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Esipuhe

Euroopan uudistaminen yhdessä kuntien ja alueiden kanssa
Suomi siirtyy Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltioksi tilanteessa, jossa EU on tienhaarassa. Euroopan
parlamentin vaalit on käyty ja EU:n toimielimiä alkavat luotsata uudet johtajat, joiden vastuutehtävänä on määrittää
lopullisesti EU:n seuraavan talousarvion ja ohjelmakauden sisällöt. Käsillä on uudistumisen aika. Näiden kuuden kuukauden aikana on saatava aikaan tuloksia kaikille kansalaisille.
Euroopan alueiden komitean kautta me paikallis- ja aluetason päättäjät annamme panoksemme EU:n toimielinten
tulevien painopisteiden muotoiluun. Kunnat ja alueet ovat keskeisessä asemassa vastattaessa suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, olipa kyse sitten ilmastonmuutoksesta, työpaikkojen luomisesta tai sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta. Niiden tulee olla kumppaneita luotaessa yhdessä älykkäitä ratkaisuja, jotta voidaan saavuttaa YK:n vahvistamat kestävän kehityksen tavoitteet, jotka on otettava huomioon kaikilla politiikanaloilla ja kaikilla hallintotasoilla.
Suomen puheenjohtajakaudella etusijalle asetetaan kestäväpohjainen kasvu: tehdessään yhteistyötä elinkeinoelämän ja korkeakoulujen kanssa kunnat ja alueet ovat moottoreita, jotka vievät innovointia eteenpäin. Paikallis- ja
aluetason toimijat edistävät osaltaan kestävää kehitystä tukemalla pk-yrityksiä, yrittäjyyttä ja startup-yrityksiä. Juuri
tätä kansalaiset odottavat. Se edellyttää, että synergioita EU:n eri ohjelmien välillä vahvistetaan, integroidaan kaikkien julkisten ja yksityisten rahoitusvälineiden käyttö ja vahvistetaan alueellisiin älykkäisiin erikoistumisstrategioihin
perustuvia eurooppalaisia kumppanuuksia. Se edellyttää myös, että EU:n koheesiopolitiikan investointien nykyinen
taso säilytetään kaikkien alueiden ja kuntien, rikkaiden ja köyhien, osalta. Alueellisten erojen supistaminen ja kaikkien
alueiden tukeminen ovat viime kädessä osoitus eurooppalaisesta solidaarisuudesta. Ilman yhtenäisyyttä meillä ei
ole unionia. Ilman riittäviä investointeja alueet ja kunnat eivät kykene auttamaan yhteisten haasteidemme ratkaisemisessa.
Kestäväpohjainen ja osallistava kasvu edellyttää riittäviä paikallisia investointeja koulutukseen ja innovointiin, digitalisointiin ja tekoälyyn. Digitalisoinnilla on ratkaiseva rooli monissa yhteiskunnallisissa haasteissa, kuten turvallisuuskysymyksissä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kunnat ja alueet – yrityksineen, korkeakouluineen ja kansalaisineen
– ovat avainasemassa pyrittäessä edistämään EU:n digitaalista siirtymää yhteistyötä ja kumppanuuksia lisäämällä.
Poliittisten päättäjien on yhdistettävä voimansa hallinnon kaikilla tasoilla ja ajateltava paikallisista lähtökohdista käsin
voidakseen tehdä muutokset, joita Eurooppa kiireellisesti tarvitsee.
Myös pohjoinen ulottuvuus on tärkeä paitsi Suomen myös koko Euroopan kannalta. Siitä on tulossa erittäin keskeinen tekijä maailman kauppareittien ja luonnonvarojen kannalta. Se on myös vahva muistutus siitä, että ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteidemme on oltava nykyistä kunnianhimoisempia. Arktinen ympäristö on jo nyt
äärimmäisen haavoittuva, ja tällä haavoittuvuudella on vaikutuksia koko maapalloon, jos sen suhteen ei ryhdytä
toimiin välittömästi. Me paikallis- ja aluetason toimijat emme voi odottaa joutilaina. Olemme valmiita saamaan kunnianhimoisilla, osallistavilla ja innovatiivisilla ilmastotoimilla tuloksia aikaan ja vaadimme hiilineutraalia Eurooppaa
vuoteen 2050 mennessä.
Puheenjohtajavaltio Suomi voi luottaa Euroopan kuntiin ja alueisiin, jotta puheenjohtajakaudesta tulee menestys. Paljon voidaan saavuttaa seuraavien kuuden kuukauden aikana työskentelemällä ja investoimalla paikallisesti,
yhdessä.
Karl-Heinz Lambertz
AK:n puheenjohtaja
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Markku Markkula
AK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja
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Esipuhe

Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Pauliina Haijanen
Alueiden komitea tuo kuntien ja alueiden näkemykset Euroopan unionin päätöksentekoon. Alueiden komitean keskeiset poliittiset tavoitteet ovat kansalaisiaan lähellä olevan Euroopan edistäminen ja alueellisen yhteisvastuullisuuden lujittaminen. Suomen valtuuskunta toimii aktiivisesti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Alueiden komitean asema on jatkuvasti vahvistunut. Siten alueiden ja kuntien mahdollisuus vaikuttaa unionin lainsäädäntöön on parantunut. Alueiden komitean tulee painottaa konkreettisten tulosten merkitystä niissä asioissa,
joissa EU pystyy toimimaan paremmin kuin yksittäiset jäsenmaat.
Euroopan tulevaisuuskeskustelun keskeinen kysymys on, kuinka kyetään saavuttamaan kilpailukykytavoitteet ja samalla säilyttämään korkea sosiaalisen suojelun taso. Kestävän kehityksen tavoitteet on otettava huomioon kaikessa
toiminnassa. Alue- ja paikallistasolla on suuri vastuu innovatiivisten toimintaympäristöjen rakentamisessa. Julkisen
sektorin merkitys unionin kilpailukykytavoitteiden toteuttamisessa tulisi nostaa lähempään tarkasteluun.
EU:n tulevan ohjelmakauden lähtökohtana on globalisaatioon liittyviin haasteisiin vastaaminen muun muassa osaamisen, työllisyyden ja osallisuuden vahvistamisen kautta. Koheesiopolitiikan välineet ovat tuoneet kasvua ja parantaneet työllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta paikallis- ja aluetasolla. Paikallisten ja alueellisten vahvuuksien
pohjalta pystytään tekemään tuloksekasta ja jäsenmaiden erityispiirteet huomioivaa kehittämistyötä myös seuraavalla EU:n ohjelmakaudella.
Pohjoisen harvaan asutun alueen erityisasema, arktisen alueen mahdollisuudet, Itämeren alueen yhteistyö sekä ulkorajayhteistyö Venäjän suuntaan ovat koko Euroopalle tärkeitä teemoja. Haasteellisten olosuhteiden tuomat haitat
on otettava huomioon. Sen lisäksi on syytä panostaa näillä alueilla olevaan osaamiseen. Itä- ja Pohjois-Suomen
harvaan asutuilla alueilla on Suomen liittymissopimuksen myötä tunnustettu erityisasema, joka tulee huomioida
myös tulevalla ohjelmakaudella. Älykkään erikoistumisen strategiat ovat myös seuraavalla ohjelmakaudella keskeisiä
alueellisia kasvun ja innovaatioiden edistämisen välineitä koko Euroopassa.
Hyvän hallintotavan tunnusmerkki on, että hallinnon eri tasot osallistuvat yhdessä niitä koskevien asioiden valmisteluun. Yhteistyö on tuloksellisen toiminnan edellytys. Alueiden komitea on pyrkinyt edistämään monitasoista hallintoa eli unionin, jäsenvaltioiden ja alue- ja paikallisviranomaisten yhteistä toimintaa Euroopan unionin politiikkojen
laatimiseksi. Tätä toimintaa tulee jatkaa.
Suomen valtuuskunta korostaa, että EU:n päätöksenteossa on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten
kansalaisten luottamusta unioniin voidaan parantaa. Suurimpia ongelmia on kansalaisten vieraantuminen, ei niinkään unionin perustavoitteista, vaan ennemminkin arjen päätöksenteosta. EU-tiedon välittäminen kansalaisille,
kunnille ja alueille on yksi alueiden komitean keskeisistä tehtävistä. Alueiden komiteassa on edustajia eri puolelta
Eurooppaa. He voivat olla viestin tuojina ja viejinä EU:n päätöksentekoon ja omille alueilleen.
		
		

Euroopan alueiden komitea ja

Pauliina Haijanen
Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen
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Uutta pontta Euroopalle alueiden
ja kuntien avulla: Euroopan
alueiden komitean viestinnän
painopisteet vuonna 2019
Euroopan alueiden komitean (AK) viestinnän päätavoitteena vuonna 2019 on osoittaa, että kunta- ja aluehallinnolle olisi annettava vahvempi rooli EU:n päätöksentekoprosessissa. Alueet ja kunnat panevat täytäntöön yli 70 prosenttia kaikista EU:n politiikoista, ja ne ovat tärkeitä toimijoita yhteenkuuluvan, osallistavan ja kestävän Euroopan
rakentamisessa.
Vuoden 2019 kolmen viestintäkampanjan tavoitteena on vahvistaa AK:n asemaa ja vaikuttavuutta lisäämällä sen
näkyvyyttä ja tehostamalla yhteistyötä ja viestintää erityisesti EU:n kaikkien paikallis- ja alueviranomaisten ja niiden
eurooppalaisten yhteenliittymien kanssa.
Kampanja 1: Alue- ja paikallispoliitikkojen osallistaminen työhön Euroopan tulevaisuuden puolesta
Alue- ja paikallishallintoa edustavien jäsentensä kautta AK toimii kaksisuuntaisena yhdyssiteenä kuntien ja alueiden
sekä Euroopan unionin välillä ja voi siten auttaa palauttamaan kansalaisten luottamuksen EU:hun. Sen vuoksi AK on
sitoutunut luomaan uuden mekanismin järjestelmälliselle vuoropuhelulle paikallis- ja alueviranomaisten kanssa ja
kehittämään suhteita Euroopan parlamentin ja Euroopan komission uusien jäsenien kanssa vuonna 2019.
Kampanja 2: Investoiminen alueisiin ja kuntiin
Kampanjan tavoitteena on varmistaa alue- ja paikallisviranomaisten aktiivinen osallistuminen EU:n tuleviin talousarvioneuvotteluihin sekä korostetaan paikallisten julkisten investointien merkitystä, sillä ne muodostavat yksin puolet
kaikista julkisista investoinneista EU:ssa. Kampanja perustuu vuonna 2018 toteutettuun #CohesionAlliance -kampanjaan, jonka puitteissa kuntien ja alueiden liittoutuma puolusti EU:n vahvaa koheesiopolitiikkaa.
Kampanja 3: Alueet ja kunnat kestävän Euroopan toteuttajina
Tässä kampanjassa esitellään alueita, kuntia ja paikallisyhteisöjä, jotka ovat ryhtyneet toimenpiteisiin käytännön ratkaisujen tarjoamiseksi ja EU:n tason ongelmien ratkaisemiseksi AK:n vuosien 2015–2020 poliittisiksi painopisteiksi
määrittelemillä aloilla: ilmastonmuutoksessa, katastrofivalmiudessa ja -palautuvuudessa, muuttoliikkeessä ja kotouttamisessa ja kestävässä kehityksessä.
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Mikä on Euroopan alueiden
komitea (AK)?
AK on paikallis- ja aluehallintoa edustava elin
Euroopan unionissa. Sen jäsenet ovat alue- tai
paikallisvaaleissa valittuja luottamushenkilöitä ja
osallistuvat EU:n lainsäädäntäprosessiin.

Euroopan alueiden komitean jäsenet
PES
GROUP
European Committee

Puheenjohtaja

of the Regions

Karl-Heinz LAMBERTZ
(Eupen, BE)

Toimikausi: 2,5 vuotta
• johtaa AK:n työskentelyä
• johtaa puhetta
täysistunnoissa
• on AK:n virallinen edustaja

Ensimmäinen
varapuheenjohtaja
Markku MARKKULA
(Espoo, FI)

Toimikausi: 2,5 vuotta

• johtaa AK:n työskentelyä
yhteistyössä puheenjohtajan
kanssa

Täysistunto

350

NI

24

24

24

24
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poliittista
painopistettä
Euroopan talous,
jonka johtavana
voimana ovat sen
alueet ja kunnat
Euroopan alueiden komitea ja

AK:n jäsenet kokoontuvat
kaksi-kolmipäiväiseen
täysistuntoon Brysseliin
5–6 kertaa vuodessa
äänestääkseen
lausunnoista ja
hyväksyäkseen ne.

EU:n lainsäädännön
alueellinen ja
paikallinen ulottuvuus

Vakaus ja yhteistyö
EU:n ulkorajoilla

Yksinkertaisempi ja
yhteenliitetympi
Eurooppa
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Kansalaisten
Eurooppa on
tulevaisuuden
Eurooppa

EU-elimet
määrittävät kantansa

Päätöksenteko
EU:ssa

Päätöksenteko
Euroopan
komissio

Euroopan
unionin neuvosto
Euroopan
komissio

ehdotus

Euroopan parlamentti

lainsäädäntäprosessi

•••••

Euroopan
unionin neuvosto

Euroopan alueiden
komitea
kuulemismenettely Euroopan parlamentti

•••••••••

AK:n valiokunnat

AK:n
pakollinen kuuleminen
Taloudellinen,
sosiaalinen
ja alueellinen
yhteenkuuluvuus,
rakennerahastot,
Euroopan
aluekehitysrahasto,
Euroopan
sosiaalirahasto

Komitean 6 valiokuntaa (jäsenistä muodostuvia ryhmiä) laativat
lausunto- ja päätöslauselmaluonnoksia, jotka esitetään
täysistunnon käsiteltäviksi.

Kansanterveys
Liikenne ja
Euroopan
laajuiset verkot

Vastuualat

Alueellinen
yhteenkuuluvuuspolitiikka
ja EU:n talousarvio
(COTER)

Talouspolitiikka
(ECON)

Ympäristö,
energia ja
ilmastonmuutos

Työllisyys ja
sosiaaliasiat

Luonnonvarat
(NAT)

Koulutus, nuoriso,
ammatillinen koulutus,
kulttuuri ja urheilu

AK:n lausuntojen laatiminen
Euroopan komission
säädösehdotus tai
Esittelijä
EP:n tai neuvoston
valmistelee
pyyntö tai AK:n
lausuntooma aloite
luonnoksen
ja konsultoi
sidosryhmiä

1

Tuotos

EU:n lainsäädännöstä
yli 70 prosenttia
vaikuttaa suoraan paikallis- tai
aluetasolla

Lausuntoluonnoksen ensimmäinen käsittely
ja hyväksyminen
AK:n valiokunnassa

2 3

Esittelijän
nimeämisestä
lausunnon hyväksymiseen:
2–9 kuukautta

Vuonna 2018 AK antoi

70%

78
lausuntoa

Ympäristö,
ilmastonmuutos
ja energia (ENVE)

Kansalaisuus, hallinto,
institutionaaliset ja
ulkoasiat (CIVEX)

Sosiaalipolitiikka,
koulutus, työllisyys,
tutkimus ja kulttuuri
(SEDEC)

Lausunnon
hyväksyminen
AK:n esittelijä tapaa AK:n täysistunnossa
EP:n esittelijän/esittelijät, neuvoston
Julkaiseminen ja
puheenjohtajavaltiedoksi antaminen
tion edustajia,
EU:n toimielimille
komission yksiköitä

4 56
Vuonna
2018
AK järjesti
ja oli mukana
järjestämässä

117

tapahtumaa

78

”Pohdintoja
Euroopasta”
-tapahtumaa
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Euroopan alueiden komitean
Varsinaiset jäsenet
Pauliina Haijanen

Sirpa Hertell

valtuuskunnan puheenjohtaja, Laitilan
kaupunginvaltuuston jäsen, työvaliokunta, CIVEX,
COTER, poliittinen ryhmä EPP, pauliina@haijanen.fi

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen, ENVE, NAT,
poliittinen ryhmä EPP, sirpa.hertell@vihreat.fi

”Sukupuolten tasa-arvoa tulee korostaa
unionin perusarvona. EU:n tulee toimia aktiivisesti sen edistämisessä
ja asenteisiin vaikuttamisessa kaikissa jäsenmaissa. Keskeiset tavoitteet
kytkeytyvät kestävään talouteen, turvallisuuteen ja päätöksentekoon.
Painopisteinä tulee olla myös työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen,
seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä tasa-arvoinen taloudellinen asema.
Tasa-arvon lisääminen talouden ohjauksessa, EU:n päätöksenteossa,
tasapuolisessa edustuksessa sekä päätösten vaikutusten arvioinnissa on
ratkaisevaa tasa-arvotavoitteiden saavuttamiseksi. Tasa-arvostrategian
painoarvoa tulee lisätä. EU:n kansalaisten yhdenvertaisuutta on
edistettävä. Vähemmistökielten asema on turvattava ja vähemmistöjen
syrjimättömyyttä edistettävä. Digitaalistrategian toteuttamisessa mm.
iäkkäiden, vammaisten ja vähävaraisten sekä nuorten mahdollisuudet on
turvattava. Jokainen EU:n kansalainen voi vaikuttaa yleisesti tunnustettujen
perusarvojen vahvistamiseen ja edistämiseen. Sukupuolten tasa-arvoinen
edustus otetaan aina huomioon alueiden komitean Suomen valtuuskuntaa
valittaessa. Tällä hetkellä valtuuskunnan 9 varsinaisesta jäsenestä 5 on
naisia. Kuitenkin koko AK:n jäsenistöstä naisia on alle neljännes. On hyvä,
että tähän epäkohtaan on nyt kiinnitetty huomiota ja kaikkia jäsenvaltioita
kehotetaan vähentämään epätasapainoa vuonna 2020 alkavalla AK:n
seuraavalla toimikaudella.”

”Olen espoolainen kaupunginvaltuutettu ja
Kestävä Espoo - ohjelman puheenjohtaja. Alueiden komiteaan minut
valittiin vuonna 2009 ja olen toiminut myös Enve- valiokunnan
varapuheenjohtajana. Neljän lausunnon (Kohti kestävää Eurooppaa
vuoteen 2030 mennessä – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden
jatkotoimet, Ehdotus direktiiviksi kertakäyttömuoveista, Kohti uutta
EU:n strategiaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja Ilmasto- ja
energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030) valmistelu ja esittely ovat
vahvistaneet näkemystäni Alueiden komitean työn tärkeydestä koko
EU:n ja sen paikallistason vaikuttamistyön kannalta. Eurooppalaisella
paikallistason yhteistyöllä ja laajalla vuorovaikutuksella on ratkaiseva
merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa ja tasa-arvon edistämisessä koko
Euroopassa ja myös globaalisti.”

Markku Markkula
alueiden komitean 1. varapuheenjohtaja, Espoon
kaupunginvaltuuston jäsen, ECON, SEDEC,
poliittinen ryhmä EPP, markku.markkula@aalto.fi
”Muu Eurooppa voi merkittävästi hyötyä
suomalaisesta osaamisesta. Meillä on paljon sellaista tietoa ja sovelluksia,
jolle olisi valtavasti kansainvälistä käyttöä. Suomi on digitaalisuuden
ja innovaatioiden edelläkävijä. Kaikilla EU:n alueilla tarvitaan uutta
innovatiivisuutta sekä sitoutumista paikallisen yhteistyön henkeen ja
eurooppalaisiin kumppanuuksiin. EU:n kautta saatavissa oleva rahoitus
on tietenkin merkityksellistä, mutta sen käytön on oltava ennen kaikkea
katalyyttista uuteen kannustavaa. Yhteiskunnallisiin haasteisiin ei voi
vastata vain vanhoilla työkaluilla ja vanhentuneella osaamisella. Otetaan
suomalaisten osaaminen ja “salaisuudet” yhteiseen käyttöön.”

Anne Karjalainen
valtuuskunnan varapuheenjohtaja, Keravan
kaupunginvaltuuston jäsen, työvaliokunta, SEDEC,
COTER, Laajakaistafoorumi, poliittinen ryhmä PES,
anne.m.karjalainen@kerava.fi
”Kotikaupunkini Kerava, Hyvän elämän kaupunki, sijaitsee Helsingin
metropolialueella. Uusi kaupunkistrategiamme tähtää siihen, että Keravalla
arki on onnellista ja toimivaa. Kaiken toimintamme tavoitteena on tuottaa
keravalaisille hyvinvointia ja laadukkaita palveluita kuten sosiaali- ja
terveyspalvelut, varhaiskasvatus ja peruskoulu. Kaikille lapsille tarjotaan
mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen. Rouhea kaupunkikulttuuri on
osa Keravan katukuvaa. Rakennamme ekologisesti kestävää kaupunkia.
Koska luonto on meille tärkeää, jokaisella keravalaisella on enintään
300 metriä viheralueelle. Oma energiayhtiömme panostaa uusiutuviin
energiamuotoihin. Kerava on julistautunut Suomen ja ehkä koko Euroopan
ensimmäiseksi muovipussittomaksi kaupungiksi. Tulevaisuuden HelsinkiUusimaa haluaa olla Euroopan viilein ja virkein alue vuonna 2050. Meiltä
löytyy yrittäjähenkeä, eloisaa kaupunkikulttuuria ja osaamista teknologisiin
innovaatioihin.”

Ossi Martikainen
Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen, NATvaliokunnan puheenjohtaja, COTER, poliittinen
ryhmä ALDE, ossimartikainen@outlook.com

Ilpo Heltimoinen
Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsen, ECON,
NAT, poliittinen ryhmä ECR, ilpo@heltimoinen.fi

Euroopan alueiden komitea ja
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Suomen valtuuskunta
Ahvenanmaa

Mikkel Näkkäläjärvi
Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen,
CIVEX, ENVE, poliittinen ryhmä PES,
mikkel.nakkalajarvi@gmail.com

Gun-Mari Lindholm

”Tulen Rovaniemeltä, joka on Lapin, Suomen pohjoisimman alueen,
pääkaupunki ja sijaitsee napapiirillä. Rovaniemi on Suomen 16.
väkirikkain kaupunki 62 000 asukkaallaan. Rovaniemellä sijaitsee
kaksi suurta jokea, elinvoimainen maaseutu, paljon kyliä, luontoa
ja vilkas kansainvälinen lentokenttä. Rovaniemellä sijaitsee kaksi
yliopistoa ja Lapin yliopisto onkin sekä Suomen, että EU:n pohjoisin
yliopisto. Rovaniemi on arktinen kaupunki ja toukokuussa 2019 meillä
olikin kunnia isännöidä Arktisen neuvoston ulkoministerikokousta
Rovaniemellä.”

Ahvenanmaan maakuntapäivien puhemies,
gun-mari.lindholm@aland.net
”Koska Ahvenanmaan maakuntapäivillä ei vielä
ole omaa edustajanpaikkaa Euroopan parlamentissa, on Euroopan
alueiden komitea tärkeä foorumi. Se tarjoaa meille mahdollisuuden
perehtyä suoraan Euroopan ajankohtaisiin kysymyksiin ja asioihin.
Alueellinen yhteenkuuluvuus yhdistää jäseniä. Minulle on ollut
erittäin hyödyllistä saada tietoa Ahvenanmaan kaltaiselle pienelle
itsehallintoalueelle erityisen merkityksellisistä ajankohtaisista
kysymyksistä. Annan arvoa täysistuntoa alustaville vierailevien puhujien
esityksille, joissa käsitellään aina ajankohtaisia kysymyksiä.
Tapaamiset eri puolilta Eurooppaa tulevien ihmisten kanssa ovat olleet
itselleni hyvin antoisia. Niillä on ollut tärkeä merkitys ymmärryksen ja
tiedon lisäämiseksi toistemme tilanteista.
Suomi julistautui joulukuussa 1917 itsenäiseksi tasavallaksi vedoten
samaan kansojen itsemääräämisoikeuden periaatteeseen kuin mihin
ahvenanmaalaiset vetosivat tukeakseen pyrkimystään palata osaksi
Ruotsia. Suomen taholla ei kuitenkaan oltu valmiita suostumaan
ahvenanmaalaisten vaatimuksiin liittymisestä uudelleen Ruotsiin,
vaan heille haluttiin sen sijaan antaa eräänlainen sisäinen itsehallinto.
Sen tähden Suomen eduskunta sääti vuonna 1920 itsehallintolain,
jota ahvenanmaalaiset eivät kuitenkaan hyväksyneet. Ahvenanmaan
kysymyksen kansainvälisen luonteen vuoksi asia siirrettiin
vastaperustetun Kansainliiton ratkaistavaksi. Kansainliiton neuvosto
teki kesäkuussa 1921 kompromissipäätöksen, jossa ei mikään konfliktin
kolmesta osapuolesta – Suomi, Ruotsi ja Ahvenanmaa – jäänyt
kokonaan osattomaksi.
Suomi sai Ahvenanmaan saaret hallintaansa, mutta sen tuli taata
saarten väestölle sen ruotsin kieli, kulttuuri, paikalliset tavat sekä se
itsehallintojärjestelmä, jota Suomi oli tarjonnut Ahvenanmaalle vuonna
1920. Päätöstä täydennettiin Suomen ja Ruotsin välisellä sopimuksella
takuiden toteuttamisesta. Samalla Kansainliitto päätti Ahvenanmaan
demilitarisointia ja neutralisointia koskevan sopimuksen solmimisesta,
jottei Ahvenanmaa jatkossa muodostaisi sotilaallista uhkaa Itämeren
alueen rauhalle ja lähinnä Ruotsille.
Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontui ensimmäiseen
täysistuntoonsa kesäkuun 9. päivänä, jota juhlitaan nykyään
Ahvenanmaan itsehallintopäivänä. Itsehallintolaki on sittemmin
uudistettu kokonaisuudessaan kaksi kertaa, vuosina 1951 ja 1993.
Maakuntapäivillä on 30 edustajaa ja maakunnan hallituksessa
seitsemän jäsentä.
Ahvenanmaa jakautuu 16 kuntaan, mutta käynnissä on juuri keskustelu
kuntauudistuslaista, jossa ehdotetaan Ahvenanmaan jakamista
neljään kuntaan. Tämän vuoden lokakuussa Ahvenanmaalla pidetään
maakuntapäivä- ja kunnallisvaalit.”

Satu Tietari
Säkylän kunnanvaltuuston jäsen, ECON, ENVE,
poliittinen ryhmä ALDE, satutie@netti.fi
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Varajäsenet
Mikko Aaltonen

Merja Lahtinen

Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen,
poliittinen ryhmä PES, mikko.aaltonen@
tampere.fi

Jämsän kaupunginvaltuuston jäsen, poliittinen
ryhmä ALDE, lahtinen.merja@gmail.com
”Suomi edistää suomalaisen koulutuksen
kansainvälistymistä. Valtion talousarviossa
varataan vuosittain määräraha perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
sekä ammatillisen koulutuksen kansainväliseen toimintaan. Vuonna
2019 on jaossa 700 000 €. Opetushallitus toivoo innovatiivisia ja
verkostoituneita hankehakemuksia, joissa painotetaan kaikkien lasten
ja oppilaiden mahdollisuutta oppia kansainvälisyyttä. Useimmissa
rahoitusta saaneissa hankkeissa on suomalaisen koulun lisäksi
mukana yksi tai useampi koulu jostakin toisesta tai jopa useammasta
maasta. Kouluista valitaan joukko oppilaita, jotka ensin suunnittelevat
kouluvierailua hankkeen osapuolena olevaan toisessa maassa olevaan
kouluun hankkeen teeman mukaisesti ohjaavan opettajan johdolla.
Vierailun aikana oppilaat majoittuvat useimmiten isäntäperheissä,
jolloin maan kulttuuri tulee paremmin tutuksi. Vastavuoroisesti toisen
maan oppilaat vierailevat myös Suomessa.”

Jari Andersson
Sastamalan kaupunginvaltuuston jäsen, poliittinen ryhmä EPP, jari.andersson@sastamala.fi
”Kaupungistuminen on kiihtynyt viimeiset
kaksikymmentä vuotta. MDI:n ennusteissa
kaupungistuminen tulee lisääntymään. Alueellisesti menestyvät ne
kunnat, jotka sijaitsevat hyvin junayhteyksien varrella kasvukeskusten
läheisyydessä. Suurimmassa osassa Suomen kuntia kipuillaan
vähenevän ja ikääntyvämmän väestön määrän kasvaessa. Jos
halutaan pitää koko Eurooppa ja Suomi asuttuna, on myös etsittävä
ratkaisuja, joilla haja-asutusalueilla asuminen on mahdollista.
Pienissä kaupungeissa ja yhteisöissä on ehdottomasti omat hyvät
puolensa. Noin 20000 asukkaan väestökeskittymässä pystytään
mahdollistamaan erilaisten palvelujen tuotanto ja palvelut kohtuullisin
välimatkoin. Unionilla tulee olla aluepolitiikassaan kaksi ulottuvuutta,
joita kehitetään tasa-arvoisesti. Hyvän kaupunkiasumisen ja hyvän
maaseutumaisen asumisen ulottuvuudet. Nämä ulottuvuudet eivät ole
vastakkaisia, vaan parhaimmillaan tukevat toisiaan.”

Matias Mäkynen
Vaasan kaupunginvaltuuston jäsen, poliittinen
ryhmä PES, matias.makynen@gmail.com

Tiina Elovaara

Sanna Parkkinen

Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen,
poliittinen ryhmä ECR, tiina.elovaara@
tiinaelovaara.fi

Liperin kunnanvaltuuston jäsen, poliittinen
ryhmä PES, sanna.parkkinen@liperi.fi

Patrik Karlsson

Ahvenanmaa

Vantaan kaupunginvaltuuston jäsen, poliittinen
ryhmä ALDE, patrik.karlsson@vantaa.fi

Tony Wikström
Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen,
poliittinen ryhmä PES,
tony.wikstrom@lagtinget.ax

Terhi Koulumies
Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen, poliittinen
ryhmä EPP, koulumies@gmail.com
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Suomen kunnat
Suomessa on 311 kuntaa. Kunnilla on vahva itsehallinto ja Euroopan mittakaavassa poikkeuksellisen laajat tehtävät.
Suurin osa julkisista palveluista on kuntien vastuulla; valtio vastaa vain kolmanneksesta palveluista. Kunnille kuuluvat
kansalaisille tärkeiden julkisten peruspalvelujen, kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä koulutus- ja kulttuuripalvelujen järjestäminen sekä ympäristöasiat ja tekninen infrastruktuuri. Tärkeitä tekijöitä kuntien toiminnan onnistumisen kannalta ovat toimiva alueellinen yhteistyö ja elinvoimaisuuspolitiikka.
Kunnat rahoittavat toimintansa ja järjestämänsä palvelut kunnallisverotuloilla ja valtionhallinnolta saatavilla tulonsiirroilla.
Suomi on tunnettu vahvasta paikallisdemokratiasta ja päätöksenteon avoimuudesta. Kunnallishallinnossa asiat valmistellaan avoimesti, ja kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus näkemysten esittämiseen eri valmisteluvaiheissa. Kunnanvaltuutetut valitaan neljän vuoden välein kunnallisvaaleissa.
Kunnat, kuntayhtymät ja niiden omistamat yritykset työllistävät lähes puoli miljoonaa ihmistä.
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Suomen Kuntaliitto
Suomen Kuntaliitto on vahva suomalaisen yhteiskunnan vaikuttaja. Yhdessä Suomen kuntien kanssa rakennamme
kestävää tulevaisuutta kaikille suomalaisille vaikuttamalla päätöksentekoon eduskunnassa, ministeriöissä ja Euroopan unionissa.
Kuntaliitto on Suomen kuntien ja kaupunkien muodostama yhdistys. Toiminnassa ovat mukana myös maakuntien
liitot, sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit sekä koulutuksen ja muiden alojen kuntataustaiset organisaatiot.
Kuntaliiton tärkeimmät tehtävät ovat kuntien ja koko kunta-alan edunvalvonta, palvelutoiminta ja kehittämistyö.
Edunvalvontamme lähtökohta on turvata kunnille ja maakunnille riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset tuottaa asukkaille palveluita sekä vapaus tehtäviensä toteuttamiseen. Kuntaliitto tarjoaa kunnille neuvontaa ja
koulutusta sekä verkostoitumis- ja keskustelutilaisuuksia. Kuntaliiton tutkimus- ja kehittämistoiminnan tehtävänä on
edistää kuntien ja koko kunta-alan uudistumista. Tutkimus- ja kehittämisprojekteissa on vuosittain mukana noin 150
kuntaa eri puolilta Suomea.
Kuntaliiton osaamisalueita ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, opetus ja kulttuuri sekä alueet, yhdyskunnat ja ympäristö. Keskeisiä toimialoja ovat myös kuntatalous, lakiasiat, kuntakehitys, demokratia ja johtaminen, ruotsinkielinen
ja kansainvälinen toiminta, tietoyhteiskunta-asiat sekä viestintä. Kuntaliiton osana toimii kuntatyönantajatehtäviä
hoitava KT Kuntatyönantajat.
Kuntaliitolla on Brysselissä toimisto, joka seuraa kunnille tärkeiden EU-lainsäädäntöhankkeiden valmistelua, viestii
niistä kunnille ja muille sidosryhmille sekä vaikuttaa EU:n päätöksentekoon. Kuntaliitto on asettanut omat tavoitteensa Suomen EU-puheenjohtajakaudelle. Koska kunnat toimeenpanevat EU:n lainsäädäntöä monilla aloilla, on
tärkeää olla mukana vaikuttamassa puheenjohtajakautemme painotuksiin.
Kuntien merkitys kansalaisia lähimpänä olevana hallinnon tasona korostuu tulevaisuudessa. Kestävää kasvua ja
sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävät konkreettiset toimet tehdään kunnissa ja alueilla. Ne tuovat yhteen laajan
joukon toimijoita kansalaiset mukaan lukien.
Kuntaliiton vision mukaan onnistuva Suomi tehdään lähellä. Visio viittaa siihen, että kestävät ratkaisut hyvinvoinnin
ja elinvoiman edistämiseksi syntyvät parhaiten paikallisyhteisöissä ja maakunnissa näiden omista lähtökohdista
käsin.

Sari Rautio
Hallituksen puheenjohtaja
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Tapahtumakalenteri
ENVE-valiokunnan opintokäynti ja seminaari ”Innovatiiviset paikalliset
toimet kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi”

7.–8. heinäkuuta

Espoo

Turun Eurooppa-foorumi

29.–31. elokuuta

Turku

EU:n ja itäisten kumppanimaiden paikallis- ja alueviranomaisten
konferenssin (CORLEAP) vuosikokous

12. syyskuuta

Turku

Alueiden komitean työvaliokunnan komitean kotipaikan ulkopuolinen kokous 13. syyskuuta

Turku

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko sekä AK:n puheenjohtajan
alueiden tilaa käsittelevä puhe

7.–10. lokakuuta

Bryssel

Julkisen sektorin tiedottajien kymmenes eurooppalainen
EuroPCom-konferenssi

7.–8. marraskuuta

Bryssel

ECON-valiokunnan seminaari ”Kuntien ja alueiden uusi rooli yrittäjyyden		
ja pk-yritystoiminnan edistämisessä”
25.–27. marraskuuta

Helsinki ja
Espoo

AK:n täysistunto

Bryssel

4.–5. joulukuuta
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Yhteystiedot
PAULIINA HAIJANEN

Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja
pauliina@haijanen.fi

ANNE KARJALAINEN

Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja
anne.m.karjalainen@kerava.fi

ERJA HORTTANAINEN

Suomen valtuuskunnan koordinaattori
Suomen Kuntaliitto
Toinen linja 14, 00530 Helsinki
+358 50 5252 145
erja.horttanainen@kuntaliitto.fi

ANU WIKMAN-IMMONEN

Suomen valtuuskunnan koordinaattori
Suomen Kuntaliitto
Toinen linja 14, 00530 Helsinki
+358 50 5252 874
anu.wikman-immonen@kuntaliitto.fi

BRYSSELIN TOIMISTO

The Association of Finnish Local and Regional Authorities, Brussels Office
Ulla Karvo, johtaja
Square de Meeûs/De Meeûssquare 1, B-1000 Bruxelles/Brussel, Belgique/België
+358 50 512 2232
ulla.karvo@kuntaliitto.fi
Valokuvaaja: Sonja Palhus
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Euroopan alueiden komitea perustettiin vuonna 1994 Maastrichtin sopimuksen nojalla. Komitea on EU:n alue- ja
paikallisedustajien kokous, ja sen jäsenet edustavat EU:n kaikkia 28:aa jäsenvaltiota ja yli 507:ää miljoonaa eurooppalaista.
Komitean tehtävänä on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä näiden edustamat yhteisöt mukaan EU:n
päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä
neuvostolla on velvollisuus kuulla sitä politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan
unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan EU:n lainsäädäntö on
toissijaisuusperiaatteen vastaista tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.
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