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Strategiaoppaan tarkoitus 

EU:n rahoitusohjelmat toteuttavat EU:n strategioita. Jokainen rahoitettu hanke vie omalta osaltaan 

strategioita eteenpäin ja toteuttaa niiden tavoitteita. Tästä syystä jokainen rahoitushakemus tulee 

sitoa EU-strategioihin ja niiden tavoitteisiin.   

EU laatii erilaisia politiikka-aloja koskevia strategioita, agendoja ja toimintasuunnitelmia 

tukeakseen tavoitteitaan. Useimmiten rahoitusinstrumentit ja strategiat liittyvät hyvin läheisesti 

toisiinsa. Tämä on tärkeää huomioida rahoitushakemuksia laadittaessa. Tällä hetkellä useimmat 

rahoitusinstrumentit liittyvät Eurooppa 2020 – strategiaan ja sen tavoitteiden täyttymiseen.  

Rahoitushakemukset on tärkeää sitoa mahdollisuuksien mukaan strategioiden tavoitteisiin. Myös 

komission työohjelma ja erilaiset white paperit (valkoiset kirjat) ja roadmapit (tiekartat) ovat hyviä 

viittauskohteita. Tässä oppaassa on esitelty lyhyesti Helsinki EU Officen sopimuskumppanien 

kannalta olennaisimpia strategioita ja linkattu niihin liittyvää tietoa ja asiakirjoja.  

Lopussa on myös lyhyt esittely komission työohjelmasta vuosille 2014–2019 sekä linkki komission 

julkaisemiin tiekarttoihin yms. hyödyllisiin dokumentteihin.   
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Eurooppa 2020 – Europe 2020 

Eurooppa 2020 on EU:n kasvustrategia vuosille 2010–2020, johon kaikki rahoitusohjelmat 

kytkeytyvät.  Strategian päätavoitteet ovat: 

- Nostaa työllisyysprosentti ikäryhmässä 20–64 aina 74 prosenttiin vuoden 2010 69 

prosentista. 

- Kasvattaa investointeja tutkimukseen ja kehitykseen 3 prosenttiin bruttokansantuotteesta. 

- Vähentää kasvihuonepäästöjä 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Kasvattaa uusiutuvan 

energian osuus energiankulutuksessa 20 prosenttiin ja parantaa energiatehokkuutta 20 

prosenttia.  

- Vähentää koulunkäynnin keskeyttäminen kymmeneen prosenttiin ja kasvattaa 

korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuutta 30–34-vuotiaissa 40 prosenttiin. 

- Vähentää kansallisten köyhyysrajojen alapuolella elävien eurooppalaisten osuus 25 

prosenttiin ja näin nostaa 20 miljoonaa ihmistä pois köyhyydestä. 

Näistä päätavoitteista jokainen jäsenvaltio on muokannut omat kansalliset tavoitteensa.  

Tavoitteita varten on luotu lippulaivahankkeet kolmen kokonaisuuden alle: 

- Älykäs kasvu: Euroopan digitaalistrategia, innovaatiounioni, nuoret liikkeellä 

- Kestävä kasvu: resurssitehokas Eurooppa, Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka 

- Osallistava kasvu: uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma, Euroopan 

köyhyydentorjuntafoorumi  

Strategiaa toteutetaan talouspolitiikan EU-ohjausjakson avulla. Ohjausjakson aikana EU arvioi 

jäsenvaltioiden rakenneuudistusohjelmat ja antaa jäsenvaltioille toimintasuosituksia tulevalle 

vuodelle. Suositukset tukevat Eurooppa 2020 – strategian toteutumista.  

Lisätietoja: 

Eurooppa 2020 

Eurooppa 2020 - tavoitteet 

Eurooppa 2020 - lippulaivahankkeet 

Maakohtaiset suositukset 

Vuotuinen kasvuselvitys 2016 

Jäsenvaltioiden vertailua tulosten pohjalta 

EU-ohjausjakso selitettynä 

Suomen kansallinen Eurooppa 2020 -strategia 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey_fi.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/key-areas/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2012_finland_fi.pdf
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Digitaalistrategia – Digital Strategy  

 

Digitaalistrategia tähtää digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseen ja parantaa ihmisten ja yritysten 

digitaalisia mahdollisuuksia sekä parantaa Euroopan asemaa maailman johtavana 

digitaalitaloutena. 

Digitaalisten sisämarkkinoiden luominen on yksi komission päätavoitteista vuosille 2014–2019. 

Näillä markkinoilla ihmiset, palvelut ja pääoma liikkuvat vapaasti ja yritykset ja kansalaiset pääsevät 

esteettä hyödyntämään digitaalisia palveluita kaikkialla nauttien samanaikaisesti 

yksityisyydensuojasta.  

Digitaalinen sisämarkkinastrategia pohjautuu kolmeen toimintasektoriin: 

- Parannetaan digitaalisten palveluiden ja tuotteiden saatavuutta kaikkialla Euroopassa. 

- Luodaan reilu ja yritysystävällinen ympäristö digitaalisille tuotteille ja palveluille. 

- Hyödynnetään digitaalisuuden koko potentiaali talouskasvun luomisessa.  

 

Komission tavoitteena on: 

- Päättää neuvottelut EU:n tietosuojalainsäädännöstä. 

- Saavuttaa kunnianhimoinen telealan reformi.  

- Uudistaa tekijänoikeuslainsäädäntöä yksinkertaisemmaksi sekä vastaamaan teknologian ja 

palveluiden kehitystä. 

- Yksinkertaistaa internetkaupan kuluttajasäädöksiä.  

- Tehdä yritysten perustamisesta helpompaa. 

- Edistää digitaalisia taitoja ja oppimista. 

- Taata kuluttajille pääsy samoihin palveluihin ja sisältöihin koko EU:n alueella.  

 

Lisätietoja: 

Euroopan digitaalistrategia  

Digitaalisen sisämarkkinan nettisivu 

Factsheet digitaalisista sisämarkkinoista 

Komission politiikkasivu strategian tavoitteista ja viimeisimmistä dokumenteista 

Suomen maakohtaiset tiedot 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-single-market
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/digital_single_market_factsheet_final_20150504.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_fi
http://ec.europa.eu/priorities/publications/country-factsheets-digital-single-market_fi
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Energiastrategia – Energy Strategy 

EU:n energiapolitiikalla on kolme päätavoitetta: 

- Varmistaa energian saatavuus kaikkialla ja kaikkina aikoina. 

- Luoda kilpailuympäristö, joka takaa edulliset hinnat kansalaisille ja yrityksille. 

- Energiankulutuksen on oltava kestävää. Tähän päästään pienentämällä kasvihuonekaasujen, 

päästöjen, saasteiden määrää sekä vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä. 

Erityisesti EU:n riippuvuus energiantuonnista on iso kysymys, tällä hetkellä EU tuo puolet 

vuotuisesta energiatarpeestaan.  

Tavoitteisiin pyritään seuraavilla politiikoilla: 

- Euroopan energiaunioni pyrkii varmistamaan turvallisen, edullisen ja ympäristöystävällisen 

energiansaannin kaikkialla EU:ssa sallimalla energian liikkumisen kansallisten rajojen yli 

hyödyntämällä uusia teknologioita ja luomalla uusia työpaikkoja.  

- Euroopan energiaturvallisuusstrategia tarjoaa lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnitelmat 

energiansaannin varmistamiseksi. 

- Energian sisämarkkinoiden avulla pyritään luomaan EU:n laajuisia kaasu- ja sähköverkkoja 

ja samalla lisätä kilpailua yritysten välillä. 

- Lisätä EU:n omaa energiantuotantoa ja samalla kehittää uusiutuvan energian tuotantoa. 

- Kehittää energiatehokkuutta. 

- Kehittää turvallisuutta koko energiasektorilla. 

  Kaikki nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan vuosiin 2020, 2030 ja 2050 ulottuvilla 

energiastrategioilla.  

Vuosina 2010–2020 tavoitteet ovat: 

- Vähentää kasvihuonekaasuja 20 prosentilla. 

- Kasvattaa uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin kulutuksesta. 

- Parantaa energiatehokkuutta 20 prosentilla. 

Vuoteen 2030 tavoitteet ovat: 

- Kasvihuonekaasujen vähentäminen 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta. 

- Uusiutuvan energian osuuden nostaminena 27 prosenttiin kulutuksesta. 

- Luoda energian sisämarkkinat nostaen yhteenliittymiskapasiteettia valtioiden välillä 15 

prosenttiin ja samanaikaisesti tukea suuria infrastruktuurihankkeita.  

Vuoden 2050 tavoite on: 

- Vähentää kasvihuonekaasujen tasoa 80–95 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna.  
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Lisätietoja: 

Energiastrategia 

Energiastrategia 2020 

Energiastrategia 2030 

Energiastrategia 2050 

Energiaturvallisuusstrategia 

Energiatrendien analyysi 

Strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseen (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/2020-energy-strategy
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/2030-energy-strategy
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/2050-energy-strategy
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/energy-security-strategy
https://ec.europa.eu/energy/node/186
http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/eu_strategy_en.pdf
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Eurooppalaiset liikenneverkot - TEN-T 

TEN-Transport – ohjelman tavoitteena on luoda kansallisista liikenneverkoista yhtenäinen 

eurooppalainen liikenneverkosto maanteistä, rautateistä, meri- ja lentoreiteistä ja parantaa täten 

sisämarkkinoiden toimivuutta. Hankkeita rahoitetaan CEF-T – rahoitusinstrumentilla. 

Liikenneverkko on kaksitasoinen muodostuen ydinverkosta ja kattavasta verkosta. Ydinverkon on 

määrä valmistua vuoteen 2030 mennessä ja kattavan verkon vuoteen 2050 mennessä. INEA:n 

(Innovation and Networks Executive Agency) koordinoi rahoitettuja projekteja.   

Suomesta ydinverkkoon kuuluvat: Saimaan vesistöalue, Helsingin solmukohta, Helsinki-Vantaan ja 

Turun lentokentät sekä Haminan, Helsingin, Kotkan, Naantalin ja Turun satamat ja Kouvolan 

yhdistetty tie- ja rautatiekuljetusterminaali. Eurooppalainen pääyhteys Venäjälle kulkee maanteitse 

Vaalimaan ja rautateitse Vainikkalan kautta.  

TEN-T – verkkoon kuuluvat myös seuraavat horisontaaliset hankkeet: merten moottoritie ja 

telemaattiset sovellukset SECAR, ITS, ERTMS, RIS ja VTMIS.  

Vuoteen 2050 mennessä liikenteen tavoitteiksi listataan: 

- Ei enää tavanomaisia polttoaineita käyttäviä ajoneuvoja kaupunkiliikenteessä. 

- Vähintään 40 prosentin leikkaus merenkulun päästöissä, lentoliikenteen polttoaineesta 40 

prosenttia on vähähiilistä. 

- Kaikki runkoverkostoon kuuluvat lentoasemat yhdistetään rautatieverkkoon.  

- Puolet pitkän matkan tavarakuljetuksista maanteillä siirretään rautatie- ja vesiliikenteeseen.  

 

Lisätietoja: 

TEN-T –verkoston kartta 

Valkoinen kirja – Tiekartta yhtenäiseen eurooppalaiseen liikennealueeseen 

Liikennekäytävien toimintasuunnitelmat vuoteen 2030 

INEA  

CEF-T:n vuotuiset työohjelmat 

Liikennevirasto 

Merten moottoritiet 

Liikenteen valkoinen kirja 

Tiivistelmä valkoisesta kirjasta 

http://4.bp.blogspot.com/-ve-LLFnOBJU/UnPOXScZokI/AAAAAAAAAD4/QAX_Anu0TwQ/s1600/TEN-T+Core+Network.png
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2015-05-28-coordinator-work-plans_en
http://ec.europa.eu/inea/
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure-ten-t-connecting-europe/reference-documents-work-programmes-selection_en
http://www.liikennevirasto.fi/liikennejarjestelma/ten-t
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/motorways_sea_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN
http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_en.pdf


  12.12.2016
  

9 
 

Itämeri-strategia – Strategy for the Baltic Sea Region 

 

EU:n Itämeren alueen strategia on EU:n ja jäsenvaltioiden välinen sopimus yhteistyön 

syventämisestä Itämeren alueella. Suomessa strategian koordinaatiosta vastaa Ulkoasiainministeriö 

ja Suomen kansallisena yhteyspisteenä toimii Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikka.  

Strategia pyrkii syventämään ja koordinoimaan Itämeren alueen maiden yhteistyötä. Mukana ovat 

EU:n jäsenvaltiot, mutta yhteistyötä tavoitellaan myös Norjan, Islannin, Valko-Venäjän ja Venäjän 

kanssa. Hyväksyttäessään vuonna 2009 Itämeri-strategia oli EU:n ensimmäinen 

makroaluestrategia.  

Strategialla on kolme yleistavoitetta: 

- Meren pelastaminen (puhdas vesi, rikas ja terve luonto, puhdas ja turvallinen laivaliikenne) 

- Alueen yhdistäminen (hyvät liikenneyhteydet, luotettava energiamarkkina, ihmisten väliset 

yhteydet, parempi yhteistyö rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa) 

- Vaurauden ja hyvinvoinnin lisääminen (Eurooppa 2020 – tavoitteet, parempi globaali 

kilpailukyky, sopeutuminen ilmastonmuutokseen)  

Yleistavoitteiden saavuttamisen keskeinen periaate on älykäs erikoistuminen, joka tarkoittaa 

alueiden omien vahvuuksien tunnistamista ja niiden vahvistamista.  

EU:lla on myös makroaluestrategiat Tonavan alueelle, Adrian- ja Joonianmeren alueelle ja Alppien 

alueelle.  

 

Lisätietoja: 

Itämeri-strategia 

Perustiedot strategiasta 

 

 

 

 

 

 

http://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://www.balticsea-region.eu/attachments/article/590663/Handbook%20for%20EUSBSR%20beginners.pdf
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Kaupunkiagenda – Urban Agenda 

Urbaanin agendan tavoitteena on luoda kestävä, innovatiivinen ja vauras Eurooppa, jossa on hyvä 

elämänlaatu. 72 prosenttia eurooppalaisista asuu kaupungeissa ja kaupungit ovat avainasemassa 

taloudellisen kasvun ja hyvinvoinnin luomisessa. Kaupungit kohtaavat tulevaisuudessa suurimmat 

ympäristöön, liikenteeseen ja sosiaaliseen koheesioon liittyvät haasteet. Näihin haasteisiin pyritään 

vastaamaan urbaanin agendan avulla.  

Urbaani agenda pyrkii parantamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden, komission ja kaupunkien välillä 

kasvun, innovaatioiden ja paremman elinympäristön luomiseksi.  

Urbaani näkökulma pyritään ottamaan huomioon EU:n politiikassa seuraavien tavoitteiden kautta: 

- Parempi sääntely, lainsäädännön parempi valmistelu, toimeenpano ja arviointi. 

- Eurooppalaisen rahoituksen tehokkaampi käyttö. 

- Jakaa paremmin tietoa parhaista urbaaneista käytännöistä ja yhteistyöstä alueiden välillä.   

Agendalla on 12 pääteemaa: 

- Työtä ja taitoja paikallistaloudessa 

- Urbaani köyhyys 

- Asuminen 

- Siirtolaisten ja pakolaisten integraatio 

- Kestävä maankäyttö 

- Kiertotalous 

- Sopeutuminen ilmastonmuutokseen 

- Energiatehokkuus ja uusiutuva energia 

- Urbaani liikkuvuus 

- Ilmanlaatu 

- Digitaalinen muutos 

- Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat 

 

Lisätietoja: 

Urban Agenda 

Urbaani agenda lyhyesti 

Agendan teemat  

Tiedote kaupunkiagendasta 

 

 

http://urbanagendaforthe.eu/
http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/2015/12/EU-Urban-Agenda-factsheet.pdf
http://urbanagendaforthe.eu/pactofamsterdam/twelve-themes/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1924_fi.htm
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Koulutusyhteistyön strategiset puitteet 2020 - ET 2020  

Jäsenvaltiot vastaavat itse koulutuksesta, mutta EU pyrkii tukemaan jäsenvaltioita ratkaisemaan 

yhteisiä koulutukseen liittyviä haasteita. ET 2020 laatii tälle yhteistyölle strategiset puitteet. 

Strategiset puitteet tukevat jäsenvaltioita Eurooppa 2020 – tavoitteiden saavuttamisessa 

koulutuksen osalta. Strategia edistää hyvien toimintamallien vaihtoa, keskinäistä oppimista sekä 

tiedon keruuta ja levittämistä. Jäsenvaltiot saavat myös tukea koulutuspoliittisten uudistusten 

toteuttamisessa. 

Erasmus+ rahoittaa koulutusta tukevia innovatiivisia hankkeita. EU:n yhteiset tavoitteet vuoteen 

2020 mennessä ovat: 

- Elinikäisen oppimisen ja ulkomailla opiskelun edistäminen. 

- Koulutuksen laadun ja tehokkuuden parantaminen. 

- Tasapuolisuuden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen. 

- Luovuuden, innovoinnin ja yrittäjyyden edistäminen kaikilla koulutusasteilla. 

 

Seuraaviin tavoitteisiin pyritään vuoteen 2020 mennessä: 

- 95 prosenttia 0-4-vuotiaista osallistuu varhaiskasvatukseen. 

- Heikosti lukemisessa, luonnontieteissä ja matematiikassa menestyviä alle 15-vuotiatia on 

ikäryhmässä alle 15 prosenttia. 

- Alle 10 prosenttia 18–24-vuotiaista lopettaa koulun. 

- 40 prosentilla 30–34-vuotiaista on korkeakoulututkinto. 

- 20 prosenttia korkeakoulututkinnon suorittaneista ja 6 prosenttia ammattitutkinnon 

suorittaneista on suorittanut opinto- tai harjoittelujakson ulkomailla. 

- Vähintään 82 prosenttia 20–34-vuotiaista tutkinnon suorittaneista on työllistynyt 1-3 

vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. 

EU:n toimet: 

- EU laatii vuotuisen arvioinnin, jossa tarkastellaan maiden edistymistä tavoitteissa.  

 

Lisätietoja: 

ET 2020 

Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategiset puitteet 

Koulutuksen seurantakatsaus 

Maakohtaiset suositukset 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_fi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_fi
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_fi.htm
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Merellinen sininen kasvu – Blue Growth  

 

Blue Growth on pitkän aikavälin strategia, jolla tuetaan yhdennetyn meripolitiikan puitteissa 

kestävää kasvua merenkulun ja siihen liittyvän teollisuuden ja palveluiden aloilla. Strategia pyrkii 

meriteollisuuden osalta saavuttamaan EU:n vuoden 2020 kasvutavoitteet. 

Strategiaan kuuluu kolme toimintalinjaa: 

- Yhdennetyn meripolitiikan toimenpiteet: meriosaaminen, merten aluesuunnittelu, 

yhdennetty merivalvonta 

- Merialuestrategiat joilla voidaan luoda kestävää alueellista kasvua: Adrian- ja 

Joonianmeri, Jäämeri, Atlantti, Itämeri, Mustameri, Välimeri, Pohjanmeri 

- Kohdennetut toimenpiteet sektoreille, joille mahdollista luoda kestäviä 

työpaikkoja: vesiviljely, rannikkomatkailu, sininen bioteknologia, merienergia, 

merenpohjan kaivostoiminta  

 

Lisätietoja: 

Sininen kasvu 

Yhdennetty meripolitiikka 

Komission tiedonanto sinisestä kasvusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_fi
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_fi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0494&from=EN
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Monikielisyysstrategia - Multilingualism 

 

Monikielisyysstrategia tukee EU:n perustavoitetta yhtenäisemmän Euroopan luomiseksi. Komissio 

edistää kielten oppimista ja kielellistä monimuotoisuutta parantaakseen kansalaisten kielitaitoa. 

EU:n tavoitteena on, että kansalaiset pystyisivät kommunikoimaan äidinkielensä lisäksi kahdella 

muulla kielellä.  

Komission ensisijaiset tavoitteet ovat: 

- auttaa EU-maita kehittämään uusia kielten oppimisvälineitä. 

- kerätä tieto kieltenopetuksen kehityksestä.  

- Palkita kieltenopetuksessa tehtyjä innovaatioita. 

Toimet tavoitteiden saavuttamiseksi: 

- Toteuttaa koulutuksen uudelleenajattelun tiedonannossa ja kielitaidon tarpeellisuutta 

erittelevässä valmisteluasiakirjassa esitetyt toimet.  

- Harjoittaa tutkimustietoon perustuvaa politiikkaa. 

- Osallistua kielitaitoa käsittelevien työryhmien toimintaan yhdessä jäsenvaltioiden 

asiantuntijoiden kanssa. 

- Toimia yhdessä Euroopan neuvoston ja Euroopan nykykielten keskuksen kanssa. 

- Tehdä yhteistyötä EU:n kielipalvelujen kanssa edistääkseen kielitieteiden opiskelua. 

- Myöntää kielihankkeiden eurooppalaisen laatuleiman.  

- Erasmus+ mahdollistaa nuorille opiskelun ja työskentelyn ulkomailla.  

Lisätietoja: 

Monikielisyys 

Koulutuksen uudelleenajattelun tiedonanto 

Kielitaidon tarpeellisuuden valmisteluasiakirja 

Tutkimustietoon perustuva politiikka 

Euroopan nykykielten keskus 

Kielellinen monimuotoisuus 

 

 

 

http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism_fi
http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism/rethinking-education_fi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012SC0372
http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism/evidence-based-policy_fi
http://www.ecml.at/
http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism/linguistic-diversity_fi
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Nuorisostrategia – Youth Strategy 

Nuorisopolitiikka on jäsenvaltioiden vastuulla. Kansallisten tavoitteiden tueksi on kuitenkin sovittu 

Euroopan nuorisostrategiasta vuosille 2010–2018. Sen päätavoitteet ovat: 

- Luoda lisää ja tasa-arvoisempia työ- ja koulutusmahdollisuuksia nuorille koko Euroopassa. 

- Rohkaista nuoria vaikuttamaan aktiivisesti yhteiskuntaan.  

Tavoitteisiin pyritään: 

- Erityisten nuorisoaloitteiden avulla. 

- Pyrkimällä varmistamaan, että nuoret otetaan huomioon koulutus-, työllisyys- ja 

terveyspolitiikoissa sekä niissä tehtävissä lakialoitteissa.  

Lisätietoja: 

EU:n nuorisostrategia 

EU:n nuorisoraportti ja kansalliset raportit 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/report_en.htm
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Sisämarkkinastrategia – Single Market Strategy 

Sisämarkkinastrategian avulla EU pyrkii hyödyntämään sisämarkkinoiden potentiaalin seuraavilla 

toimilla: 

- Mahdollistaa talouden tasapainoisen kehittymisen koko Euroopassa. 

- Auttaa pk-yrityksiä ja start-upeja kasvamaan. 

- Parantaa yritysten ja työntekijöiden mahdollisuuksia liikkua rajojen yli. 

- Puuttua vähittäistavarakaupan rajoituksiin.  

- Estää kuluttajien kansallisuuteen tai asuinpaikkaan perustuva syrjintä. 

- Modernisoida normijärjestelmät. 

- Luoda läpinäkyvämpi, tehokkaampi ja vastuuvelvollisempi julkisten hankintojen 

järjestelmä. 

- Vakaannuttaa tekijänoikeuksien puiteohjelma.  

- Luoda todelliset sisämarkkinat vahvistamalla sääntöjen noudattamista ja niiden älykästä 

toimeenpanoa.  

Lisätietoja: 

Sisämarkkinastrategia 

Jakamistalous 

Tiedonanto – sisämarkkinoiden päivitys 

Analyysi sisämarkkinastrategian tueksi 

Taloudellinen analyysi sisämarkkinatrategian tueksi 

Investointiohjelma 

Pääomamarkkinaunioni 

Digitaaliset sisämarkkinat 

Energiaunioni 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy_en
http://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy/collaborative-economy_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0550&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0202&from=EN
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/economic-analysis_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
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Toimivampi sääntely - REFIT 

REFIT (Regulatory Fitness Performance) on komission ohjelma, jolla pyritään parantamaan EU:n 

sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta. Ohjelmalla pyritään yksinkertaistamaan lainsäädäntöä ja 

vähentämään sääntelystä aiheutuvia kustannuksia. Tarkoituksena on varmistaa selkeä ja 

ennakoitava sääntelykehys, joka tukee kasvua, työllisyyttä ja Eurooppa 2020 – tavoitteita. 

Alat joissa sääntelyn keventämisestä on jo päätetty: 

- Sähköinen ALV-laskutusjärjestelmä 

- kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmät 

- kemikaalilainsäädäntö 

- patentit 

- julkiset hankinnat 

- tieliikenne 

 

Lisätietoja: 

REFIT 

REFIT-esite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/docs/refit_brochure_en.pdf
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Työllisyysstrategia – Employment Strategy  

Euroopan työllisyysstrategia on osa Eurooppa 2020 – strategiaa ja sen päätavoite on luoda 

Eurooppaan lisää ja parempia työpaikkoja. Tavoitteiden toteutumista seurataan Eurooppalaisen 

ohjausjakson (European Semester) ja sen maakohtaisten raporttien kautta. Työllisyysstrategian 

toteuttamista tukee työllisyyskomitean työskentely.  

Työllisyyden osalta Eurooppa 2020 –yleistavoitteet ovat seuraavat: 

 työmarkkinat: nostetaan 20–64-vuotiaiden työllisyysaste 75 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä  

 sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta: nostetaan vähintään 
20 miljoonaa ihmistä köyhyydestä ja estetään heidän syrjäytymisensä 

 koulutusjärjestelmien laadun ja tulosten parantaminen: vähennetään koulupudokkaiden 
osuus 10 prosenttiin (15 prosentista) ja nostetaan vähintään 40 prosenttiin (31 prosentista) 
niiden 30–34-vuotiaiden osuus, joilla on korkea-asteen tai vastaava koulutus. 

Työllisyysstrategian tavoitteena on kannustaa jäsenvaltioita vaihtamaan suuntaviivojen, suositusten 

ja vuotuisen työllisyysraportin pohjalta keskenään parhaita käytäntöjä, joiden avulla Eurooppaan 

saataisiin lisää työpaikkoja.  

Huhtikuussa 2012 julkaistu työllisyyspaketti ehdottaa lukuisia toimia joiden avulla: 

- Edistetään työpaikkojen syntyä. 

- Parannetaan työmarkkinoiden dynamiikkaa. 

- Parannetaan EU:n ohjausta. 

Rahaa työllisyysstrategian toteuttamiseen voidaan ohjata Euroopan sosiaalirahastosta, joka edistää 

työllisyyttä ja torjuu syrjäytymistä.  

 

Lisätietoja: 

Euroopan työllisyysstrategia 

Työllisyyspolitiikan suuntaviivat 

Työllisyyden scoreboard EU:ssa  

Maakohtaiset raportit 

Yhteinen työllisyysraportti 

Työllisyyspaketti 

Euroopan sosiaalirahasto 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&intPageId=3427&langId=fi
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16016&langId=en
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6149-2016-INIT/fi/pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fi&catId=325
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Uusi avaruuspolitiikka – Space Strategy  

Lokakuussa 2016 komissio antoi ehdotuksen uudeksi avaruuspolitiikaksi. EU:n avaruusohjelmat 

tuottavat palveluita, jotka ovat välttämättömiä päivittäisessä elämässä. Matkapuhelimet, autojen 

navigointijärjestelmät, lentokoneet ja satelliittitelevisiolähetykset ovat kaikki riippuvaisia 

avaruusteknologiasta.  

Euroopan avaruusstrategia pyrkii vastaamaan globaalin kilpailuun ja suuriin teknologiasiirtymiin. 

Komissio pyrkii seuraaviin tavoitteisiin: 

- Maksimoimaan avaruuden hyödyt yhteiskunnalle ja taloudelle. 

- Kilpailukykyinen ja innovatiivinen avaruussektori Euroopalle. 

- Euroopan strategisen autonomian säilyttäminen ja maailmanlaajuisen aseman lujittaminen. 

Lisätietoja: 

Avaruuspolitiikka 

Tiekartta uuteen avaruuspolitiikkaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/space_en
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_grow_007_cwp_european_space_strategy_en.pdf
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Ympäristöä koskeva toimintaohjelma – Environment Action 

Programme 

Euroopan unionin ympäristön 7. toimintaohjelma ulottuu vuoteen 2020 ja sillä pyritään ohjaamaan 

EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden toimia luonnon suojelemiseksi, kestävän kasvun 

aikaansaamiseksi sekä ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi.  

Toimintaohjelman päätavoitteet vuoteen 2020 ovat: 

- Suojella, säilyttää ja parantaa EU:n luonnonpääomaa. 

- Muuttaa EU resurssitehokkaaksi, vihreäksi ja kilpailukykyiseksi vähähiiliseksi taloudeksi. 

- Suojella EU-kansalaisia terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvilta riskeiltä. 

- Maksimoida EU:n ympäristölainsäädännön hyöty parantamalla sen täytäntöönpanoa. 

- Turvata ympäristöön ja ilmastopolitiikkaan tehtävät investoinnit ja ottaa ympäristölle 

aiheutuvat ulkoiskustannukset huomioon.  

- Parantaa EU:n ympäristöpolitiikan tieto- ja näyttöpohjaa. 

- Parantaa ympäristöpolitiikan huomioimista muilla politiikka-aloilla. 

- Parantaa kaupunkien kestävyyttä. 

- Parantaa EU:n tehokkuutta globaalien ilmastoon ja ympäristöön liittyvien haasteiden 

kohtaamisessa. 

EU:n ympäristöpolitiikan pitkäaikaisena tavoitteena on, että vuoteen 2050 mennessä Euroopassa ja 

maailmassa eletään maapallon ekologisisten resurssien rajoissa. Vauraus perustuu pitkälti 

kiertotalouteen ja vähähiilinen kasvu on erotettu resurssien käytöstä. 

 

Lisätietoja: 

Toimintaohjelman nettisivu 

Ohjelman esite suomeksi 

Toimintaohjelma 

Ohjelman päätavoitteet 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/action-programme/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/fi.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/action-programme/objectives.htm
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Yrittäjyysstrategia - Entrepreneurship 2020 Action Plan  

 

Euroopan yrittäjyysohjelma tähtää yritysten syntymisen helpottamiseen ja luomaan 

kannustavamman ilmapiirin yrittämiselle.  

Suunnitelmassa ehdotetaan seuraavia toimia: 

- yrittäjyyskoulutusta ja lisää tukea kasvulle ja yritysten luomiselle. 

- olemassa olevien hallinnollisten esteiden poisto ja yritysten tukeminen 

suhdannevaihteluissa. 

- yrittäjyyskulttuurin vahvistaminen ja uuden yrittäjäsukupolven luominen. 

Toimintasuunnitelmaa tuetaan kilpailu- ja teollisuuspolitiikan ja Small Business Actin kautta ja sitä 

tukee myös komission kilpailukyky- ja teollisuuspolitiikka.   

 

Lisätietoja: 

Small Business Act 

Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_fi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0795&from=EN


  12.12.2016
  

21 
 

Komission poliittiset suuntaviivat 2014–2019 

 

Junckerin komissio pyrkii kohti seuraavia tavoitteita: 

- Töitä, kasvua ja investointeja. Tähän liittyvät politiikat: investointiohjelma, 

eurooppalainen ohjausjakso, kohti kiertotaloutta  

- Digitaalinen sisämarkkina. Tähän liittyvät politiikat: Digitaalisten palveluiden parempi 

saatavuus koko Euroopassa, Digitaalisille palveluille suosiollinen ympäristö, Digitalisaatio 

kasvun vauhdittajana  

- Joustava energiaunioni edistyksellisellä ilmastopolitiikalla. Tähän liittyvät 

politiikat: energiaturvallisuus, energian sisämarkkinat, energiatehokkuus, ilmastopolitiikalla 

kohti hiilineutraalia energiaa, tutkimus ja kehitys.  

- Toimivampi ja reilumpi sisämarkkina. Tähän liittyvät politiikat: 

Sisämarkkinastrategia, Pääomamarkkinaunioni, toimintasuunnitelma reilumpaan 

yritysverotukseen, työvoiman liikkuvuus.  

- Toimivampi ja reilumpi talous- ja rahaliitto. Tähän liittyvät politiikat: Talousunioni, 

pankkiunioni, poliittinen unioni, kohti eurooppalaisia sosiaalioikeuksia.  

- Järkevä ja tasapainoinen vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa. Tähän 

liittyvät politiikat: Parempi pääsy Yhdysvaltain markkinoille, byrokratian ja kustannusten 

pienentäminen, vapaakaupasta reilumpaa ja helpompaa.  

- Luottamukseen perustuva yhtenäinen oikeuden ja perusoikeuksien Eurooppa.  

- Uusi siirtolaispolitiikka. Tähän liittyvät politiikat: Epäsäännöllisen siirtolaisuuden 

vähentäminen, henkien säästäminen ja ulkorajojen turvaaminen, yhtenäinen 

turvapaikkapolitiikka, uusi politiikka lailliseen maahanmuuttoon.  

- Vahvempi globaali toimija.  

- Demokraattisen muutoksen unioni. Tähän liittyy paremman sääntelyn politiikka.  

 

KOMISSION TYÖOHJELMA 2017  

Poliittisten suuntaviivojensa pohjalta komissio laatii joka vuodelle työohjelman. Näiden pohjalta 

komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto laativat yhteisen julistuksen tulevan vuoden 

painopisteistä.  

Ensi vuoden työohjelmassa on 21 keskeistä aloitetta, jotka kaikki liittyvät joihinkin komission 

kymmenestä painopisteestä vuosille 2014–2019.  

- Työllisyyttä, kasvua ja investointeja edistetään nuorisoaloitteella, kiertotalouden 

toimintasuunnitelmalla ja uudella monivuotisella rahoituskehyksellä. 

- Digitaalisten sisämarkkinoiden toteutumisesta tehdään puolivälin arvio. 

- Pannaan täytäntöön energiaunionistrategia, jossa ovat mukana vähäpäästöiset ajoneuvot. 
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- Pannaan täytäntöön sisämarkkinastrategia, avaruusstrategia ja pääomamarkkinaunionia 

koskeva toimintasuunnitelma sekä laatimalla yritysten oikeudenmukaisempaa verotusta 

koskevat ehdotukset. 

- Esitetään ideoita 27 jäsenvaltion unionin uudistamiseksi, talous- ja rahaliiton 

vahvistamiseksi sekä esitetään ehdotus Euroopan sosiaalisista oikeuksista. 

- Pannaan täytäntöön ”Trade for All” – strategia ja jatketaan kauppaneuvotteluita. 

- Jatketaan turvallisuusunioniin liittyviä toimia terrorismin torjumiseksi ja 

yhdenmukaistetaan henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan liittyvät säännöt. 

- Pannaan täytäntöön Euroopan muuttoliikeagenda. 

- Laaditaan Euroopan puolustusta koskeva toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä Euroopan 

puolustusrahasto.  

 

Lisätietoja: 

Poliittiset painopisteet 2014-2019 

Tiedote komission työohjelmasta vuodelle 2017 

Komission työohjelma 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/president_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3500_fi.htm
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/atwork/pdf/cwp_2017_annex_i_en.pdf
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Valkoiset kirjat/Tiekartat - White Papers/Roadmaps  

 

Komission antamat ns. valkoiset kirjat antavat politiikkaehdotuksia jollekin toimialalle. Ne toimivat 

yleensä lainsäädännön ja komission antamien ehdotusten pohjana, jonka avulla pyritään 

saavuttamaan poliittinen yhteisymmärrys. Viimeisen kymmenen vuoden aikana komissio on 

julkaissut valkoisen kirjan mm. ilmastonmuutokseen sopeutumisesta, yhtenäisestä eurooppalaisesta 

liikennealueesta, eläkejärjestelmistä ja eurooppalaisesta yrityskauppavalvonnasta. Useimmiten 

olennaiset dokumentit löytyvät jokaisen politiikka-alan tai strategian nettisivun yhteydestä.  

 

Komission sivulla listattuna tiekartat, vaikutusarviot, strategiat jne.  

 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_en.htm

