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Tervehdys Oulun Eteläisen EU-tietokeskuksesta! Tässäpä jälleen annos ajankohtaista EU-tietoutta. Seuraava 
Viikkotiedote ilmestyy viikolla 44. 
 
EU:n kuluttajaviranomaiset ja Euroopan komissio kiirehtivät Volkswagenia korjaamaan kaikki autot, 
joita päästöskandaali koskee 
 

EU:n kuluttajaviranomaiset ja Euroopan komissio lähettivät 7.9.2017 Volkswagenin toimitusjohtajalle yhteisen 
kirjeen, jossa kehotetaan konsernia korjaamaan nopeasti kaikki autot, joita ”dieselgate”-skandaali koskee. Tämä 
on osa EU:n kuluttajaviranomaisten koordinoitua toimintaa sen varmistamiseksi, että Volkswagen-konserni 
noudattaa kuluttajalainsäädäntöä skandaalin jälkeen ja on aktiivisesti yhteydessä niihin kuluttajiin, joihin skan-
daali vaikuttaa. Kuluttajaviranomaiset eri puolilla EU:ta saavat edelleen ilmoituksia, joiden mukaan monia pääs-
töhuijauksen kohteena olleista autoista ei ole vielä korjattu. 
 
Komissaari Jourován kanssa vuonna 2016 käytyjen neuvottelujen jälkeen Volkswagen sitoutui korjaamaan kaik-
ki päästöhuijauksen kohteena olleet autot syksyyn 2017 mennessä. EU:n kuluttajaviranomaiset kehottavat nyt 
Alankomaiden kuluttaja- ja markkinaviranomaisen johdolla Volkswagenia vahvistamaan kuukauden kuluessa, 
että se pitää kiinni tästä suunnitelmasta. Ne vaativat täyttä avoimuutta tässä prosessissa, muun muassa yksi-
tyiskohtaisia tietoja siitä, mitä on tehty ja mitä on vielä tekemättä. Volkswagenin olisi taattava, että se ratkaisee 
kaikki mahdolliset ongelmat korjauksen jälkeen noudattaen komission vaatimusta, jonka mukaan kaikki päästö-
huijauksen kohteena olleet Volkswagen-autot on saatettava täysin tyyppihyväksyntää koskevien sääntöjen mu-
kaisiksi.  
 
EU:n kuluttajaviranomaiset pyytävät Volkswagenia vastaamaan niiden pyyntöön kuukauden kuluessa ja käy-
mään vuoropuhelua Euroopan tasolla. Jos Volkswagen ei reagoi tähän yhteiseen kantaan tai sopimukseen ei voi-
da päästä, kukin jäsenvaltio tekee itse päätöksen jatkotoimista. Viranomaiset voivat ryhtyä toimiin, jotka sopi-
vat niiden paikallisiin olosuhteisiin, tarvittaessa myös täytäntöönpanotoimiin. 
 
Lisätietoja asiasta löytyy internet-osoitteesta http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3102_fi.htm  
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 
 

Euroopan komissio vauhdittaa oppisopimuskoulutusta kaikkialla EU:ssa 
 

Euroopan komissio ennakkorahoittaa seitsemää pilottihanketta, joissa tarjotaan pitkäaikaisia harjoittelujaksoja 
ulkomailla. Näiden hankkeiden tarkoituksena on testata vähintään 6 kuukautta kestäviä harjoittelujaksoja. Näin 
pyritään edistämään pidempiaikaisia oppisopimuskoulutuksen jaksoja ulkomailla. Pilottihankkeiden ennakko-
maksut ovat käytännön esimerkki tästä. Tähän mennessä komissio on käynnistänyt kaksi ehdotuspyyntöä pilot-
tihankkeita varten (vuosina 2016 ja 2017). Yhdeksälle hankkeelle on myönnetty avustukset. Tämän vuoden 
hankkeita johtaa kuusi EU-jäsenvaltiota (Belgia, Espanja, Italia, Ranska, Saksa ja Suomi), mutta 21 jäsenvaltiota 
on mukana kumppaneina. Hankkeissa tarjotaan oppisopimuskoulutuksen paikkoja laajalti eri ammatti- ja toimi-
aloilla, kuten matkailu, ateriapalvelu, terveydenhuolto, kauppa ja logistiikka, tietotekniikka, markkinointi, ra-
kentaminen, valmistusteollisuus (metalli, elektroniikka jne.) sekä maatalous. Ulkomailla oleskelun ja työsken-
telyn aikana saatu ammatillinen, henkilökohtainen ja sosiaalinen kokemus täydentää ja rikastaa oppisopimus-
oppilaan opiskelua ”kotona”. 
 
Vuoden 2017 seitsemän pilottihankkeen tavoitteena on: 

• arvioida kysyntää ja kapasiteettia pitkäaikaisille, valtioiden rajat ylittäville oppisopimusoppilaiden 
liikkuvuusjärjestelyille 

• tunnistaa pitkäaikaisen liikkuvuuden pullonkaulat 
• tunnistaa ja jakaa hyviä käytänteitä ja menestystekijöitä oppisopimusoppilaiden pitkäaikaisten työhar-

joittelujen suhteen. 
 
Vuoden 2017 hankkeet jatkuvat vuoden 2018 loppuun tai alkuvuoteen 2019. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3102_fi.htm


Jo nyt noin 650 000 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa ja ammatillisesta koulutuksesta valmistunutta voi 
hyötyä Erasmus+ -ohjelman rahoituksesta, jolla tuetaan heidän liikkuvuuskokemuksiaan ulkomailla kahdesta 
viikosta 12:een kuukauteen. Tänä vuonna käynnistettävät pilottihankkeet tarjoavatkin siksi 238:lle oppisopi-
musoppilaalle paikan toisessa EU-maassa 6 - 12 kuukauden ajaksi; tarkoituksena on tunnistaa hyviä käytänteitä 
ja pullonkauloja, jotka liittyvät pidempiaikaisiin harjoittelujaksoihin ulkomailla. Nämä 238 paikkaa tulevat nii-
den 100 oppisopimusoppilaan lisäksi, jotka ovat parhaillaan mukana samanlaisissa hankkeissa, joita komissio 
rahoitti vuonna 2016. Osana komission yleistä pyrkimystä parantaa ammatillisessa koulutuksessa olevien pitkä-
aikaista liikkuvuutta komissio myös esitti ehdotuksen ErasmusPro-aloitteesta joulukuussa 2016; sen toiminta 
alkaa vuonna 2018, ja sen ansiosta 50 000 nuorta voi viettää 3 - 12 kuukauden jakson toisessa jäsenvaltiossa. 
 
Lisätietoja asiasta löytyy internet-osoitteesta http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2763_fi.htm.  
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 
 

EU:n kilpailu innovatiivisille yrittäjänaisille käynnissä! 
 

EU Prize for Women Innovators -kilpailussa palkitaan naisyrittäjiä, jotka ovat kyenneet viemään innovaationsa 
menestyksekkäästi markkinoille. Ensimmäinen palkinto on 100 000 euroa, toinen 50 000 euroa ja kolmas 30 
000 euroa. Lisäksi jaossa on nousevan tähden palkinto, 20 000 euroa.  Hakuaika päättyy 15.11.2017. 
 
Lisätietoja kilpailusta löytyy seuraavasta internet-osoitteesta: 
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home. 
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 
 

EU-budjetti kätevästi kompaktissa muodossa! 
 

Euroopan parlamentti on kehittänyt sähköisen työkalun, jotta veronmaksajilla olisi selkeä käsitys siitä, mihin 
EU:n rahat käytetään ja mistä ne tulevat. Sovelluksen tarkoituksena on antaa selkeä kuva EU:n pitkän aikavälin 
budjetista eli monivuotisesta rahoituskehyksestä ja siitä, miten tietyn maan tilanne vertautuu muiden jäsen-
maiden tilanteeseen.  Luvut ovat viimeisimmät saatavissa olevat ja perustuvat Euroopan komission vuoden 
2015 rahoituskertomukseen. Prosenttiluvut kertovat, paljonko rahaa on käytetty 28:ssa EU-jäsenmaassa. EU:n 
ulkopuolella, kuten ehdokasmaissa tai naapurimaissa, käytettyjä varoja ei ole otettu huomioon laskuissa. Valit-
semalla valikosta kohdemaaksi Suomen, löydät vastaukset esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

• Mihin Suomen saama EU-rahoitus käytetään? 
• Kuinka suuri on Suomen maksuosuus EU-budjettiin? 
• Kuinka paljon EU-varoja käytetään Suomessa? 

 
EU-budjetti pähkinänkuoressa -työkalu löytyy seuraavasta internet-osoitteesta: 
http://www.europarl.europa.eu/external/html/budgetataglance/default_fi.html.   
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 
 

Hyvä tietää: Horisontti 2020 -ohjelman  pk-instrumentin kuluvan vuoden viimeinen cut off jo 7.11.2017! 
 

Euroopan komissio on muuttanut vuoden 2017 Pk-instrumentin Phase 1 -vaiheen viimeisen cut off -päivämää-
rän. Uusi päivämäärä on 7.11.2017 työohjelmassa ilmoitetun 8.11.2017 sijaan. Haku päättyy cut-off -päivänä 
kello 17.00 Brysselin aikaa. Järjestelmä on usein varsin kuormittunut juuri ennen haun sulkeutumista ja toimii 
hitaasti, joten on syytä toimia ajoissa - myöhästyneet hakemukset menevät arviointiin vasta seuraavan cut-off -
päivän jälkeen. 
 
Lisätietoja asiasta löytyy seuraavasta internet-osoitteesta: 
https://www.tekes.eu/horisontti-2020/teollisuuden-johtoasema/innovointi-pienissa-ja-keskisuurissa-
yrityksissa.  
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 
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