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Tervehdys Oulun Eteläisen EU-tietokeskuksesta! Tässäpä jälleen annos ajankohtaista EU-tietoutta. Seuraava 
Viikkotiedote ilmestyy viikolla 25. 
 
Nivala-Haapajärven seudun vuoden 2017 hankeluettelo ilmestynyt 
 

Nivala-Haapajärven seudulla toteutettavien EU-rahoitteisten aluekehityshankkeiden luettelo hankekuvauksi-
neen on jälleen julkaistu painettuna versiona ja se on luettavissa myös NIHAK:in internet-kotisivulla osoitteessa 
http://www.nihak.fi | Seudun kehittäminen -> Hankeluettelo. Hankeluettelossa on esitelty sellaiset Nivala-Haa-
pajärven seudulla vuonna 2017 toteutettavat kehittämishankkeet, joista seutuhallitus on tehnyt rahoituspää-
töksen ja joista on jätetty rahoitushakemus päärahoittajalle 30.4.2017 tilanteen mukaisesti. Lisäksi mukaan on 
otettu Yhdessä yrittäen eteenpäin -hanke sen seudullisen merkittävyyden takia. Muutoin hankkeet on ryhmi-
telty seudun vuoteen 2020 ulottuvan kasvuohjelman mukaisesti toimintalinjoittain: 
 

1) Elinkeinojen kehittäminen 
2) Maaseudun kehittäminen 
3) Osaamisen tason nostaminen 
4) Kuntapalvelujen kehittäminen 
5) Alueen vetovoimaisuuden lisääminen. 

 
Luettelossa eivät ole mukana sellaiset Leader-hankkeet, joissa Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ei ole osa-
rahoittajana eivätkä hankkeet, joita ei ole muusta syystä käsitelty seutuhallituksessa. Hankerekisterin ylläpi-
dosta ja päivityksestä vastaa Oulun Eteläisen EU-tietokeskus. Luettelo jaetaan seutuhallituksen ja -valtuuston 
jäsenille sekä alueen kuntien luottamushenkilöille ja muille sidosryhmille.  
 
Yhteensä 30 hankekuvausta sisältävän luettelon voi tilata maksutta Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n toi-
mistosta sähköpostitse osoitteesta mirja.jaakola@nihak.fi tai puhelimitse numerosta 044 4457 228. Luettelo on 
saatavissa myös Oulun Eteläisen EU-tietokeskuksesta (yhteystiedot tämän Viikkotiedotteen lopussa). 
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 
 

Euroopan komissiolta uusi malli tietojärjestelmien yhteentoimivuuden parantamiseksi 
 

Euroopan komissio esitti 16.5.2017 seitsemännen raporttinsa edistymisestä kohti toimivaa ja todellista turvalli-
suusunionia. Raportissa annetaan tilannekatsaus ja selitetään, millaisilla toimilla on tarkoitus parantaa rajatur-
vallisuutta ja sisäistä turvallisuutta. Siinä kerrotaan myös, miten komissio aikoo saada sisäistä turvallisuutta, 
rajaturvallisuutta ja muuttoliikkeen hallintaa koskevat EU:n tietojärjestelmät keskenään yhteentoimiviksi vuo-
teen 2020 mennessä. Komissio reagoi äskettäiseen maailmanlaajuiseen kyberhyökkäykseen painottamalla, että 
se on sitoutunut nopeuttamaan vuonna laaditun 2013 EU:n kyberturvallisuusstrategian uudelleentarkastelua 
vastatakseen tehokkaasti kyberuhkiin. 
 
Uudessa raportissa ehdotetaan uutta toimintamallia tietojen hallintaan. Uudessa mallissa kaikki sisäistä turval-
lisuutta, rajaturvallisuutta ja muuttoliikkeen hallintaa koskevat EU:n keskitetyt tietojärjestelmät ovat yhteen-
toimivia, ja niissä noudatetaan kaikilta osin tietosuojaa ja perusoikeuksia koskevia sääntöjä. Toimintamallin 
keskeisiin ominaisuuksiin kuuluvat: 

 eurooppalainen hakuportaali samanaikaisten hakujen tekemiseksi kaikkiin tietojärjestelmiin siten, et-
tä noudatetaan kaikilta osin tietosuojatakeita ja kenties yhdenmukaistetaan sääntöjä, jotka koskevat 
lainvalvontaviranomaisten pääsyä järjestelmiin 

 yhteinen biometrinen tunnistuspalvelu hakujen tekemiseksi eri tietojärjestelmiin, joissa on biometri-
siä tietoja; esimerkiksi lipulla (osuma / ei osumaa) voitaisiin osoittaa, onko haettuja biometrisiä tietoja 
löytynyt toisesta järjestelmästä 

 yhteinen henkilötietorekisteri, joka perustuu alfanumeerisiin henkilötietoihin (esim. syntymäaikoi-
hin, passien numeroihin), sen selvittämiseksi, onko eri henkilöllisyyksiä käyttänyt henkilö rekisteröity 
eri tietokantoihin. 

 

http://www.nihak.fi/
mailto:mirja.jaakola@nihak.fi


Lisätietoja asiasta löytyy internet-osoitteesta http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1303_fi.htm  
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 
 

Hyvä tietää kesää odotellessa: Uimaveden laatu erinomainen ennätysmäärässä Euroopan uimarantoja 
 

Eri puolilla Eurooppaa vuonna 2016 seuratuista uimarannoista yli 85 % täytti tiukimmat ”erinomaisen” laatu-
luokan vaatimukset. Uimavedessä ei siis juurikaan ollut ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitallisia epäpuh-
tauksia. Näin kertoo 23.5.2017 julkaistu vuotuinen raportti uimaveden laadusta. Yli 96 % uimarannoista täytti 
Euroopan unionin sääntöjen mukaiset uimaveden laadun vähimmäisvaatimukset. Euroopan uimarantojen ve-
destä on tullut entistä puhtaampaa, ja tämä suuntaus on jatkunut jo 40 vuotta. Tämän vahvistaa Euroopan ym-
päristökeskuksen (EEA) ja Euroopan komission asiasta laatima raportti. Arviointia varten analysoitiin vesinäyt-
teitä, joita oli otettu yli 21 000:lta rannikon ja sisämaan uimarannoilta. Arviointi antaa hyvän käsityksen siitä, 
mistä parhaat uimavedet tulevana kesänä löytyvät. Uimavedestä otetaan näytteitä, joiden perusteella selvite-
tään, onko vedessä jätevesien tai karjan aiheuttamaa ulosteperäistä pilaantumista. 
 
Ulosteperäinen veden pilaantuminen vaarantaa edelleen ihmisten terveyden etenkin uimarannoilla. Suurimmat 
epäpuhtauksien lähteet ovat maatiloilta ja maatalousmailta valuvat jäte- ja hulevedet. Tällainen pilaantuminen 
lisääntyy rankkasateiden ja tulvien aikana viemärien tulvimisen takia, jolloin pilaantunutta hulevettä valuu jo-
kiin ja meriin. Kaikki EU:n jäsenvaltiot sekä Albania ja Sveitsi seuraavat uimavesiensä laatua EU:n tarkistetun 
uimavesidirektiivin mukaisesti. Uimavedet luokitellaan havaittujen ulosteperäisten bakteerien määrän mukai-
sesti direktiiviin perustuviin laatuluokkiin ”huono”, ”riittävä”, ”hyvä” tai ”erinomainen”. Jos uimavesi luokitel-
laan ”huonoksi”, jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin: niiden olisi esimerkiksi kiellettävä uiminen tai 
annettava ohje, jonka mukaan uiminen ei ole suositeltavaa, tiedotettava asiasta yleisölle ja toteutettava toimia 
tilanteen korjaamiseksi. 
 
Lisätietoja asiasta löytyy internet-osoitteesta http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_fi.htm.  
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 
 

EU:n Horisontti 2020 -ohjelma pähkinänkuoressa 
 

Horisontti 2020 -ohjelma perustuu  Eurooppa 2020 -strategiaan, jossa nimettiin tärkeimmät Eurooppaa lähi-
vuosina kohtaavat haasteet. Näihin yhteisiin haasteisiin etsitään ratkaisuja rahoittamalla yritysten, tutkimuslai-
tosten, yliopistojen ja esimerkiksi kuntien tai sairaaloiden yhteisiä hankkeita. Pienten ja keskisuurten yritysten 
osallistuminen Horisontti 2020 -ohjelman hankkeisiin on EU:n kannalta erityisen tärkeää. Tavoitteena on, että 
20 % EU:n teknologioiden kehittämiseen ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun tarkoitetusta rahoitukses-
ta ohjautuisi pk-yrityksille. Pk-yrityksille on myös oma rahoitusmuotonsa, josta voi saada rahoitusta varsin no-
peasti uusien ideoiden testaamiseen. Varsinaisten tutkimus- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden lisäksi Hori-
sontti 2020 -ohjelmasta rahoitetaan myös tutkijoiden liikkuvuutta eri maiden välillä sekä infrastruktuurien 
kehittämistä. 
 
Puiteohjelmat ovat laajoja ja monivuotisia kokonaisuuksia, joiden avulla Euroopan unioni tukee tärkeinä pitämi-
ään aiheita. Ylivoimaisesti suurinta rahoitusohjelmaa Horisontti 2020:ta hallinnoidaan Brysselissä. Hanke-ehdo-
tukset lähetetään suoraan Euroopan komissioon, joka huolehtii ulkopuolisen arvioinnin järjestämisestä ja rahoi-
tuksen hallinnoinnista. Puiteohjelmien sisällöstä, toteutuksesta ja rahoituksesta päätetään neuvotteluissa, joihin 
osallistuvat Euroopan komissio, Euroopan parlamentti sekä unionin jäsenvaltiot. Puiteohjelman sisällön yksi-
tyiskohtia hiotaan koko puiteohjelmakauden ajan, mutta perusperiaatteet sovitaan poliittisesti. Myös muut kuin 
eurooppalaiset organisaatiot voivat osallistua hankkeisiin, mutta yleensä EU rahoittaa vain eurooppalaisten 
osallistujien työtä. 
 
Lisätietoja asiasta löytyy internet-osoitteesta https://www.tekes.eu/horisontti-2020/perusteet. Samalta sivus-
tolta löydät myös vastaukset moniin kysymyksiin, jotta tiedät paremmin sopisiko Horisontti 2020 -ohjelman ra-
hoitus juuri sinun tarpeisiisi. 
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