

palkintoehdokkaaksi, jos sääntöjen kaikki muut vaatimukset täyttyvät.  

Huom. Euroopan kansalaisen palkinnon kanslia päättää yksin, kelpuutetaanko 
hakemus/nimeämisehdotus, tutkittuaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat ja tiedot. 

 Voiko hankkeesta, joka on toteutettu hoidettaessa poliittista tai vaalien tuloksena saatua 
tehtävää, saada palkinnon? 

Palkintoa ei voida myöntää hankkeesta, joka on toteutettu hoidettaessa poliittista tai vaalien 
tuloksena saatua tehtävää. 

(Euroopan kansalaisen palkintoa koskevat säännöt – 4 artikla – Poissulkemisperusteet) 

 Voiko hakemuksen esittää, kun hanke on vasta idea-asteella? 

Ei. Hakemuksen esittämishetkellä vielä valmisteilla olevia hankkeita ei voida ottaa huomioon. 

(Euroopan kansalaisen palkintoa koskevat säännöt – 2 artikla – Poissulkemisperusteet) 
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 Voiko oppilaitos tai oppilasryhmä hakea palkintoa? 

Oppilasryhmä (yksityisestä tai julkisesta oppilaitoksesta) voi – halutessaan opettajansa kanssa – 

hakea palkintoa hankkeesta, joka on toteutettu tavanomaisen koulutoiminnan ulkopuolella. 

Julkinen oppilaitos ei voi hakea palkintoa (järjestönä), koska sitä koskee poissulkemisperuste 
”julkisten organisaatioiden tai viranomaisten harjoittama toiminta” (Euroopan kansalaisen 
palkintoa koskevien sääntöjen 4 artikla). 

Periaatteessa yksityinen oppilaitos voi esittää oman hakemuksen järjestönä, kunhan se täyttää 

palkinnon sääntöjen vaatimukset. 

 Voiko hakemuksen/nimeämisehdotuksen esittää hankkeesta, joka on tutkimus, opinnäyte tai 
väitöskirja? 

Säännöissä ei ole määräystä, jonka mukaan mainituista tuotoksista ei voisi saada palkintoa, 

kunhan ne täyttävät kelpoisuusperusteet (Euroopan kansalaisen palkintoa koskevien sääntöjen 
2 ja 3 artikla) eikä niihin päde mikään poissulkemisperuste (Euroopan kansalaisen palkintoa 
koskevien sääntöjen 4 artikla). 

 Voidaanko palkinto myöntää postuumisti? 

Palkinto voidaan myöntää postuumisti, jos ehdotuslomake on toimitettu ennen asianomaisen 
henkilön kuolemaa. 

(Euroopan kansalaisen palkintoa koskevat säännöt – 9 artikla – Myöntämispäätös) 

 Kuka valitsee palkinnon saajat? 

Valinta tapahtuu kahdessa vaiheessa: 

1. Kansalliset tuomaristot, joihin kuuluu vähintään kolme Euroopan parlamentin jäsentä, yksi 
kansallisen kansalaisyhteiskunnan järjestön edustaja ja yksi kansallisen nuorisojärjestön 
edustaja, esittävät kanslialle enintään viisi palkinnonsaajaehdokasta jäsenvaltioistaan. 
Ehdokkaita ei laiteta paremmuusjärjestykseen. 

2. Kanslia valitsee palkittavat hankkeet kansallisten tuomaristojen toimittamilta ehdokaslistoilta. 

Kansliaan kuuluvat sen puheenjohtaja, neljä Euroopan parlamentin varapuhemiestä, kaksi 
Euroopan parlamentin entistä puhemiestä, kaksi merkkihenkilöä, yksi yleiseurooppalaisen 
kansalaisyhteiskunnan järjestön edustaja ja yksi yleiseurooppalaisen nuorisojärjestön 

edustaja. 

 (Euroopan kansalaisen palkintoa koskevat säännöt – 7 ja 8 artikla – Kansalliset tuomaristot ja 
palkinnon myöntävä elin) 

 Kuinka monta ehdokasta voi kunakin vuonna saada Euroopan kansalaisen palkinnon? 

Kanslia valitsee vähintään yhden palkinnonsaajan kustakin jäsenvaltiosta. Se voi 

poikkeustapauksissa valita jäsenvaltiosta useamman kuin yhden palkinnonsaajan. Vuosittain 
myönnetään kuitenkin enintään 50 palkintoa. 

(Euroopan kansalaisen palkintoa koskevat säännöt – 10 artikla – Vuosikiintiöt) 
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 Milloin saan tiedon, jos palkinto myönnetään minulle? 

Kanslia ilmoittaa palkinnosta palkinnonsaajille ja heidät nimenneille heti myöntämispäätöksen 

tehtyään. 

(Euroopan kansalaisen palkintoa koskevat säännöt – 11 artikla – Palkintokausi) 

 Missä palkinnonsaajien nimet julkaistaan? 

Virallinen ilmoitus julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä (C-sarja) sekä Euroopan parlamentin 
verkkosivuston osassa ”Palkinnot”. 

Lisäksi Euroopan kansalaisen palkinnon kanslian puheenjohtaja lähettää kullekin 

palkinnonsaajalle henkilökohtaisen kirjeen.  

(Euroopan kansalaisen palkintoa koskevat säännöt – 11 artikla – Palkintokausi) 

 Minkälaisin juhlallisuuksin Euroopan kansalaisen palkinto myönnetään? 

Euroopan parlamentin yhteystoimisto kussakin jäsenvaltiossa järjestää kansallisen 

palkinnonjakotilaisuuden kyseisen maan palkinnonsaajan tai -saajien kunniaksi. 

Lisäksi Brysselissä tai Strasbourgissa järjestetään syksyllä päätapahtuma, johon kutsutaan kaikki 
palkinnonsaajat. Euroopan parlamentti korvaa palkinnonsaajan tai palkinnon saaneen järjestön 
yhden edustajan matka- ja majoituskulut. 

 Kuinka suuri palkintosumma on? 

Palkinto on symbolinen. Palkinnonsaajat saavat mitalin ja todistuksen mutta eivät rahallista 
korvausta tai rahapalkintoa. 

 Kysymykseeni ei ole vastattu. Miten voin ottaa yhteyttä? 

Pyydämme lähettämään kysymykset sähköpostitse osoitteeseen 
CitizensPrize@europarl.europa.eu. Vastaamme mahdollisimman pian. 

 Mistä saan ajantasaista tietoa Euroopan kansalaisen palkinnosta? 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fi/be-heard/Prizes 

Hakemukset/Nimeämisehdotukset kaikilla EU:n kielillä: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2022  

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fi/be-heard/prizes
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fi/be-heard/prizes
mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fi/be-heard/prizes
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2022

