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Tervehdys Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskuksesta!
Toukokuussa 500 miljoonaa EU-kansalaista valitsee edustajikseen 751 meppiä
Tulevissa vaaleissa äänelläsi on merkitystä, koska Euroopan parlamentti vaikuttaa muun muassa
seuraaviin asioihin; parlamentti päättää EU:n lainsäädännöstä ja EU:n talousarviosta yhdessä
ministerineuvoston kanssa sekä parlamentti hyväksyy EU:n monivuotiset rahoituskehykset ja uudet
jäsenvaltiot. Toisin kuin Suomen eduskunnassa, Euroopan parlamentissa ei ole hallitus-oppositioasetelmaa joten jokaisella valitulla europarlamentaarikolla on mahdollisuus olla vaikuttamassa.
Vaalit toteutetaan jokaisessa EU-maassa kansallisen vaalilainsäädännön mukaisesti. Jäsenmaasta
valittavien meppien määrään vaikuttaa väkiluku. Esimerkiksi Saksasta valitaan 96 ja Ruotsista 20
europarlamentaarikkoa. Suomesta valitaan 13 meppiä, mutta he eivät muodosta Euroopan
parlamentissa kansallista ryhmittymää vaan jakautuvat Euroopan tason poliittisiin ryhmiin. Yhteensä
parlamentissa on edustettuna yli 190 puoluetta, jotka muodostavat seitsemän poliittista ryhmää, joissa
jokaisessa on oltava 25 jäsentä vähintään seitsemästä EU:n jäsenmaasta. Poliittiset ryhmät neuvotellaan
ja muodostetaan aina vaalien jälkeen uudestaan.
Suomessa puolueet tai vaaliliitot voivat asettaa 20 ehdokasta ja koko Suomi toimii yhtenä vaalipiirinä.
Äänioikeutettuja ovat kaikki vaalipäivänä, 25.5.2014, 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset, jos he
eivät käytä ääntään jossakin toisessa EU-maassa. Samoin myös muiden EU-maiden kansalaiset, jotka
asuvat vakinaisesti Suomessa, voivat ilmoittaa haluavansa äänestää Suomessa. Tällöin he myös
menettävät äänioikeutensa kansalaisuusmaassaan.
Tutustu Euroopan tason poliittisiin puolueisiin paremmin täällä.
Lue lisää tulevista vaaleista osoitteesta www.vaalit2014.eu.

Kouluilla mahdollisuus järjestää Euroopan parlamentin varjovaalit
Peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa on mahdollisuus järjestää ympäri Suomen varjovaalit
Eurovaaleissa. Näin alle 18-vuotiaat oppilaat saavat kokea aidon äänestystilanteen ja oppia
äänestyskäyttäytymistä. Valtakunnallinen varjovaalien tulos julkistetaan tiistaina 20.5. joka on viisi
päivää ennen varsinaista vaalipäivää. Varjovaalit järjestää Suomen nuorisoyhteistyö –Allianssi ry, joka on
järjestänyt nuorisovaaleja jo useita kertoja ja nyt ensimmäistä kertaa Eurovaalien yhteydessä.
Ilmoittautuminen 30.4. mennessä osoitteessa www.nuorisovaalit.fi.

Jos et jatkossa halua saada uutiskirjettä sähköpostiisi, pyydämme sinua ystävällisesti ilmoittamaan siitä osoitteeseen eutietokeskus@etela-pohjanmaa.fi. Voit myös tiedottaa uutiskirjeen kautta kansainvälisiin teemoihin liittyvistä ajankohtaisista
tapahtumista ilmoittamalla siitä samaan osoitteeseen.
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Uusia sääntöjä julkisiin hankintoihin
Euroopan parlamentti on hyväksynyt uusia sääntöjä liittyen julkisiin hankintoihin. Säännöillä halutaan
varmistaa julkisen toimijan tehdessä hankintoja, että laatu paranee ja yhteisille varoille saadaan kunnon
vastine. Sääntöjen tavoitteena on mahdollistaa esimerkiksi laadun tai ympäristöarvojen painottaminen
niin, että halvin hinta ei ole välttämättä ratkaisevassa asemassa. Uudet säännöt myös kannustavat
jakamaan suuria hankintasopimuksia pienempiin osiin helpottaen näin pk-yritysten mahdollisuutta
osallistua kilpailutuksiin.
Lue lisää täältä.

Kauhavalla PrimCare IT –hankkeen pilottikokeilun tulokset näkyvät sekä ajassa että rahassa
PrimCare IT –hankkeen loppukonferenssi järjestettiin 14.2.2014 Tallinnassa. Hanke oli ensimmäinen
eteläpohjalaisjohtoinen EU:n Itämeri –ohjelman hanke Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimiessa
hankejohtajana. Kansainväliseen hankkeeseen osallistui neljä eteläpohjalaisorganisaatiota (EteläPohjanmaan Sairaanhoitopiiri, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen
ammattikorkeakoulu).
Loppukonferenssissa kuultiin mm. poliittisen tason keskustelua telementoroinnin ja telekonsultoinnin
mahdollisuuksista harvaan asuttujen alueiden terveydenhuollon palveluntarjonnan ja henkilöstön
tukemisen lähtökohdista. Paneelissa oli pääasiassa ministeriöiden edustajista koostuvat keskustelijat
Valko-Venäjältä, Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Ruotsista. Suomea keskustelussa edusti EteläPohjanmaan Sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Aulis Ranta-Muotio.
Tilaisuudessa esiteltiin lisäksi pilottikokeiluja. Kauhavalla toteutettua pilottikokeilua pidettiin hankkeen
onnistuneimpana. Tilaisuudessa toteutusta ja tuloksia esitteli konsulttiylilääkäri Raimo Rintala
Kuntayhtymä Kaksineuvoisesta. Rintala kertoi millaisia laitteita kuntayhtymän eri terveysasemille on
saatu hankittua hankkeen rahoituksella. Lisäksi Rintala näytti millaisia testauksia ja koulutuksia laitteilla
on toteutettu. Lisäksi henkilökunta on pitänyt kerran viikossa palavereita videoneuvottelulaitteiden
avulla, ilman että lääkärit ovat joutuneet poistumaan omalta toimipisteeltään. Lisäksi lääkärit ovat
voineet telekonsultoida päivystävää sairaanhoitajaa sivuterveysasemalta, jolla ei ole ollut lääkäriä
paikalla.
Kauhavalla hanke on tuonut arjen työhön konkreettisia esimerkkejä siitä, miten terveysteknologialla
luodaan mahdollisuuksia ja säästöjä sekä parannetaan palvelujen laatua. Laitteiden käytöstä saadut
ajalliset- ja kilometrisäästöt oli myös tilastoitu Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa. Rintala toi esiin, että
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terveysteknologiaa hyödyntämällä voidaan palveluiden laadun parantamisen lisäksi saada myös
kustannussäästöjä.
Konferenssin esitykset löytyvät videotallenteina tapahtuman kotisivuilta www.primcareit2014.net.

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto etsii harjoittelijaa
Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston (West Finland European Office, WFEO) hakee uutta harjoittelijaa.
WFEO edustaa Brysselissä neljää maakuntaa: Satakuntaa, Etelä-Pohjanmaata, Pohjanmaata ja KeskiSuomea. Harjoittelijaa haetaan noin vuoden mittaiselle ajanjaksolle, alkaen toukokuun 2014 puolivälistä.
Harjoittelijan työhön kuuluu mm. EU-politiikan seuranta ja siitä tiedottaminen, toimiston nettisivujen ja
tiedotuspalvelun ylläpito ja kehittäminen. Haku on avoinna perjantaihin 7.3.2014 asti.
Lue tarkempi kuvaus harjoittelupaikasta täältä.

Linkkivinkki
Euroopan komission Suomen edustusto on koonnut Storify -sivuston EU ja Nuoret, josta löytää helposti
tiedon lähteille; Mitä EU tarjoaa nuorille? Mistä löytää tietoa? Miten voi hakeutua töihin tai
harjoitteluun ulkomaille? Millaista on EU:n nuorisopolitiikka?
Katso lisää http://storify.com/eukomissio/eu-ja-nuoret

EU-ohjelmakauden 2014-2020 ajankohtaispäivä 16.5.2014 Seinäjoella
Perjantaina 16.5. Seinäjoella Framissa järjestetään uuden EU-ohjelmakauden 2014–2020
ajankohtaispäivä. Päivän aikana kuulet mm. koska EU-ohjelmat käynnistyvät, mihin toimenpiteisiin
rahaa voi saada ja miten hankkeita haetaan. Tilaisuuden tarkempi ohjelma ja ilmoittautumistiedot
julkaistaan huhtikuun alkupuolella. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan liitto, EteläPohjanmaan ELY-keskus ja Etelä-Pohjanmaan LEADER-ryhmät.
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Kesäkoulu ja konferenssi "Leadership and Governance in Sustainable Tourism" järjestetään
Seinäjoella 1-3.7.2014
Summer School on FEST-järjestön (Foundation for European Sustainable Tourism) vuosittain järjestämä
tapahtuma, joka pyrkii jakamaan parhaita käytäntöjä ja tuomaan kestävään turismiin liittyviä projekteja,
tekijöitä, päättäjiä, tutkijoita ja yrittäjiä yhteen. Puhujiksi ja asiantuntijoiksi kutsutaan mm. YK:n
maailman turismiorganisaation edustaja ja EU:n edustajia. Tilaisuuden järjestelyissä on mukana
eteläpohjalaisten organisaatioiden konsortio (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Ruralia-instituutti,
Seinäjoen yliopistokonsortio sekä Etelä-Pohjanmaan liitto).
Katso alustava ohjelma ja rekisteröidy 31.3. asti alennetulla osallistumismaksulla:
http://pm4esd.eu/summer-school/summer-school-2014/

Ystävällisin terveisin,
Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus
Kampusranta 9 C, 60101 Seinäjoki
eu-tietokeskus@etela-pohjanmaa.fi
Puh. 020 124 4129
facebook.com/kansainvalinenetelapohjanmaa
www.epliitto.fi

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 25.5.2014.
ENNAKKOÄÄNESTYS KOTIMAASSA 14.-20.5.2014
JA ULKOMAILLA 14.-17.5.2014
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