Euroopan unionin
alueiden komitea
Suomen valtuuskunta

Puheenjohtajan
tervehdys
Alueiden komitea tuo kuntien ja
alueiden näkemykset EU:n päätöksentekoon. Komitea pyrkii
edistämään läheisyysperiaatetta.
Läheisyysperiaatteen mukaan
päätökset tulisi tehdä sillä hallinnon tasolla, joka toimii kaikkein
tehokkaimmin.
Alueiden komitean keskeiset poliittiset tavoitteet
ovat

poliittisen ja kansalaisiaan lähellä olevan
Euroopan edistäminen

alueellisen yhteisvastuullisuuden lujittaminen
unionissa.
Lissabonin sopimuksen mukaan Alueiden komiteaan voi kuulua enintään 350 jäsentä ja yhtä monta
varajäsentä. Jäsenten toimikausi on viisi vuotta.
Nykyinen toimikausi on vuodesta 2010 -2014.
Suomen valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä
ja varajäsentä. Yksi paikoista on kansallisella päätöksellä kiintiöity Ahvenanmaalle. Ajankohtainen
kysymys on Suomen paikkaluku vuodesta 2015
eteenpäin. Lokakuun 2010 täysistunnossa Alueiden komitea antoi tästä asiasta komissiolle ja neuvostolle selvän viestin. Sen mukaan mm. Suomen
paikkaluku säilyisi nykyisellään Kroatian ja mahdollisen Islannin liittymisen jälkeen. Tämä oli pitkän
kädenväännön tulos, jossa pienet ja keskisuuret
maat Euroopan Unionissa saivat työvoiton. Nyt
on panostettava siihen, että komissio ja neuvosto
ottavat huomioon Alueiden komitean selkeän päätöksen tässä asiassa.
Alueiden komitean Suomen valtuuskunta toimii,
paitsi poliittisissa ryhmissä, myös kansallisen delegaation puitteissa. Euroopan parlamentti, joka
myöntää komitean määrärahat, ei ole nähnyt
hyvänä määrärahojen myöntämistä kansallisia
valtuuskuntia avustaville yhteyshenkilöille. Tämän
vuoksi meillä ei enää ole komitean pääsihteeristössä kansallisia yhteyshenkilöitä, vaan ainoastaan
poliittisten ryhmien koordinaattoreita.
Poliittiset ryhmät Alueiden komiteassa tuovat sinänsä lisäarvoa, ne antavat meille hyödyllisen verkoston ja hoitavat koordinaatiotehtäviä. Siitä huolimatta katson, että kansallisia valtuuskuntia avustavat yhteyshenkilöt erityisesti Alueiden komitean
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tapaisessa toimielimessä olisivat
enemmän kuin paikallaan. Me
edustamme EU:n päätöksenteossa poliittisia ryhmiämme, mutta
nimemme mukaisesti, ensisijassa
alueitamme. Jokaisella meistä on
kokemuksia siitä, että pelkkä puoluepoliittinen viiteryhmä ei aina
aja meidän omaa suomalaista näkemystämme. Suomalaisjäsenten
näkemykset siitä, mikä missäkin
asiassa on meidän kuntiemme tai alueidemme
kannalta parasta eivät juurikaan ole eronneet toisistaan. Meillä on ollut kaikissa merkittävissä asioissa vahva, yhteinen näkemys.
Suomen valtuuskunta on kokoonpanoltaan monipuolinen ja ammatillisesti kattava. Yhteishenki
on hyvä ja toiminnan painopisteistä vallitsee suuri
yksimielisyys. Me olemme joukko, joka jäsenmaan
pienestä koosta huolimatta erottuu aktiivisuudella
ja yhteistyökyvyllä. Olen tyytyväinen siihen, että
Alueiden komitean toiminta on vakiintunut, ja että
erityisesti Euroopan Parlamentin jäseniin on syntynyt luonteva ja rakentava vuorovaikutus. Haluan
antaa tunnustusta myös Suomen Kuntaliitossa toimivalle sihteeristölle ja asiantuntijaorganisaatiolle
siitä avusta ja tuesta, mitä valtuuskunta on saanut
ja saa komiteatyössä. Se on ollut korvaamaton
apu.
Suomen valtuuskunnan kokouksissa olemme
pohtineet, paitsi lausuntojen substanssiasioita, erityisesti tiedottamista. Se on ensisijaisesti jokaisen
jäsenen vastuulla. Kuntalehti on tähän ensisijainen
ja luonteva väline, se tiedottaa jos me vaan kerromme, mitä pitäisi tiedottaa! Jäsenten omasta aktiivisuudesta riippuen luonnollisesti kaikki käytettävissä olevat viestintävälineet on suotavaa pyrkiä
hyödyntämään. Tärkeää on myös se, että Suomessa edustajia eri puolelta maata, jotka voivat olla
viestin tuojina ja – viejinä EU:n päätöksentekoon.
Tiedottaminen Alueiden komitean asioista nostaa
myös komitean tunnettuutta ja toivottavasti tuo
käsiteltävänä olevia asioita lähemmäksi kansalaisia. Tässä on haastetta meille kaikille.

Pauliina Haijanen
Alueiden komitean
Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja

Euroopan unionin alueiden komitea
Alue- ja paikallishallinnon vaikutuskanava EU:n päätöksentekoon
Euroopan unionin alueiden komitea on neuvoa-antava elin, joka osallistuu EU:n lainsäädäntötyöhön antamalla lausuntoja komission, neuvoston ja parlamentin käsittelemistä
asioista. Komitea aloitti toimintansa vuonna
1994. Alueiden komitea tuo kuntien ja alueiden näkemykset EU:n päätöksentekoon. Komitea pyrkii edistämään läheisyysperiaatetta
ja monitasoista hallintoa. Alueiden komitea
pyrkii toiminnallaan rakentamaan entistä
demokraattisempaa, avoimempaa ja osallistavampaa Euroopan unionia.
Alueiden komiteaan kuuluu 344 jäsentä ja
yhtä monta varajäsentä. Jäsenten toimikausi
on viisi vuotta. Komitean jäsenet ovat alueja
paikallisvaaleissa valittuja luottamushenkilöitä tai poliittisessa vastuussa vaaleilla valitulle
elimelle.

Alueiden komitean
Suomen valtuuskunta
Suomen valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän
jäsentä ja yhdeksän varajäsentä. Suomen
valtuuskunta on korostanut erityisesti Itämeren alueen kehitystä, pohjoista ulottuvuutta
sekä harvaan asuttujen alueiden tarpeita
unionin rakennepolitiikassa. Myös peruspalveluiden asemaan EU:n toimintapolitiikoissa
ja pohjoismaisen hyvinvointijärjestelmän
erityispiirteisiin on kiinnitetty huomiota. Suomalaisjäsenet ovat valmistelleet lausuntoja
muun muassa seuraavista aihealueista: työllisyyspolitiikka, tietoyhteiskunta, tiede ja teknologia, metsäpolitiikka, Lissabonin strategia,
unionin laajentuminen, kestävä kehitys, EU:n
sosiaalinen toimintaohjelma, pohjoinen ulottuvuus, kaupunkipolitiikka, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, maahanmuutto- ja
pakolaispolitiikka, eurooppalainen digitaalistrategia sekä EU:n Itämeri-strategia.
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Suomen valtuuskunta
Valtuuskunnan puheenjohtaja Pauliina Haijanen
Valtuuskunnan varapuheenjohtaja Antti Liikkanen

Ylilääkäri Antti Liikkanen (SDP)
Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen
Katajaranta 39
96400 Rovaniemi
0400 692 548

Komitean varsinaiset jäsenet

antti.liikkanen@rovaniemi.fi

Varatuomari, kunnallisneuvos Pauliina Haijanen
(KOK)
Laitilan kaupunginvaltuuston
jäsen
Jaakontie 6, 23800 Laitila
Puh. (02) 853 912
0400 723 952
pauliina@haijanen.fi

Kansliminister Gun-Mari Lindholm (Ob)
Ålands landskapsregering
PB 1060, AX-22111 Mariehamn
0457 526 7452
gun-mari.lindholm@regeringen.ax

Faksi (02) 841 4472

Pääsihteeri Sirpa Hertell (Vihr.)

Johtaja Markku Markkula (KOK)

Espoon kaupunginvaltuuston

Espoon kaupunginvaltuuston

jäsen

jäsen

Yhteistuvantie 1

Sinitiaisenkuja 4 B

02730 Espoo

02660 Espoo

050 566 6818

050 464 2455

sirpa.hertell@vihreat.fi

markku.markkula@
aaltouniversity.fi
Faksi (09) 4702 5742

Rehtori Anne Karjalainen (SDP)
Keravan kaupunginvaltuuston

Lapinlahden kunnanvaltuuston

jäsen

jäsen

Vellamontie 23 a 2

Kuopiontie 84

04230 Kerava

73100 Lapinlahti

050 539 0744

040 5926 769

anne.m.karjalainen@kerava.fi

ossi.martikainen@pp1.inet.fi

Rehtori, kunnallisneuvos Veikko Kumpumäki
(VAS)

Yhteiskuntatieteiden maisteri Satu Tietari (Kesk)
Säkylän kunnanvaltuuston

Kemin kaupunginvaltuuston

jäsen

jäsen

Marttilantie 10

Ruutinkatu 2 A 8

27800 Säkylä

94100 Kemi

050 527 4909

040 547 2496,

satutie@netti.fi

veikko.kumpumaki@kemi.fi
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Yhteiskuntatieteiden maisteri Ossi Martikainen (Kesk)

Komitean varajäsenet
Tietokirjailija, valtiopäiväneuvos
Markus Aaltonen (SDP)

Valtiotieteiden lisensiaatti Hannele Luukkainen
(KOK)
Helsingin kaupunginvaltuuston
jäsen

Seinäjoen kaupungin-

Suonlaita 3

valtuuston jäsen

00940 Helsinki

Vuorenmaanrinne 10 C

040 547 7770

60220 Seinäjoki

hannele.luukkainen@clarinet.fi

040 750 4940
markus.aaltonen@kolumbus.fi
Faksi (06) 4141 627

KM, luokanopettaja Sanna Parkkinen (SDP)
Liperin kunnanvaltuuston jäsen
Liperin kunnanhallituksen pj.

Kasvatustieteiden maisteri Ilpo Haalisto (PerusS)

Alokaspolku 7,

Nousiaisten kunnanvaltuuston

80400 Ylämylly

jäsen

050 344 2505, 040 740 9125 (työ)

Eetuntie 5

sanna.parkkinen@liperi.fi

21270 Nousiainen
040 555 2840
ilpohaalisto@gmail.com

Kunnallisneuvos Antero Saksala (KOK)
Pirkkalan kunnanvaltuuston
jäsen
Niemenmaantie 30 E 19

Stadsdirektör Mårten Johansson (RKP)

33960 Pirkkala

Raseborgs stad

050 5262 791

PB 58

antero.saksala@gmail.com

10611 Raseborg
Tfn (019) 289 2001
marten.johansson@raseborg.fi

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Katri Kulmuni
(Kesk.)
Tornion kaupunginvaltuuston jäsen
Kulmunintie 6

Taloustieteiden maisteri Petri Kalmi (Kesk.)
Nurmijärven kunnanvaltuuston
jäsen

95440 Tornio
044 2555 903
katri_kulmuni@hotmail.com

Jokipalstatie 24
01840 Klaukkala
044 357 0808
pk@petrikalmi.fi

Pol. mag. Wille Valve (Moderaterna)
Lagtingsledamot, Ålands lagting
PB 69, AX-22101 Mariehamn
040 596 2929
wvalve@gmail.com
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Alueiden komitean tehtävät
Alueiden komitean tehtävänä on kertoa
muille EU:n toimielimille alue- ja paikallisviranomaisten näkemykset unionin aloitteista.
Lausuntotyön lisäksi komitea laatii vaikutusarviointeja ja julkaisee tutkimuksia. Työnsä
tueksi alueiden komitea järjestää alue- ja
paikallisviranomaisten kuulemisia. Komitean
tehtävänä on myös tiedottaa kansalaisille
EU:n toimintapolitiikoista.
Komitean kuuleminen on pakollista seuraavia
aloja koskevien EU-säädösten laadinnan yhteydessä:




taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen
yhteenkuuluvuus;
Euroopan laajuiset verkot;
liikenne, televiestintä ja energia;










kansanterveys;
koulutus ja nuoriso;
kulttuuri;
työllisyys;
sosiaalipolitiikka;
ympäristö;
ammattikoulutus;
ilmastonmuutos.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio
voivat halutessaan kuulla AK:ta myös millä
tahansa muulla alalla, erityisesti rajojen yli
ulottuvan yhteistyön osalta. AK voi antaa
lausuntoja myös omasta aloitteestaan.
Komitea voi nostaa kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa oikeuksiensa turvaamiseksi tai kumotakseen EU-säädöksen, joka
loukkaa toissijaisuusperiaatetta.

Alueiden komitea EU:n päätöksenteossa
Asetus
Direktiivi
Päätös

Neuvosto
Kuuleminen

Kuuleminen




Euroopan parlamentti

Ehdotus

Komissio
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Talous- ja
sosiaalikomitea

Toimielimet
Alueiden komitean toimielimet ovat työvaliokunta, täysistunto ja kuusi valiokuntaa.

Työvaliokunta
Työvaliokunnassa on 60 jäsentä, jotka valitaan jäsenvaltioiden välistä ja poliittista
tasapainoa noudattaen: puheenjohtaja ja
ensimmäinen varapuheenjohtaja, yksi varapuheenjohtaja kustakin jäsenvaltiosta, neljän
poliittisen ryhmän puheenjohtajat sekä 27
muuta jäsentä. Työvaliokunta vastaa komitean työskentelyn järjestämisestä, laatii komitean poliittisen ohjelman ja päättää lausuntojen laadinnasta.

Täysistunto
Täysistunto on viisi kertaa vuodessa järjestettävä kokous, johon osallistuu komitean
koko jäsenistö. Täysistunnossa käsitellään ja
hyväksytään lausuntoja ja päätöslauselmia
sekä käydään poliittista keskustelua. Täysistuntoihin kutsutaan usein Euroopan komission jäseniä ja EU:n puheenjohtajavaltion
edustajia keskustelemaan alueita ja kuntia
kiinnostavista kysymyksistä.

Valiokunnat
Alueiden komitean kuusi valiokuntaa valmistelevat lausuntoluonnoksia ja järjestävät konferensseja omaan toimialaansa kuuluvista
aiheista. Kussakin valiokunnassa on noin 100
jäsentä, jotka edustavat kaikkia jäsenvaltioita.

7

8

Suomen valtuuskunnan jäsenet
työvaliokunnassa ja valiokunnissa
Työvaliokunta
Pauliina Haijanen, varapuheenjohtaja
henkilökohtainen sijainen Markku Markkula
Antti Liikkanen
henkilökohtainen sijainen Anne Karjalainen

Valiokunnat
Alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka -valiokunta (COTER)
(taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus, rakennerahastot, aluesuunnittelu, kaupunkipolitiikka, asuminen, liikenne, mm. Euroopan laajuiset liikenneverkot,
alueyhteistyö)
Pauliina Haijanen
Anne Karjalainen
Ossi Martikainen

Talous- ja sosiaalipolitiikka -valiokunta (ECOS)
(työllisyys, sosiaalipolitiikka, hyvinvointipalvelut, yhtäläiset mahdollisuudet, yritys-, kilpailu- ja veropolitiikka, innovointi, talous- ja
rahapolitiikka, sisämarkkinat)
Anne Karjalainen
Markku Markkula
Satu Tietari

Kansalaisuus, hyvä hallintotapa,
institutionaaliset ja ulkoasiat -valiokunta (CIVEX)
(vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen
perustuva alue, maahanmuuttopolitiikka,
aktiivinen kansalaisuus, hyvä hallintotapa,
EU:sta tehdyn sopimuksen täytäntöönpano,
naapuruuspolitiikka, itäinen kumppanuus ja

EU:n Välimeri-politiikka, kehitysyhteistyö, laajentuminen)
Pauliina Haijanen
Veikko Kumpumäki
Gun-Mari Lindholm

Luonnonvarat-valiokunta (NAT)
(yhteinen maatalouspolitiikka ja maaseudun
kehittäminen, kalatalous, elintarviketuotanto,
meripolitiikka, kansanterveys, kuluttajansuoja, metsätalous, väestönsuojelu, matkailu)
Sirpa Hertell
Antti Liikkanen
Ossi Martikainen

Ympäristö, ilmastonmuutos ja
energia -valiokunta (ENVE)
(ilmastonmuutos: sopeutuminen ja hillitseminen, uusiutuvat energiamuodot, ympäristö,
Euroopan laajuiset energiaverkot)
Sirpa Hertell
Antti Liikkanen
Satu Tietari

Koulutus, nuoriso, kulttuuri ja
tutkimus -valiokunta (EDUC)
(nuoriso, urheilu, koulutus, EU:n viestintästrategia, elinikäinen oppiminen, kulttuuri,
monikielisyys, tutkimus ja teknologia, tietoyhteiskunta ja Euroopan laajuiset televiestintäverkot, viestintäala)
Veikko Kumpumäki
Markku Markkula
Gun-Mari Lindholm
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Poliittiset ryhmät
Alueiden komiteassa toimii neljä poliittista
ryhmää:

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (EPP),

Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä (PES),

Euroopan liberaalidemokraattien liiton
ryhmä (ALDE),

Euroopan allianssiryhmä (EA).
Osa jäsenistä on sitoutumattomia.

Alueiden komitean jäsenten määrä
jäsenvaltioittain
Italia, Ranska, Saksa ja
Yhdistynyt kuningaskunta 		
24
Espanja ja Puola 				
21
Romania 				15
Alankomaat, Belgia, Bulgaria,
Itävalta, Kreikka, Portugali,
Ruotsi, Tšekki ja Unkari 			
12
Irlanti, Liettua, Slovakia,
Suomi ja Tanska 				
9
Latvia, Slovenia ja Viro 			
7
Kypros ja Luxemburg 			
6
Malta 					 5
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”Art & Build - Atelier Paul Noel”

Suomen Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan
sihteeristönä sekä valtuuskunnan esittelijöiden asiantuntijana.

Suomen valtuuskunnan
sihteeristö
Suomen Kuntaliitto
Toinen linja 14
00530 Helsinki
Faksi 09 771 2535
EU-asiain päällikkö Erja Horttanainen
Puh. 09 771 2528, 050 5252 145
erja.horttanainen@kuntaliitto.fi
Erityisasiantuntija Anu Wikman-Immonen
Puh. 09 771 2532, 050 5252 874
anu.wikman-immonen@kuntaliitto.fi

Kuntaliiton Brysselin
toimisto
The Association of Finnish
Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1
B-1000 Brussels, Belgium
Johtaja Henrik Rainio
+32 2 549 0870, +32 474 540 851
henrik.rainio@kuntaliitto.fi
EU-suunnittelija Heli Niemelä-Farrer
+32 2 549 0871, +32 475 653 738
heli.niemela-farrer@kuntaliitto.fi

EU-asiain assistentti Isa Ojala
Puh. 09 771 2527, 050 5944 058
isa.ojala@kuntaliitto.fi
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Alueiden komitean pääsihteeristö
Committee of the Regions
Rue Belliard 101, B-1040 Brussels
Puh. +32 2 282 2211, fax +32 2 282 2325
Internet: http://www.cor.europa.eu

Helsinki 2012

