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Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia

• Euroopan komissio julkisti kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategian 9. joulukuuta 
2020. Siihen sisältyy jopa 82 eri aloitetta. 

• Suurin osa strategian aloitteista julkistetaan vuosina 2021-2022, ja loput viimeistään 
vuoteen 2025 mennessä.

• Strategialla luodaan perusta, joka auttaa EU:n liikennejärjestelmää toteuttamaan
vihreän ja digitaalisen muutoksen ja selviytymään paremmin tulevista kriiseistä.

• Liikennesektori tuottaa tällä hetkellä yli 25 % EU:n kasvihuonekaasupäästöistä.
Komission tavoitteena on saavuttaa 90 % päästövähennys vuoteen 2050 mennessä.

• Systeemiseen muutokseen pääsemiseksi kestävät vaihtoehdot on tuotava laajalti
saataville multimodaalissa järjestelmässä sekä asettaa oikeat kannustimet muutokselle. 

• Välitavoitteita vuodelle 2030

• kaikkien alle 500 km:n aikataulutetun joukkoliikenteen matkoista hiilineutraaleja

• Euroopan teillä on liikenteessä vähintään 30 miljoonaa päästötöntä autoa

• Euroopassa on 100 ilmastoneutraalia kaupunkia

• suurnopeusrautatieliikenne kaksinkertaistuu Euroopassa

• automatisoitu liikkuvuus otetaan laajasti käyttöön

• päästöttömät merialukset ovat valmiita markkinoille



Lähde: Euroopan komissio



Ruotsin puheenjohtajuuskausi – EU:n 
liikennepolitiikka 

• Liikenteen alalla Ruotsi keskittyy lainsäädäntöaloitteiden edistämiseen, erityisesti 55-
valmiuspaketin  kolmikantaneuvotteluiden osalta. TEN-T-asetuksen trilogit  
käynnistetään heti, kun Euroopan parlamentti on saanut kantansa valmiiksi.

• Liikenneneuvosto järjestetään 1.6. Luxemburgissa, epävirallinen liikenne- ja 
energiaministereiden tapaaminen taas Tukholmassa (27.-28.2.). 

• Tukholmassa järjestetään 30.-31.1. korkean tason tapaaminen liikenteen 
sähköistämisestä ja sähkö- ja  liikennesektorien integroinnin parantamisesta.

• Intermodaali-asioiden osalta jatketaan käynnissä olevien, älykkäitä 
liikennejärjestelmiä koskevan  ITS-direktiivin ja vaihtoehtoisten polttoaineiden 
jakeluinfrastruktuuria koskevan AFIR-ehdotuksen kolmikantaneuvotteluita, 
tarkoituksena saavuttaa sopu molemmista.

• Ilmailussa on tarkoitus viimeistellä ilmailun vaihtoehtoisia polttoaineita koskevan 
ReFuel Aviation -ehdotuksen trilogineuvottelut ja jatkaa yhtenäistä eurooppalaista 
ilmatilaa koskevan SES2+-aloitteen trilogeita. 

• Merenkulussa Ruotsi pyrkii edistämään rivakasti merenkulun vaihtoehtoisia 
polttoaineita koskevan FuelEU Maritime -ehdotuksen trilogineuvotteluja, joissa 
keskustellaan mm. Suomelle tärkeästä talvimerenkulusta



Ruotsin puheenjohtajuuskausi – EU:n 
liikennepolitiikka 

• Vihreästä rahtipaketista (Greening Freight Package) maaliikennetyöryhmään tullee 
keväällä rekkojen suurimpia sallittuja mittoja ja massoja käsittelevä 
direktiiviuudistus, rautatieliikenteen  kulkutapaosuuden kasvattamiseen pyrkivä  
aloite ja veturinkuljettajan pätevyyksiä koskeva direktiiviuudistus. Kaikista 
säädösaloitteista kuullaan ainakin esittelyt. 

• Vihreään rahtipakettiin kuuluvista  aloitteista tullaan käsittelemään myös yhdistettyjä 
kuljetuksia koskevaa direktiiviä ja päästöjen ilmoittamista koskevaa Count Emission 
EU-aloitetta. 

• Keväällä  odotetaan multimodaalisia digitaalisia liikkumispalveluita (MDMS) 
koskevaa ehdotusta

• Keväällä komission odotetaan julkaisevan ns. tieturvallisuuspaketti (Road Safety 
Package), joka koostuu ajokortti- ja CBE-direktiivien uudistuksista. CBE-direktiivi 
käsittelee liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamista. 



Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia –
multimodaalinen ja kestävä logistiikka



Euroopan komission työohjelma 2023 

Tavaraliikenteen viherryttämispaketti 

• Kansainvälinen rahti- ja henkilöliikenne – rautatieliikenteen osuuden lisääminen (säädös, 
Q2/2023)

• Rautateiden osuuden kasvattaminen edellyttää rautatieinfrastruktuurin 
käyttömahdollisuuksien parantamista erityisesti kansainvälisessä rahtiliikenteessä. 
Aloitteessa ehdotetaan toimenpiteitä, joilla parannetaan rautateiden hallinnointia ja 
koordinointia ja siten lisätään niiden kapasiteettia.

• Paino- ja mittadirektiivin tarkistaminen (säädös, Q2/2023)

• EU:n voimassa olevien sääntöjen mukaan tavaroita tai matkustajia maanteitse 
kuljettavien hyötyajoneuvojen on oltava sallittujen painojen ja mittojen mukaisia. 

• Aloitteessa arvioidaan, varmistetaanko säännöillä sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta ja parannetaanko säännöillä näiden ajoneuvojen ympäristötehokkuuttaa ja 
turvataanko samalla liikenneturvallisuus.

• Yhdistettyjä kuljetuksia koskevan direktiivin tarkistaminen (säädös, Q2/2023)

• Yhdistettyjä kuljetuksia koskevalla direktiivillä tuetaan siirtymistä maanteiden 
rahtiliikenteestä vähäpäästöisempiin kuljetusmuotoihin, kuten sisävesi-, meri- ja 
raidekuljetuksiin. Aloitteessa arvioidaan millaiset tukitoimet soveltuvat parhaiten 
vähäpäästöisten kuljetusmuotojen tukemiseen.



Euroopan komission työohjelma 2023 

Kestävä liikenne

• Yritysten ajoneuvokannan viherryttämistä koskeva aloite (säädös tai muu kuin 
säädös, Q3/2023)

Liikkuvuuspaketti 

• Hyperloopia koskeva EU:n sääntelykehys (säädös, Q3/2023)

• Yhteinen eurooppalainen liikkuvuusdata-avaruus (muu kuin säädös, Q2/2023)

• Yhteisellä eurooppalaisella liikkumisdata-avaruudella (EMDS) halutaan helpottaa 
datan saatavuutta, yhdistämistä ja jakamista, millä voidaan puolestaan parantaa 
liikenteen tehokkuutta, turvallisuutta, kestävyyttä ja häiriönsietokykyä.

• Tällä hetkellä datan lähteet ja tiedonvaihto ovat vahvasti sirpaloituneet liikenteen 
eri aloilla ja eri liikennemuodoissa. Sirpaloitumista on nähtävissä myös eri 
jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltioissa eri tasojen (kansallinen, alueellinen ja 
paikallinen) välillä, mikä luo esteitä datan vapaalle liikkuvuudelle. 

• Euroopan komission visio yhteisestä eurooppalaisesta liikkumisdata-avaruudesta 
mahdollistaisi paremman, nopeamman ja virtaviivaisemman rajat ylittävän ja 
monialaisen datan saatavuuden ja yhteiskäytön



Fit for 55 -ilmastopaketti (eräs nosto)

Päästöttömät ajoneuvot: Uusien hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien autojen myynti loppuu 
EU:ssa vuoteen 2035 mennessä

• Neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen uusien henkilö-
ja pakettiautojen tiukemmista hiilidioksidipäästönormeista. Henkilö- ja pakettiautojen 
hiilidioksidipäästönormien tarkistaminen on yksi komission heinäkuussa 2021 esittämistä 55-
valmiuspaketin ehdotuksista. 

• Euroopan komissio on tyytyväinen, että Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat saavuttaneet 
yhteisymmärryksen tästä lainsäädäntöehdotuksesta, jonka mukaan vuoteen 2035 mennessä 
kaikkien uusien Euroopassa rekisteröitävien henkilö- ja pakettiautojen olisi oltava 
päästöttömiä. 

• Lainsäätäjät ovat näin ollen sopineet 

• tavoitteesta vähentää hiilidioksidipäästöjä 55 % uusien henkilöautojen ja 50 % uusien 
pakettiautojen osalta vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 tasoihin verrattuna

• tavoitteesta vähentää uusien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä 100 % 
vuoteen 2035 mennessä



Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria 
koskevassa asetus (neuvoston neuvottelukanta)



Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria 
koskevassa asetus (neuvoston neuvottelukanta)



Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria 
koskevassa asetus (neuvoston neuvottelukanta)



Euroopan laajuiset liikenneverkot: TEN-T -suuntaviivat 

Mitkä ovat keskeisimpiä uudistuksia komission ehdotuksessa (14.12.2021)  

• Korkeammat standardit TEN-T-liikenneverkon infrastruktuurille kaikissa 
liikennemuodoissa 

• Yhdeksän ”eurooppalaista liikennekäytävää” muodostavat TEN-T-
liikenneverkon keskeisimmät strategiset yhteydet 

• Ehdotuksessa asetetaan uusi välitavoite vuodelle 2040, jolla pyritään 
nopeuttamaan TEN-T verkon tärkeimpien osien valmistumista ennen vuoden 
2050 lopullista määräaikaa. 

• Matkustajajunien on määrä kulkea TEN-T-rataverkon pääosuuksilla vähintään 
160 kilometrin tuntinopeudella vuoteen 2040 mennessä ( ja sadan kilometrin 
tuntinopeudella rahtiliikenteen osalta vuoteen 2040 mennessä) 

• Ehdotus asettaa uusia vaatimuksia vaihtoehtoisten polttoaineiden 
infrastruktuurin kattavuuden laajentamiseksi TEN-T-liikenneverkolla 

• Tavoitteena on lisätä uudelleenlastausterminaaleja, parantaa 
käsittelykapasiteettia tavaraliikenneterminaaleissa ja lyhentää odotusaikoja 
rautateiden rajanylityspaikoilla

• Kaikki TEN-T-verkkoon luokiteltavat 424 suurta kaupunkia velvoitetaan 
laatimaan kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat vuoteen 2025 mennessä. 







Liikenneneuvosto 5. joulukuuta 2022 

• EU:n liikenneneuvosto hyväksyi 5.12.2022 yleisnäkemyksen TEN-T-
asetusehdotuksesta. Asetuksessa määritellään Euroopan laajuinen TEN-T-verkko ja 
säädetään TEN-T-verkon väyliä ja solmukohtia koskevista laatuvaatimuksista.

• Suomea kokouksessa edustanut liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka on 
iloinen siitä, että Suomen aktiivinen vaikutustyö on tuottanut tulosta.

• Oulun satama on nousemassa ydinverkolle ja Kaskisten satama säilymässä kattavalla 
verkolla. 

• Itäisen Suomen yhteydet turvataan, ja ratojen ydinverkko jatkuu Lappeenrantaan 
asti. 

• Muutetussa ehdotuksessa kehotetaan yhtenäistämään TEN-T-verkko käyttämällä 
eurooppalaista standardiraideleveyttä.  Raideleveyden suhteen Suomi säilyttää 
kansallisen harkintavallan. 

• Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt raideleveyttä koskevan 
esiselvityksen ja sen on arvioitu valmistuvan maaliskuussa 2023.



Kaupunkisolmukohdat – vaatimukset TEN-T -
verkolla

Lähde: CPMR Baltic Sea Commission
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Horizon Europe Cluster 5 WP (2023-2024)



Horizon Europe Cluster 5 





Thematic area

Zero-emission road transport

Guido SACCHETTO, Maurizio MAGGIORE



TYPE OF ACTION

● IA – InnovationAction

● Expected TRL 6 by the end of

the project

EU CONTRIBUTION

● Per project: 4-5 M€

● Total: 15 M€

TIMING

● Call opening: 13 December 2022

● Call closing: 20 April 2023

HORIZON-CL5-2023-D5-01-01
User-centric design and operation of EV for optimised energy efficiency



TYPE OF ACTION

● IA – InnovationAction

● Expected TRL 6 by the end of

the project

EU CONTRIBUTION

● Per project: 5 M€

● Total: 10 M€

TIMING

● Call opening: 13 December 2022

● Call closing: 20 April 2023

HORIZON-CL5-2023-D5-01-02
Innovative battery management systems for next generation vehicles



TYPE OF ACTION

● IA – InnovationAction

● Expected TRL 7-8 by the end

of the project

EU CONTRIBUTION

● Per project: 7-12 M€

● Total: 20 M€

TIMING

● Call opening: 13 December 2022

● Call closing: 20 April 2023

HORIZON-CL5-2023-D5-01-03
Frugal zero-emission vehicles concepts for the urban passenger challenge



TYPE OF ACTION

● RIA – Research and 

InnovationAction

● Expected TRL 5 by the end of

the project

EU CONTRIBUTION

● Per project: 12 M€

● Total: 12 M€

TIMING

● Call opening: 13 December 2022

● Call closing: 20 April 2023

HORIZON-CL5-2023-D5-01-04
Circular economy approaches for zero emission vehicles



TYPE OF ACTION

● CSA – Coordination and 

Support Actions

EU CONTRIBUTION

● Per project: 1 M€

● Total: 1 M€

TIMING

● Call opening: 13 December 2022

● Call closing: 20 April 2023

HORIZON-CL5-2023-D5-01-05
Measuring road transport results towards 2ZERO KPIs

LumpSum!



TYPE OF ACTION

● CSA – Coordination and 

Support Actions

EU CONTRIBUTION

● Per project: 1,5 M€

● Total: 1,5 M€

TIMING

● Call opening: 13 December 2022

● Call closing: 20 April 2023

HORIZON-CL5-2023-D5-01-06
EU Member States/Associated countries research policy cooperation 
network to accelerate zero-emission road mobility

LumpSum!



Thematic area

Connected, Cooperative and 
Automated Mobility (CCAM)



TYPE OF ACTION

● RIA – Research and Innovation

Actions

● Expected TRL 5 by the end of the

project

EU CONTRIBUTION

● Per project: 4 M€

● Total: 8 M€

TIMING

● Call opening: 4 May 2023

● Call closing: 5 September 2023

Eligibility condition: If projects use satellite-based earth observation, positioning, navigation and/or related timing 

data and services, beneficiaries must make use of Copernicus and/or Galileo/EGNOS (other data and services 

may additionally be used).

HORIZON-CL5-2023-D6-01-01
User-centric development of vehicle technologies and solutions to optimise 
the on-board experience and ensure inclusiveness (CCAM Partnership)



TYPE OF ACTION

● RIA – Research and 

InnovationActions

● Expected TRL 5 by the end of

the project

EU CONTRIBUTION

● Per project: 20 M€

● Total: 20 M€

TIMING

● Call opening: 4 May 2023

● Call closing: 5 September 2023

Eligibility condition: If projects use satellite-based earth observation, positioning, navigation and/or related timing 

data and services, beneficiaries must make use of Copernicus and/or Galileo/EGNOS (other data and services 

may additionally be used).

HORIZON-CL5-2023-D6-01-02
Generation of scenarios for development, training, virtual testing and 
validation of CCAM systems (CCAM Partnership)



TYPE OF ACTION

● IA – InnovationAction

● Expected TRL 6-7 by the end

of the project

EU CONTRIBUTION

● Per project: 6 M€

● Total: 12 M€

TIMING

● Call opening: 4 May 2023

● Call closing: 5 September 2023

Eligibility condition: If projects use satellite-based earth observation, positioning, navigation and/or related timing 

data and services, beneficiaries must make use of Copernicus and/or Galileo/EGNOS (other data and services 

may additionally be used).

HORIZON-CL5-2023-D6-01-03
Infrastructure-enabled solutions for improving the continuity or 
extension of Operational Design Domains (ODDs) (CCAM Partnership)



TYPE OF ACTION

● RIA – Research and 

InnovationActions

● No TRL

EU CONTRIBUTION

● Per project: 4 M€

● Total: 8 M€

TIMING

● Call opening: 4 May 2023

● Call closing: 5 September 2023

Eligibility condition: If projects use satellite-based earth observation, positioning, navigation and/or related timing 

data and services, beneficiaries must make use of Copernicus and/or Galileo/EGNOS (other data and services 

may additionally be used).

HORIZON-CL5-2023-D6-01-04
Integrating European diversity in the design, development and implementation 
of CCAM solutions to support mobility equity (CCAM Partnership)



TYPE OF ACTION

● RIA – Research and 

InnovationActions

● No TRL

EU CONTRIBUTION

● Per project: 2 M€

● Total: 2 M€

TIMING

● Call opening: 4 May 2023

● Call closing: 5 September 2023

Eligibility condition: If projects use satellite-based earth observation, positioning, navigation and/or related timing 

data and services, beneficiaries must make use of Copernicus and/or Galileo/EGNOS (other data and services 

may additionally be used).

HORIZON-CL5-2023-D6-01-05
CCAM effects on jobs and education, plans for skills that match the CCAM 
development, and prerequisites for employment growth (CCAM Partnership)



Thematic area

Multimodal transport, 
infrastructures and logistics



TYPE OF ACTION

● RIA – Research and 

InnovationActions

EU CONTRIBUTION

● Per project: 3 M€

● Total: 6 M€

TIMING

● Call opening: 4 May 2023

● Call closing: 5 September 2023

● Expected TRL 5 by the end of

the project

Eligibility conditions:

If projects use satellite-based earth observation, positioning, navigation and/or related timing data and services, 

beneficiaries must make use of Copernicus and/or Galileo/EGNOS (other data and services may additionally be 

used).

If the activities proposed involve the use and/or development of AI-based systems and/or techniques, the 

technical and social robustness of the proposed systems has to be described in the proposal.

HORIZON-CL5-2023-D6-01-06
Zero-emission e-commerce and freight delivery and return choices by 
retailers, consumers and local authorities



TYPE OF ACTION

● RIA – Research and 

InnovationActions

EU CONTRIBUTION

● Per project: 4 M€

● Total: 8 M€

TIMING

● Call opening: 4 May 2023

● Call closing: 5 September 2023

● Expected TRL 5 by the end of

the project

Eligibility conditions:

If projects use satellite-based earth observation, positioning, navigation and/or related timing data and services, 

beneficiaries must make use of Copernicus and/or Galileo/EGNOS (other data and services may additionally be 

used).

If the activities proposed involve the use and/or development of AI-based systems and/or techniques, the 

technical and social robustness of the proposed systems has to be described in the proposal.

HORIZON-CL5-2023-D6-01-07
Operational automation to support multimodal freight transport



TYPE OF ACTION

● CSA – Coordination and 

Support Actions

EU CONTRIBUTION

● Per project: 3 M€

● Total: 3 M€

TIMING

● Call opening: 4 May 2023

● Call closing: 5 September 2023

HORIZON-CL5-2023-D6-01-08
Future-proof GHG and environmental emissions factors for accounting 
emissions from transport and logistics operations

Lump Sum!

Eligibility condition: If projects use satellite-based earth observation, positioning, navigation and/or related timing 

data and services, beneficiaries must make use of Copernicus and/or Galileo/EGNOS (other data and services 

may additionally be used).



TYPE OF ACTION

● IA – InnovationActions

● Expected TRL 7 by the end of

the project

EU CONTRIBUTION

● Per project: 7 M€

● Total: 14 M€

TIMING

● Call opening: 4 May 2023

● Call closing: 5 September 2023

HORIZON-CL5-2023-D6-01-09
Climate resilient and safe maritime ports



Thematic area:

Joint CCAM – 2Zero –Cities’ Mission topic



TYPE OF ACTION

● IA – InnovationAction

● Expected TRL 7 by the end of

the project

EU CONTRIBUTION

● Per project: 25 M€

● Total: 50 M€

TIMING

● Call opening: 10 January 2023

● Call closing: 27 April 2023

HORIZON-MISS-2023-CIT-01-01
Co-designed smart systems and services for user-centred shared zero-emission 
mobility of people and freight in urban areas (2Zero, CCAM and Cities’ Mission)

Eligibility condition:

If projects use satellite-based earth observation, positioning, navigation and/or related timing data and services, 

beneficiaries must make use of Copernicus and/or Galileo/EGNOS (other data and services may additionally be 

used).

Other condition:

Collaboration between the consortia awarded as well as with the 2Zero and CCAM Partnerships and the Cities 

Mission Platform is essential.Appropriate provisions for activities and resources aimed at enforcing this 

collaboration are included in the work plan of the proposal.



HORIZON-MISS-2023-CIT-01-01
Co-designed smart systems and services for user-centred shared zero-emission 
mobility of people and freight in urban areas (2Zero, CCAM and Cities’ Mission)

SCOPE

● Establish a co-design process between local public authorities, city planners, end users and 

automated and zero-emission mobility systems providers.

● Build upon the results of recent collaborative research.

● Demonstrate solutions and services for people mobility and freight transport.

● Develop open, resilient systems and replicable solutions that can be scaled-up within a city.

● Co-design implementation plans for local and regional transport authorities.

● Evaluate cost and benefits of the systems and services tested.

● Support the development of skills.

● Disseminate results via the 2Zero and CCAM partnerships and the Mission Platform and via 

relevant events.



EXPECTED OUTCOME

● Mobility solutions that respond to people’s and cities’needs, co-designed with local authorities, 

citizens and stakeholders, tested and implemented in cities to achieve climate neutrality by 2030

● Transferrable solutions for mobility of people and goods exploiting the combined potential of

electrification, automation and connectivity to significantly and measurably contribute to:

● The Cities Mission’s objective of climate neutrality 

by 2030;

● Reduction of CO2 emissions supporting the 55% 

reduction goal for 2030;

● Lower energy demand;

● Improved air quality, less noise;

● Improved safety particularly for vulnerable road 

users;

● Reduced congestion, more reliable, predictive travel 

times and more efficient transport operations;

● More effective use of urban space also considering 

the other transport modes and multimodal hubs;

● Improved inclusiveness, especially by facilitating 

equitable and affordable access to mobility for all 

users, in particular for people with reduced mobility.

HORIZON-MISS-2023-CIT-01-01
Co-designed smart systems and services for user-centred shared zero-emission 
mobility of people and freight in urban areas (2Zero, CCAM and Cities’ Mission)



OBJECTIVES

• Develop zero-emission, affordable user centric solutions (technologies and 

services) for road-based mobility

• Develop technologies/solutions to reduce all emission sources (e.g. tires 

and brakes), noise and improve air quality

• Develop and demonstrate affordable, user-friendly charging infrastructure 

technology and V2G interaction

• Develop innovative use cases for integration of zero-emission vehicles and 

infrastructure

• Support the development of life-cycle tools and skills and deployment of 

innovative concepts

EXPECTED IMPACTS

• Support Europe as carbon-neutral continent by 2050

• Technology leadership supporting economic growth and job creation all over 

Europe 

• Wide deployment of zero-emission, affordable user centric solutions

• CO2 emission reduction and air quality improvements 

Towards Zero-emission Road Transport (2ZERO)
Co-programmed Partnership, successor of Green Vehicles Initiative cPPP

Kumpp.ohjelm
a

Valmisteleva 
organis.

Yhteyshenkilö

2ZERO EGVI Eur.Green
Vehicles Initiative

Evangelos (Angelos) 
Bekiaris <abek@certh.gr>

More Information: https://www.2zeroemission.eu/who-we-are/
NB: From Finland, VTT is a member in this partnership 

https://www.2zeroemission.eu/who-we-are/


Zero-emission Road Transport – SRIA Review Day 

The Towards zero emission road transport 
(2Zero) Partnership is launching the review of 
its Strategic Research and Innovation Agenda 
(SRIA) on 26 January from 9:30 to 16:00 in 
Brussels.

This will be an opportunity to know more about 
the priorities as well as the first achievements 
of the 2Zero partnership.

All stakeholders will be able to provide inputs 
and feedback in order to update the SRIA. 

The updated version will be used as input for 
the R&I priorities identification in the second 
phase of the Horizon Europe programme.







EU:n koulutuspolitiikan katsaus 

Mikael Vainio
EU-erityisasiantuntija

mikael.vainio@helsinki.eu
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Ruotsin puheenjohtajuuskausi –
EU:n koulutuspolitiikka  

• Prioriteettina on työelämän edellyttämä osaaminen ja tämän teeman linkittäminen 
EU:n osaamisen teemavuoteen 2023. 

• Ruotsin puheenjohtajuuskaudella järjestetään kaksi koulutusneuvoston kokousta. 
Brysselissä 7.3.2023 EYCS-neuvoston kokoontuu vain koulutusministerien 
kokoonpanossa. EYCS-neuvosto kaikissa kokoonpanoissa järjestetään 15.-
16.5.2023.

• Koulutussektorin mahdollisuudet vihreiden siirtymien edellyttämän osaamisen 
tukemiseksi korostuu. Teemasta on tarkoitus valmistella päätelmät 7.3.2023 
koulutusneuvoston kokoukseen, minkä lisäksi tämä tulee olemaan 23.3.2023 
järjestettävän konferenssin aiheena.

• Ruotsi tulee myös jatkamaan työtä kohti eurooppalaista koulutusaluetta (European 
Education Area). Komission 18.11.2022 julkaisemaan etenemisraporttiin perustuen 
teemasta on tarkoitus käydä politiikkakeskustelu 7.3.2023 koulutusneuvostossa, 
minkä lisäksi aiheesta valmistellaan päätelmät toukokuun koulutusneuvostoon. 

• Ruotsin kaudella aloitetaan komission huhtikuussa julkaistavien digitaalisen 
koulutuksen aloitteiden (18.4.2023) käsittely, mutta niitä koskevat päätökset 
siirtynevät syksylle 2023. 



Ruotsin puheenjohtajuuskausi –
Euroopan osaamisen teemavuosi 2023

• Teemavuoden painotus on nimenomaan työelämäläheisessä osaamisessa. 

• Päätöksen tavoitteena on lisätä investointeja osaamiseen, edistää osaamisen 
kehittämiseen liittyvää yhteistyötä, tehostaa työelämälähtöistä osaamisen 
kehittämistä painottaen erityisesti heikommassa asemassa olevia sekä kasvattaa 
EU:n osaamispääomaa kolmansista maista tulevan työvoiman kautta. 

• Laillisten väylien kehittäminen ja osaajien houkuttelu EU:hun on tärkeä osa EU:n 
maahanmuuttosopimuksen ulkosuhdeulottuvuutta ja EU:n muuttoliikepolitiikkaa. 
Komission antoi lailliseen maahanmuuttoon liittyvän pakettinsa huhtikuussa 2022. 

• Jäsenvaltioita pyydetään nimeämään kansallinen koordinaattoritaho 
teemavuoden toimeenpanoon liittyen. Suomi on tukenut ajatusta 
työelämäläheiseen osaamiseen liittyvästä teemavuodesta ja teema sopii hyvin 
Suomen painopisteisiin mm. ESR+ -työssä. 

• Komissio julkaisi teemavuotta koskevan päätösehdotuksen 12.10.2022. Neuvoston 
työryhmä sai käsittelyn päätökseen Tšekin pj-kaudella, mutta Euroopan parlamentti 
käsittelee asiaa vasta myöhemmin keväällä. Teemavuoden virallinen portaali 
julkistetaan pian 
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Eurooppalaisen koulutusalueen edistyminen

Euroopan komissio julkisti 18. marraskuuta 2022 kertomuksen eurooppalaisen 
koulutusalueen toteutumisen edistymisestä. Komissio ja EU-jäsenmaat ovat sitoutuneen 
keskinäiseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on toteuttaa yhteinen visio 
eurooppalaisesta koulutusalueesta vuoteen 2025 mennessä. 

Eurooppalainen koulutusalue tarjoaa EU-maille rohkaisevan vision koulutuspolitiikkaan 
liittyville uudistuksille, investoinneille ja yhteistyörakenteille. Merkittäviä EU-tason 
aloitteita ja yhteistyörakenteita on otettu käyttöön viimeisen kahden vuoden aikana, 
mutta niiden toimeenpanon konkreettista vaikuttavuutta on vielä aikaista arvioida. 

Tästä huolimatta EU-tason koulutustavoitteiden saavuttamisessa on jo nyt edistytty: 
koulunkäynnin keskeyttäminen on vähenemässä ja osallistuminen korkea-asteen 
koulutukseen ja varhaiskasvatukseen on kasvussa. Toisaalta raportin mukaan on 
havaittavissa varoitusmerkkejä, jotka edellyttävät pitkän aikavälin toimia koulutuksen 
tasapuolisuuden parantamiseksi ja opettajapulan ratkaisemiseksi. 

Edistymisraportti tunnistaa yhteensä 40 eurooppalaisen koulutusalueen toteutukseen 
liittyvää EU-tason aloitetta. Nämä pitävät sisällään sekä strategisia poliittisia aloitteita 
että EU:n rahoittamia hankkeita. 



Eurooppalainen koulutusalue

• Eurooppalaista koulutusaluetta koskevia suosituksia (valikoima nostoja) 

o Neuvoston suositus eurooppalaisesta lähestymistavasta pieniin osaamiskokonaisuuksiin 
elinikäisen oppimisen ja työllistyvyyden tukemiseksi (16.6.2022) 

o Neuvoston suositus vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä koskevasta oppimisesta
(16.6.2022)

o Neuvoston suositus monimuotoisen oppimisen menetelmistä laadukkaan ja osallistavan 
perus- ja toisen asteen koulutuksen edistämiseksi (29.11.2021) 

o Neuvoston päätelmät eurooppalaisesta strategiasta korkeakoulujen aseman 
vahvistamiseksi Euroopan tulevaisuutta silmällä pitäen (21.4.2022) 

o Neuvoston suositus siltojen rakentamisesta tehokkaan eurooppalaisen 
korkeakouluyhteistyön tukemiseksi (5.4.2022) 

o Komission ehdotus neuvoston suositukseksi – tie koulumenestykseen (30.6.2022) 

• Valikoima EU:n rahoittamia eurooppalaista koulutusaluetta koskevia toimia (nostoja) 
o Eurooppalaiset yliopistot -aloite
o Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt
o Erasmus+ Teacher Academies -verkostot 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022H0627(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022H0627(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H1214(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XG0421(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022H0413(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM:2022:316:FIN


European Education Area

• Euroopan komissio valmistelee vielä eurooppalaista koulutusaluetta koskevaa kuutta strategista 
aloitetta, jotka on määrä hyväksyä vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2023 väliarvioinnin aikana
voidaan toisaalta mahdollisesti keskustella uusien aloitteiden yhteiskehittämisestä.





Harnessing talent in Europe – a new boost for EU regions 
(Commission Communication 17.1.2023) 



Digital Education Action Plan (2021-2027)



Digitaalisen koulutuksen aloitepaketti (Q2 2023) 

Digitaalinen koulutus – onnistumisen mahdollistavat tekijät (Q2 2023) 

• Euroopan komissio valmistelee ehdotusta neuvoston suositukseksi teemasta ”Digitaalinen 
koulutus – onnistumisen mahdollistavat tekijät”. 

• Siinä pyritään hahmottelemaan keskeiset tekijät tehokkaan ja osallistavan digitaalisen 
koulutuksen ekosysteemin luomiseksi sekä konkreettiset toimenpiteet. 

• EU-maille yhteisiä haasteita on tunnistettu 
• digitaalisten alustojen ja palvelujen yhteentoimivuus
• laadukkaan digitaalisen koulutussisällön saatavuus 
• osallistavuus digitaalisen koulutuksen alalla (sosioekonominen eriarvoistuminen, eri 

vammaisryhmien tarpeet.)

• Alustavasti komissio hahmottelee mm. seuraavia toimenpiteitä
• edistetään johdonmukaista lähestymistapaa koulutuksen digitaaliseen muutokseen 
• kehitetään ja tuetaan opettajien ammatillisia valmiuksia
• tiivistetään koulutuslaitosten ja sidosryhmien välistä vuoropuhelua 
• tuetaan jäsenvaltioiden valmiuksia (vertailuanalyysit, parhaiden käytäntöjen vaihto, 

twinning-toimet, vertaisarvioinnit)  
• EU:n varojen tehokas käyttö ja synergiat muiden rahoituslähteiden kanssa



Digitaalisen koulutuksen aloitepaketti (Q2 2023) 

Digitaaliset taidot – tarjonnan parantaminen (Q2 2023) 

• Euroopan komissio valmistelee ehdotusta neuvoston suositukseksi teemasta ”Digitaaliset 
taidot – tarjonnan parantaminen” (Q1 2023)   

• Komission aloitteessa on tarkoitus määritellä tarvittavat toimet digitaalisten taitojen 
edistämiseksi varhaisesta iästä alkaen ja koulutuksen kaikissa vaiheissa. 

• Digitaalisten taitojen tarjontaan liittyy EU-maille yhteisiä haasteita,
• Tieto- ja viestintäteknologian (TVT) opetuksen taso vaihtelee suuresti 

peruskoulutasolla eri EU-maissa
• Pula alan opettajista eri koulutusasteilla 
• Operationaaliset taidot vs ongelmanratkaisutaidot 

• Komissio on alustavasti hahmotellut seuraavia tulokulmia

• yhteisymmärryksen saavuttaminen korkealaatuisen tietoteknisen koulutuksen 
tarjoamisesta kaikille EU:n alueen opiskelijoille

• sosioekonominen eriarvoisuus olisi otettava haasteena huomioon 
• opettajien ammatillisen kehityksen tukeminen 
• synergioiden / vuoropuhelun vahvistaminen koulutusjärjestelmän ja yksityisen 

sektorin / kansalaisyhteiskunnan välillä 
• parhaiden käytäntöjen jakaminen (mm. opetusmenetelmät, TVT-taitojen arviointi) 



Key priorities of Erasmus+ programme
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Lähde: Euroopan komissio 



Erasmus+ Programme Countries

Third countries not associated to the Programme can take part in certain Actions of the 
Programme, subject to specific criteria or conditions (for more information, please consult 
Part B of this Guide). 

Funding will be allocated to organisations in the countries within their territories as 
recognised by international law.

Lähde: Euroopan komissio 



Erasmus+2023 työohjelma

• Erasmus+ -ohjelmasta ovat nyt avautuneet hakukierrokset vuodelle 2023. Kokonaisuudessaan 
Erasmus+ -ohjelman vuoden 2023 ehdotuspyynnön vuosibudjetti on 4,2 miljardia euroa. 

• Erasmus+ -ohjelman vuoden 2023 ehdotuspyyntöön perustuvat hankkeet ja toiminta tukevat 
samalla täydennys- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksia. Komissio on ehdottanut tulevan 
vuoden nimeämistä Euroopan osaamisen teemavuodeksi. 

• Erasmus+ -ohjelmalla kannustetaan vihreää siirtymää ja digitaalista siirtymää kaikilla eri 
koulutussektoreilla. Komissio tiedostaa, että tulevaisuuteen suuntautuvien taitojen 
kehittäminen on tärkeää (digitaidot, digiosaaminen, ilmastonmuutoksen torjunta, puhdas 
energia, tekoäly, robotiikka, massadata-analyysi yms.). 

• Erasmus+ -ohjelmalla pyritään myös vahvistamaan Euroopan innovointikapasiteettia, mikä 
linkittyy puolestaan Euroopan innovaatio-ohjelman strategisiin tavoitteisiin.  

• Vuonna 2023 Erasmus+ -ohjelman puitteissa jatketaan toimia, joilla pyritään lieventämään 
Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuvia sosioekonomisia vaikutuksia. Tämän valossa 
ohjelmasta tuetaan hankkeita, joilla mm. helpotetaan Ukrainasta sotaa pakenevien ihmisten 
integroitumista uusiin oppimisympäristöihin. 

• Ohjelma edistää myös nuorisopoliittista yhteistyötä sekä liikunnan ja urheilun eurooppalaista 
ulottuvuutta. Myös ruohonjuuritason urheiluorganisaatiot ja henkilöstö saavat 
mahdollisuuden osallistua Euroopan laajuiseen yhteistyöhön ja oppimiseen.



Erasmus+2023 työohjelma



Erasmus+2023 työohjelma
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2021-24 EU Work Plan for Sport - priorities



Key Action 2 – actions in the field of Sport
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Cooperation Partnerships
Priorities in the field of Sport
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European Education Area  
30 September 2020

Erasmus+ Sport Info Day 2023

• The European Commission and the European Education 
and Culture Executive Agency (EACEA) organize the 
Erasmus+ Sport Info Day on 30 January 2023 to inform 
potential applicants about the political context, future 
programme and funding opportunities in 2023.

• Speakers will discuss policy and will give advice and tips on 
preparing and submitting proposals, and on the financial 
aspects of funding. 

• Participants will also have the chance to network and take 
contact with potential partners. The event will take place in 
Brussels but will also be broadcasted.

• Registration: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-
events/events/info-session-erasmus-sport-2023-2023-01-
30_en

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/info-session-erasmus-sport-2023-2023-01-30_en
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