


Euroopan alueiden komitea (AK): 

Paikallis- ja aluehallintoa edustava 
neuvoa-antava elin Euroopan 

unionissa 



Miksi alueiden komitea? 

 
 Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa 

EU:n lainsäädännön laadintaan (70 % EU:n säädöksistä 
pannaan täytäntöön alue- ja paikallistasolla). 

 

 

 Tuodaan EU:ta lähemmäs kansalaisia ja edistetään 
toissijaisuusperiaatetta. 

 

 

 Tarjotaan kohtaamispaikka, jossa alueiden ja kuntien edustajat 
voivat vaihtaa kokemuksia parhaista käytänteistä ja käydä 
keskustelua EU:n toimielinten kanssa. 

 

 

 



Alueiden komitea 

Alue- ja paikallishallintoa edustava Euroopan unionin poliittinen elin 

• perustettu Maastrichtin sopimuksella (1993) 

• 350 jäsentä (alue- ja paikallishallinnon edustajia) 

• ensimmäinen täysistunto maaliskuussa 1994 

• kuusi täysistuntoa vuodessa 

• kuusi aihekohtaista valiokuntaa sekä talous- ja hallintoasiain 

komissio 

• 28 maakohtaista valtuuskuntaa 

• viisi poliittista ryhmää 
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Aihealat 

Alueiden komitean kuuleminen on pakollista seuraavilla aloilla: 

• taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus 

 

• koulutus ja nuoriso 

 

• kulttuuri 

 

• kansanterveys 

 

• Euroopan laajuiset verkot 

 

• liikenne 

 

• urheilu  

 

 

• työllisyys 

 

• sosiaalipolitiikka 

 

• ympäristö 

 

• ammatillinen koulutus 

 

• energia 

 

• ilmastonmuutos 

 

• rakennerahastot 

 

• Euroopan aluekehitysrahasto 

 

 

 

 



1. Euroopan parlamentti, neuvosto tai komissio esittää lausuntopyynnön. 

2. Työvaliokunta osoittaa ehdotuksen AK:n valiokunnalle. 

3. AK:n valiokunta nimeää esittelijän ja aloittaa lausunnon laatimisen. 

4. Ensimmäinen lausuntoluonnos esitellään AK:n valiokunnalle. 

5. Esittelijä jatkaa lausunnon työstämistä. 

6. Keskustelu, muutosehdotukset ja lausunnon hyväksyminen AK:n 

valiokunnassa. 

7. Lausunto hyväksytään täysistunnossa, minkä jälkeen se toimitetaan 

lausuntoa pyytäneelle toimielimelle ja julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä. 

Lausuntojen laatiminen 



AK:n jäsenet ja jäsenten nimeäminen 

Helmikuusta 2015 alkaen 350 jäsentä (ja 350 varajäsentä) 

 
Saksa, Ranska, Italia, Yhdistynyt kuningaskunta.………..….. 

Puola, Espanja…...………………………………………………..... 

Romania...………………………………………………………........ 

Itävalta, Belgia, Bulgaria, Tšekki, Kreikka,            

Unkari, Alankomaat, Portugali, Ruotsi………………………..... 

Tanska, Irlanti, Suomi, Slovakia, Liettua, Kroatia….……...….. 

Latvia, Slovenia…………………………..……………….………… 

Viro…….………………….……………….…...…………………….. 

Kypros, Luxemburg, Malta……………….…………...…….…....  

 

24 

21 

15 

 

12 

9 

7 

6 
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•  Jäsenvaltiot ehdottavat paikallis- ja aluehallinnon edustajia. 

•  EU:n neuvosto nimeää komitean jäsenet. 

•  Toimikausi on viisivuotinen ja uusittavissa.  

•  Vuodessa pidetään kuusi täysistuntoa ja annetaan noin 60 lausuntoa. 



AK:n suomalaisjäsenet (1/2) 

   

 

Asianajaja, kunnallisneuvos 

Pauliina Haijanen (KOK) 

Laitilan kaupunginvaltuuston 

jäsen 

Suomen valtuuskunnan pj 

 

Rehtori 

Anne Karjalainen (SDP) 

Keravan kaupunginvaltuuston 

jäsen 

  

Pääsihteeri 

Sirpa Hertell (Vihr.) 

Espoon 

kaupunginvaltuuston jäsen 

Kasvatustieteiden 

maisteri  

Ilpo Haalisto (PerusS) 

Nousiaisten 

kaupunginvaltuuston jäsen 

Ylilääkäri  

Antti Liikkanen (SDP) 

Rovaniemen 

kaupunginvaltuuston jäsen 

Kansliminister 

Gun-Mari Lindholm (Ob) 

Ålands landskapsregering  



AK:n suomalaisjäsenet (2/2) 

   

 

Johtaja 

Markku Markkula (KOK) 

Espoon kaupunginvaltuuston 

jäsen 

Yhteiskuntatieteiden maisteri 

Ossi Martikainen (Kesk) 

Lapinlahden kunnanvaltuuston 

jäsen 

Yhteiskuntatieteiden maisteri  

Satu Tietari (Kesk) 

Säkylän kunnanvaltuuston 

jäsen 



Lausuntotyö: AK:n lausunnot säädösteksteistä 

• Suunnitellaan ja valmistellaan EU:n säädöksiä käsittelevät AK:n lausunnot, 

joita annetaan 60-70 vuodessa, komitean kuutta valiokuntaa varten. 

 

• Pyydetään muiden EU:n toimielinten kannanottoja ajankohtaisista aiheista 
käytäviin keskusteluihin. 

 

• Kerätään asiantuntijoiden ja sidosryhmien näkemyksiä (konferenssit, 

seminaarit). 

 

• Seurataan säädösten ja AK:n lausuntojen vaikutuksia ja toteutetaan 

jatkotoimia. 


