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Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Puheenjohtajan saatesanat
Suomesta tulee vuoden 2019 jälkipuoliskolla Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio kolmatta
kertaa maan historiassa. Tulevat kuukaudet ovat keskeisiä EU:n kehityksen kannalta, sillä EU:lla on edessään
ympäristöön liittyviä, taloudellisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haasteita, kuten yhä käynnissä oleva
brexit-prosessi ja populistien muodostama uhka jäsenvaltioissa.
Suomen puheenjohtajakaudella käynnistyy myös uudelleen eurooppalainen päätöksentekoprosessi, kun
uusi toimielinjakso alkaa. EU saa uuden parlamentin, uuden komission ja uuden neuvoston puheenjohtajan.
Suomen panos on ratkaisevan tärkeä uuden strategisen ohjelman täytäntöönpanossa. Luotan siihen, että
vuonna 1995 EU:n jäseneksi liittynyt Suomi tuo ratkaisukeskeisen ajattelutapansa tuleviin neuvotteluihin.
Olen myös erittäin tyytyväinen Suomen kansalaisyhteiskunnan elinvoimaiseen tilanteeseen. Suomessa
on yli 70 000 aktiivista kansalaisyhteiskunnan organisaatiota, ja 75 prosenttia kaikista suomalaisista on ollut
elämänsä aikana mukana yhden tai useamman organisaation toiminnassa. Lisäksi on rohkaisevaa, että
suurin osa suomalaisista poliittisista puolueista haluaa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan roolia nykyisellä,
äskettäin alkaneella vaalikaudellaan.
Eduskunnalla on myös ollut tärkeä rooli tulevan puheenjohtajakauden painopisteiden muotoilemisessa.
Niihin kuuluvat muun muassa ilmastonmuutos, kestävä kasvu ja turvallisuus. Kaikki nämä painopisteet
ovat ETSK:n painopisteiden mukaisia ja muodostavat hyvän perustan tulevalle yhteistyölle.
Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimpia haasteita. Kuten hallitustenvälisen
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) viime vuonna julkaisemassa raportissa todetaan, luonnonympäristömme
tila heikkenee nopeammin kuin koskaan. Tarvitaan kiireisiä toimia. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen
edellyttää ennennäkemättömiä muutoksia yhteiskunnan kaikilla aloilla. On tärkeää, että koko
kansalaisyhteiskunta osallistetaan ja mobilisoidaan mukaan toimintaan ja että kansalaisille annetaan
työkalut, jotta he voivat ryhtyä muutoksia aikaansaaviin toimiin, jotka auttavat saavuttamaan Pariisin
sopimuksen tavoitteet.
Kestävän kasvun ajatukseen yhdistyy täydellisesti kaksi asiakokonaisuutta, jotka ovat komitean
perustamisesta vuonna 1957 lähtien olleet sen työskentelyssä toisiaan tukevia ydinaloja: talous- ja
sosiaalipolitiikka. Kestävä kehitys on yksi puheenjohtajakauteni painopisteitä, ja minulla on ilo ilmoittaa,
että ETSK hyväksyi 20. maaliskuuta 2019 virstanpylvääksi luokiteltavan lausunnon aiheesta Euroopan
kansalaisten kuunteleminen kestäväpohjaisen tulevaisuuden turvaamiseksi. Tässä lausunnossa määrittelemme
selkeästi tulevaisuuden visiomme: Euroopasta on määrä tulla maailman johtava toimija kestävän kehityksen
alalla. ETSK on vakuuttunut siitä, että siirtymisen kohti ympäristön kannalta kestävää yhteiskuntaa
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on tarkoitettava myös siirtymistä kohti demokraattisempaa ja sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa
yhteiskuntaa. Euroopassa tarvitaan yhteiskuntasopimusta siirtymisestä hiilineutraaliin talouteen, jotta
voidaan varmistaa, ettei ketään jätetä siirtymän yhteydessä jälkeen. Eurooppa tarvitsee uuden kasvumallin,
joka eroaa laadullisesti tähänastisesta, ja sen avulla on voitava kannustaa ja tukea digitaalisen ja ekologisen
siirtymän lähentymistä Euroopan maissa ja yhteiskunnissa.
Puheenjohtajakauteni toinen painopiste – johon myös ETSK työssään keskittyy – on rauha. Meidän
on muistettava oman historiamme valossa, ettei rauha ole itsestään selvä asia. Viime vuonna
vietimme ensimmäisen maailmansodan päättymisen 100-vuotispäivää; vuonna 2019 vietetään toisen
maailmansodan alkamisen 80-vuotispäivää. Turvallisuus onkin toinen ratkaisevan tärkeä aihe Euroopan
tulevaisuuden kannalta.
Euroopan unionin turvallisuudella on kuitenkin edessään ennennäkemättömiä haasteita.
Maailmanlaajuinen kilpailu vallasta vaikuttaa jatkuvasti entistä enemmän turvallisuusympäristöön, ja
myös muut turvallisuusuhat terrorismista disinformaatioon ja hybridiuhkiin ovat lisääntymässä. ETSK
jatkaa lausuntojensa laatimista ja edistämistä ja pysyy tällä tavoin disinformaation torjunnan ja vahvan ja
monimuotoisen kansalaisyhteiskunnan avulla tapahtuvan sopeutumiskykyisen demokratian rakentamisen
eturintamassa. Olen toiveikas, että Suomen puheenjohtajakaudella saavutetaan varteenotettavia tuloksia
tällä saralla, kun otetaan huomioon Suomen erinomainen toiminta avoimuuden, sukupuolten tasa-arvon
ja lehdistönvapauden aloilla. Nämä kaikki ovat merkittäviä saavutuksia ja muodostavat vertailukohdan
kaikille Euroopan maille, jotka kohtaavat populismin ja disinformaation aiheuttamia alati kasvavia haasteita.
Suomen puheenjohtajakauden tärkeimpiin asioihin kuuluvat epäilemättä neuvottelut tulevasta
monivuotisesta rahoituskehyksestä. On erittäin tärkeää, että EU saa oikeudenmukaisen, tehokkaan ja
kunnianhimoisen talousarvion. Näissä neuvotteluissa olisi kiinnitettävä enemmän huomiota Euroopan
sosiaalisten oikeuksien pilarin ja erityisesti Euroopan sosiaalirahaston vaatimuksiin. Monivuotisessa
rahoituskehyksessä olisi myös painotettava YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista.
ETSK on suositellut, että ilmastonmuutoksen torjuntaan olisi osoitettava keskimäärin 40 prosenttia
kokonaistalousarviosta. Lisäksi pitää varmistaa, että kaikki rahoitus on ilmastotavoitteiden mukaista, jotta
voidaan olla varmoja siitä, etteivät rahoitusjärjestelmät toimi ilmastositoumusten vastaisesti.
Suomen rajalliset luonnonvarat ovat kannustaneet maata investoimaan vahvasti kansalaisiinsa ja
edistämään älykkäitä, asiantuntevia ja innovatiivisia toimia, joilla pyritään aina parannuksiin. Näistä
ominaisuuksista on paljon hyötyä EU:n puheenjohtajakauden menestyksekkäässä hoidossa. Kun lisäämme
tähän yhdistelmään vielä suomalaista sinnikkyyttä tarkoittavan sisun, uskon, että voimme ratkaista tulevat
haasteet. ETSK on edelleen sitoutunut osallistumaan Suomen puheenjohtajakaudella tehtävään työhön ja
näyttämään tietä kohti yhdistynyttä, oikeudenmukaista ja ilmastoystävällistä Euroopan unionia.
Luca JAHIER
ETSK:n puheenjohtaja
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ETSK:n
suomalaisjäsenet
Jukka Ahtela
Työnantajien ryhmä (ryhmä I)
Varatuomari, Ahtela Consulting Oy:n
hallituksen puheenjohtaja ja johtava
asiantuntija
jukka.ahtela@ahtela.eu

Pirkko Raunemaa
”Moninainen Eurooppa” -ryhmä
(ryhmä III)
Kotitalous- ja kuluttajaneuvottelukunta
KKN
pirkko.raunemaa@eesc.europa.eu

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala
Työnantajien ryhmä (ryhmä I)
Johtava asiantuntija, hallituksen
puheenjohtaja, Kastehelmi Consulting
Oy
tellervo.kyla-harakka-ruonala@ek.fi

Pekka Ristelä
Työntekijöiden ryhmä (ryhmä II)
Kansainvälisten asioiden päällikkö,
Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK
pekka.ristela@sak.fi

Pasi Moisio
”Moninainen Eurooppa” -ryhmä
(ryhmä III)
Suomen Yrittäjien ja seitsemän
suomalaisen liikennealan
edunvalvontajärjestön Brysselin
toimiston johtaja sekä pysyvä
EU-edustaja
pasi.moisio@skal.fi

Simo Tiainen
”Moninainen Eurooppa” -ryhmä
(ryhmä III)
Johtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain
Keskusliitto MTK
simo.tiainen@mtk.fi

Markus Penttinen
Työntekijöiden ryhmä (ryhmä II)
Kansainvälisten asioiden päällikkö,
Akava
markus.penttinen@akava.fi

Timo Vuori
Työnantajien ryhmä (ryhmä I)
Keskuskauppakamarin kansainvälisten
asioiden johtaja ja Kansainvälisen
kauppakamarin maajohtaja (ICC
Suomi)
timo.vuori@chamber.fi

Suomen maakohtaisessa valtuuskunnassa ETSK:ssa on virallisesti yhdeksän jäsentä. EU:n neuvosto
nimittää yhdeksännen jäsenen vuoden 2019 jälkipuoliskolla.
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ETSK:n toiminta
Suomen puheenjohtajakaudella
Osana valmistautumista Euroopan tulevaisuutta
käsittelevään EU:n huippukokoukseen (9. toukokuuta 2019), Euroopan parlamentin vaaleihin
(23.–26. toukokuuta 2019) sekä uuden komission
nimittämiseen ja sen tulevaan työohjelmaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on valmis
antamaan panoksensa järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajana EU:ssa.
ETSK hyödyntää lukuisia viime vuosina käynnistämiään aloitteita, asiakirjoja, ideoita ja hankkeita,
jotka käsittävät innovatiivisia ratkaisuja ja uusia talousmalleja, joista muokataan Eurooppa-hankkeen uusi sanoma, joka vetoaa ihmisten
tunteisiin ja jossa korostuu kansalaisyhteiskunnan
organisaatioiden rooli.
ETSK hyväksyi tähän liittyen maaliskuussa 2019
lausunnon ”Sibiuun ja siitä eteenpäin” sekä
laati puheenjohtajavaltio Romanian pyynnöstä
valmistelevan lausunnon ”EU:n tulevaisuus”,
jossa keskitytään hyötyihin, joita se tuottaa kansalaisilleen syventämällä sosiaalista, taloudellista
ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja varmistamalla
eurooppalaisten arvojen kunnioittamisen, mukaan
lukien ihmisarvo ja kansalaisten yhdenvertaisuus.
Esittämällä kyseisten lausuntojen sisältämät suositukset komitea osallistuu aktiivisesti keskusteluun
EU:n tulevaisuudesta ja myös unionin seuraavan
lainsäädäntökauden painopisteiden muotoiluun
Suomen puheenjohtajakaudella.
Yksi tärkeimmistä painopisteistä Suomen puheenjohtajakaudella on sopimukseen pääseminen
seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, ja
vasta valitun Euroopan parlamentin hyväksynnän

saaminen sille. Toimintapoliittiset suositukset, jotka ETSK esittää lausunnossaan monivuotisesta
rahoituskehyksestä vuoden 2020 jälkeen ja
36 lausunnossaan rahoitusohjelmia koskevista
alakohtaisista säädösehdotuksista, muodostavat perustan, jonka pohjalta ETSK pyrkii edelleen
kaikin keinoin vaikuttamaan myönteisesti neuvotteluihin niin, että ne saadaan päätökseen hyvissä
ajoin ennen monivuotisen rahoituskehyksen rahoitusohjelmien uuden ohjelmakauden alkua.
Käynnissä olevassa keskustelussa Euroopan taloudellisesta tulevaisuudesta ETSK esittää aktiivisesti
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä entistä sietokykyisemmästä ja kestävämmästä
Euroopan taloudesta ja visiosta, joka koskee Euroopan talous- ja rahaliiton loppuunsaattamista
seuraavan lainsäädäntökauden aikana. ETSK:n
toimintapoliittiset suositukset esitetään kahden
oma-aloitteisen lausunnon paketissa, jolla pyritään
vaikuttamaan seuraavan Euroopan parlamentin ja
komission talousohjelmaan.
ETSK antaa osana EU-ohjausjaksoa edelleen suosituksia vuotuisesta kasvuselvityksestä ja muista
ohjausjaksoon liittyvistä asiakirjoista. Erityisesti painotetaan taloudellisia ja sosiaalisia painopisteitä
koskevia suosituksia, joita tarvitaan perustan luomiseksi pitkän aikavälin kestävälle ja osallistavalle
kasvulle. ETSK kokoaa kansallisten kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden palautteen vierailemalla
kaikissa jäsenvaltioissa ja ottamalla siitä aineksia
vuotuiseen EU-ohjausjaksoon. EU-ohjausjaksoa
pidetään yhä enemmän välineenä tarvittavien toimien toteuttamiseksi monilla eri politiikan aloilla.
Niinpä ETSK aikoo Suomen puheenjohtajakaudella kiinnittää erityisestä huomiota EU-ohjausjakson
ja vuoden 2020 jälkeisen koheesiopolitiikan
välisiin yhteyksiin.
ETSK aikoo myös tutkia, miten oikeusvaltioperiaate
ja perusoikeudet voidaan integroida entistä paremmin ohjausjaksoon.
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ETSK laatii verotuksesta oma-aloitteisen lausunnon ”Verotus, yksityiset investoinnit ja kestävän
kehityksen tavoitteet – yhteistyö kansainvälisestä
yhteistyöstä verotuksesta vastaavan YK:n asiantuntijakomitean kanssa”. ECO-jaoston kokous 19. syyskuuta 2019 omistetaan ”verotukselle ja kestävän
kehityksen tavoitteille”, ja siihen osallistuu korkean
tason puhujia YK:n asiantuntijakomiteasta. ETSK
laatii myös lausunnon ”Alv- ja valmisteverovapaus
puolustustoiminnan osalta”. Lisäksi komitea esittää näkemyksensä komission ehdotuksesta siirtyä
määräenemmistöpäätöksentekoon.
Kestävä ja hyvin toimiva rahoitusjärjestelmä ja rahoitusvakaus ovat vakaan ja kestävän talouskasvun
edellytyksiä. ETSK on kehottanut viimeistelemään
pankkiunionin ja luomaan täysipainoisen pääomamarkkinaunionin, koska molemmat ovat tärkeitä
investointivajeiden korjaamiseksi, eurooppalaisten

yritysten rahoituslähteiden monipuolistamiseksi
ja pääomavirtojen uudelleen ohjaamiseksi investointeihin, joissa otetaan huomioon ympäristöön,
yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät
tekijät. Komitea jatkaa tärkeää vuoropuhelua EU:n
päätöksentekijöiden, myös puheenjohtajavaltio
Suomen, kanssa edistääkseen valmisteilla olevien
lainsäädäntöehdotusten hyväksymistä ja niiden
täytäntöönpanoa unionin tasolla.
ETSK aikoo Suomen puheenjohtajakaudella kiinnittää erityisesti huomiota vuoden 2020 jälkeiseen koheesiopolitiikkaan. ETSK pyrkii siihen,
että neuvoston ja Euroopan parlamentin keskusteluissa otetaan huomioon poliittiset ehdotukset,
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sosiaali-indikaattoreiden tulostaulun ja EU-ohjausjakson kehittymistä välineinä, joilla jäsenvaltioiden
suoriutumista seurataan. ETSK tarkastelee myös
määräenemmistöpäätöksenteon laajentamista sosiaalipolitiikassa niin sanotuilla siirtymälausekkeilla, joita komissio on ehdottanut.

jotka se on esittänyt lausunnoissaan Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskevasta lainsäädäntökehyksestä vuoden 2020 jälkeen.
Komitea jatkaa myös uudella ohjelmakaudella
työtään kaupunkialueiden kehittämiseksi, millä
tuetaan EU:n kaupunkiagendan täytäntöönpanoa.
Lisäksi ETSK jatkaa aktiivista osallistumista makroaluestrategioiden täytäntöönpanoon esittämällä
toimintapoliittisia suosituksia erityisesti Euroopan
unionin strategiasta Itämerta varten.
Koska eriarvoisuus, köyhyys, sosiaalinen syrjäytyminen ja työttömyys ovat edelleen hälyttävän korkealla tasolla ja alueiden ja maiden välillä on suuria
eroja EU:ssa, ETSK keskittyy edelleen Euroopan
sosiaalisen mallin säilyttämiseen ja parantamiseen. Se korostaa erityisesti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa sekä
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Komitea tarkastelee edelleen työn tulevaisuutta
ja erityisesti digitaalisen muutoksen ja vähähiiliseen, resurssitehokkaaseen ja vihreään
talouteen siirtymisen vaikutusta työllisyyteen,
osaamiseen, yhtäläisiin mahdollisuuksiin, sosiaaliturvaan, sosiaaliseen suojeluun ja työlainsäädäntöön. ETSK laatii tässä yhteydessä
puheenjohtajavaltio Suomen pyynnöstä kolme
lausuntoa: ”Digitalisaatio, tekoäly ja oikeudenmukaisuus – Miten vahvistaa EU:n asemaa globaalissa kilvassa tulevaisuudessa tarvittavasta
osaamisesta ja koulutuksesta ja taata samalla
sosiaalinen osallisuus”, ”Yhteenveto työsuojeluinvestointien kustannuksista ja hyödyistä”
ja ”Muuttuva työelämä, eliniän piteneminen
ja väestön ikääntyminen – Edellytykset ikääntyvien työntekijöiden pysymiselle aktiivisena
uudenlaisessa työelämässä”. ETSK jatkaa myös
työtään, joka koskee nuorille ja pitkäaikaistyöttömille suunnattuja laadukkaita työpaikkoja sekä
arkioppimisen kautta hankittuja pätevyyksiä. ETSK
jatkaa muutakin työtä, joka liittyy EU:ta koskevaan
koulutukseen, erityisesti kouluissa, keinona korostaa EU:n suurimpia saavutuksia ja sen tulevia
haasteita.
ETSK jatkaa ponnistelujaan oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien vahvistamiseksi lisätoimilla, joita ovat erityisesti näitä kysymyksiä käsittelemään äskettäin perustamansa ryhmän maavierailut. Kyseinen ryhmä tukee järjestäytynyttä
kansalaisyhteiskuntaa jäsenvaltioissa ja pohtii sitä,
miten EU:n perustamissopimuksessa vahvistettuja
eurooppalaisia arvoja voidaan edistää yhteistyössä

muiden toimielinten ja puheenjohtajavaltio Suomen kanssa, mukaan lukien korkean tason konferenssin järjestäminen marraskuussa. ETSK laatii
oma-aloitteisen lausunnon populismista ja perusoikeuksista esikaupunki- ja maaseutualueilla ymmärtääkseen niiden oikeusvaltioperiaatteeseen ja
perusoikeuksiin liittyvien haasteiden perimmäisiä
syitä, joita EU nykyään kohtaa. Komitea jatkaa edelleen syrjinnän ja syrjäytymisen torjumista erityisesti romanien ja vammaisten osalta ja sukupuolten
tasa-arvon edistämistä perustamalla seurantaryhmän, jonka tarkoituksena on laatia asianmukaiset
suuntaviivat sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseksi kaikessa komitean työssä ja nostaa näillä
aloilla toimivien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden profiilia.
ETSK tukee edelleen entistä avoimempaa muuttoliikepolitiikkaa ja aidosti yhteistä turvapaikkapolitiikkaa, jotka perustuvat aiempaa vahvempaan solidaarisuuteen ja jaettuun vastuuseen
EU:ssa. Se tarkastelee EU:n arvoihin perustuvan
muuttoliikettä koskevan Global Compact
-aloitteen täytäntöönpanoa ja pyrkii varmistamaan, että muuttajien panos Euroopan talouteen
ja yhteiskuntaan tunnustetaan entistä paremmin,
edistämään heidän integroitumistaan työmarkkinoille ja yhteiskuntaan sekä heidän koulutuksensa kehittämistä ja kehottaa edelleen kunnioittamaan täysimääräisesti heidän perusoikeuksiaan.
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen alalla ETSK osallistuu edelleen keskusteluun uudistusprosessista, jonka tavoitteena on nykyaikaistettu
ja yksinkertaistettu yhteinen maatalouspolitiikka
vuoden 2020 jälkeen, tuomalla esiin aina, kun se
on mahdollista, Brysselissä ja myös Going local
-aloitteen puitteissa tästä aiheesta antamaansa
lausuntoa, joka hyväksyttiin lokakuussa 2018.

edelleen kohti kattavaa elintarvikepolitiikkaa,
joka helpottaa siirtymistä entistä kestävämpiin
elintarvikejärjestelmiin. Komitea käyttää välittäjän
valtaansa nostaakseen kestävän elintarviketuotannon ja kattavan elintarvikepolitiikan kehittämisen
sekä mahdollisen Euroopan elintarvikepolitiikkaneuvoston perustamisen korkealle EU:n asialistalla.
ETSK käsittelee keskeisiä aloitteita, jotka liittyvät
EU:n kiertotaloutta koskevaan toimintasuunnitelmaan, ja korostaa voimakkaasti kansalaisyhteiskunnan osallistumista siirryttäessä kiertotalouteen
Euroopassa. Osana työtä, joka koskee Euroopan
kiertotalouden sidosryhmäfoorumin kehittämistä,
ETSK kehittää edelleen foorumin vuorovaikutteista
verkkosivustoa ja ehdottaa uusia tapoja lisätä yhteyksiä ja synergioita erilaisten kansallisten, alueellisten ja paikallisten kiertotalousstrategioiden välillä
ETSK:n aihetta koskevan tutkimuksen ja siihen
liittyvän oma-aloitteisen lausunnon jälkeen. Euroopan komissio on todennut, että kaikki kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman toimet on
pantu täysin tai osittain täytäntöön, ja ETSK:n lausunnossa tarkastellaan, kuinka tiiviisti kansalaisyhteiskunta on osallistunut toimintasuunnitelmaan
ja miten sitä voidaan jatkaa tai parantaa seuraavassa toimintasuunnitelmassa.
Euroopan kiertobiotalouden alalla ETSK tuo edelleen esiin tuoretta lausuntoaan päivitetystä EU:n
biotalousstrategiasta ja antaa puheenjohtajavaltio Suomen pyynnöstä uuden lausunnon sinisestä biotaloudesta. ETSK työskentelee strategisten
kumppaneiden, kuten alueiden komitean ja Euroopan komission, kanssa Euroopan biotalouden
kehittämiseksi tapahtumassa, jossa arvioidaan
päivitettyä strategiaa yhden vuoden jälkeen ja sitä,

Kestäviä elintarvikejärjestelmiä käsittelevän tilapäisen valmisteluryhmänsä kautta ETSK pyrkii

ETSK:n toiminta Suomen puheenjohtajuuskaudella

|9|

mitä se merkitsee kunnille, alueille ja kansalaisyhteiskunnalle. Biotaloutta koskevaa painopistettä
tuetaan tutkimuksella, jossa tarkastellaan, miten
kiertobiotalous voi auttaa lyhentämään elintarvikeketjuja Euroopassa ja saavuttamaan kestävää
kehitystä ja ilmastoa koskevat tavoitteet.
Kun ympäristöä tarkastellaan kiertotaloutta laajemmin, viimeaikaiset lausunnot EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon puutteista ja parannuksista, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan
roolin kasvattaminen lainsäädännön täytäntöönpanossa, säilyvät ETSK:n tulevan toiminnan keskipisteessä. Tämä liittyy myös komission jäsenen
Karmenu Vellan pyytämän, laadittavana olevan
valmistelevan lausunnon aiheeseen ja voi johtaa
uusiin lausuntoihin. Lisäksi ETSK laatii tiedonannon, jolla osallistutaan ympäristörikollisuutta koskevaan komission arviointiin.
Osallistuminen Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 2015 esittämän 17 kestävän kehityksen tavoitteen käytännön toteutukseen on edelleen
korkealla ETSK:n asialistalla. ETSK tuo edelleen esiin
erityisesti suosituksia, jotka se antoi lausunnossaan
pohdinta-asiakirjasta ”Kohti kestävää Eurooppaa
vuoteen 2030 mennessä”. Tässä yhteydessä se
ajaa kestävää kehitystä koskevaa kokonaisvaltaista
EU:n strategiaa, jossa on konkreettisia tavoitteita ja
indikaattoreita kestävän kehityksen tavoitteiden
toteuttamiseksi EU:ssa vuoteen 2030 mennessä.
ETSK laatii myös kaksi oma-aloitteista lausuntoa
kestävän kehityksen sosiaalisista ja taloudellisista
ulottuvuuksista. Niissä on tarkoitus ehdottaa uusia
lähestymistapoja muutoksen aiheuttaman taakan jakamiseksi entistä oikeudenmukaisemmin ja
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sen varmistamiseksi, että ketään ei jätetä jälkeen.
Niissä myös määritellään millainen ”haluamamme
kestävän talouden” tulisi olla tarkastelemalla uusia
talousmalleja, investointipäätöksiä suhteessa teknologian kehitykseen sekä uusia kasvun ja kilpailukyvyn indikaattoreita. ETSK esittelee työnsä korkean tason poliittisessa foorumissa New Yorkissa
heinäkuussa.
Ilmastotoimien alalla ETSK on osa kansainvälistä
ilmastohallinnon koalitiota (ICGC), joka pyrkii edistämään eri toimijoiden alhaalta ylöspäin tapahtuvaa toimintaa monen sidosryhmän monitasoisessa yhteistyöhengessä. ETSK edistää edelleen sellaisen EU:n kehyksen luomista, joka mahdollistaa
kansalaisten ja paikallisyhteisöjen ilmastoaloitteet
valtiosta riippumattomia ilmastotoimia koskevan
eurooppalaisen vuoropuhelun kautta erityisesti
ilmastorahoituksen alalla. Komitea jatkaa myös
ilmasto-oikeudenmukaisuutta koskevaa työtään
edistämällä keskustelua ilmasto-oikeuskirjasta ja
osallistumalla UNited for Climate Justice -tapahtumaan, joka pidetään ennen YK:n pääsihteerin
järjestämää ilmastohuippukokousta syyskuussa.
ETSK antaa panoksensa myös Chilessä pidettävään
COP25-kokoukseen tukemalla maailmanlaajuista ilmastotoimia koskevaa ohjelmaa. Helsingissä
6. kesäkuuta pidettyyn ETSK:n työvaliokunnan
kokoukseen kuului seminaari: ”Konkreettisia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi EU:n uudella
vaalikaudella 2019–2024”.
Merkittävä osa ETSK:n toiminnasta keskittyy edelleen sisämarkkinoiden loppuunsaattamiseen
eri osa-aloilla. Uudet talousmallit säilyvät korkealla ETSK:n asialistalla. Komitea on ollut eturintamassa käsittelemässä näitä suuntauksia ja ottaa
nyt käyttöön entistä koordinoidumman lähestymistavan, jolla osoitetaan selvästi rooli, joka näillä
uusilla suuntauksilla on Euroopan kestävyyshaasteisiin vastaamisessa. Uudet teknologiat ja toimintatavat (esimerkiksi digitalisaatio, kiertotalous,

yhteistyötalous ja ”uberisaatio”) ovat muuttaneet
yhteiskuntia perusteellisesti jo joidenkin vuosien
ajan. Tämä suuri mullistus vaikuttaa ennen kaikkea
nuoreen sukupolveen ja nyt – jos koskaan – olisi
keskityttävä siihen. Komitea haluaa siksi käynnistää monialaisen ja kattavan keskustelun tästä
asiasta sellaisen lähestymistavan linjaamiseksi, jota
noudatetaan vuoteen 2050 saakka. Se odottaa
puheenjohtajavaltio Suomen käynnistävän keskustelun uudelleen EU:n tasolla, koska kansalliset
ratkaisut eivät ole riittäviä.
ETSK etenee myös työssään yhteiskunnallisten
yritysten ja yhteisötalouden alalla. Sen lisäksi,
että komitea seuraa ja arvioi poliittista kehitystä
EU:ssa ja jäsenvaltioissa, se määrittelee erityisiä
toimenpiteitä, joilla parannetaan yhteiskunnallisten yritysten yleistä toimintaympäristöä, levitetään
parhaita käytäntöjä jäsenvaltioissa ja nostetaan
alan profiilia. Komitea osallistuu erityisesti Pact
for Impact -tapahtumaan, joka pidetään Pariisissa
yhteisötalouden kehityksen ylläpitämiseksi ja maailmanlaajuisen yhteisötalouden allianssin muodostamiseksi. Komitea myös järjestää marraskuussa yhteiskunnallisten yritysten eurooppalaisen
teemapäivänsä Strasbourgissa, joka on nimetty
Euroopan yhteisötalouden pääkaupungiksi vuonna 2019. Neljännen yhteiskunnallisten yritysten
eurooppalaisen teemapäivän tavoitteena on val-

veuttaa uusia komission ja Euroopan parlamentin
jäseniä ymmärtämään yhteisötalouden merkitys.
EU:n kuluttajapolitiikan alalla ETSK on antanut
lausuntonsa komission tiedonannosta ”Kuluttajat vahvempaan asemaan” ja seuraa nyt tarkasti
poliittista keskustelusta aiheesta ja pyrkii osallistumaan siihen välittämällä kansalaisyhteiskunnan
viestin. Komitea jatkaa edelleen tiivistä yhteistyötä Euroopan komission ja puheenjohtajavaltion
kanssa julkisilla aloitteilla, joita tässä yhteydessä
toteutetaan.
ETSK on erittäin aktiivinen tekoälyn alalla ja on
äskettäin antanut useita tärkeitä lausuntoja tästä
aiheesta. Viime vuonna ETSK perusti tekoälyä käsittelevän tilapäisen valmisteluryhmän, joka laatii kyselyn ja järjestää tiedonhankintamatkoja valikoituihin jäsenvaltioihin kartoittamaan kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden osallistumista tekoälyä
koskevien kansallisten strategioiden laatimiseen.
Useita tekoälyä koskevia tapahtumia on suunniteltu pidettäväksi ennen tämän vuoden loppua, ja
yksi niistä järjestetään yhdessä puheenjohtajavaltio Suomen kanssa marraskuussa 2019.
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ETSK seuraa myös edelleen työtä tekoälyä tarkastelevassa korkean tason asiantuntijaryhmässä, jossa sillä on tarkkailijan asema.
Pk-yritysten edistäminen EU:ssa on tärkeä asia
komitealle, joka pyrkii edelleen löytämään parhaan tavan parantaa pk-yritysten liiketoimintaympäristöä EU:ssa. Komitea laatii muun muassa kertomuksen vähittäiskauppasektorin tulevaisuudesta
Euroopassa, jotta komission ja Euroopan parlamentin uudet jäsenet saavat aiheesta lisää tietoa.
ETSK laatii myös oma-aloitteisen lausunnon eurooppalaisten tuottajien uusista mahdollisuuksista
ja haasteista. Lausunnossa tarkastellaan seuraavia
kysymyksiä:
• poliittiset painopisteet, joilla vahvistetaan eurooppalaisen tuotannon uudelleen suuntaamista kohti laadukkaita sertifioituja ja erikoistuotteita,
• innovatiiviset liiketoimintakäytännöt, joilla voidaan tukea pk-yritysten ja itsenäisten tuottajien
ja välittäjien osuuskuntien uusia järjestelmiä.
Teollisuuden osalta keskeisenä toiminta-alana on
edelleen pyrkimys Euroopan teollisen perustan
vahvistamiseen. Komitea kehottaa edelleen Euroopan komissiota ja EU:n jäsenvaltioita hyväksymään pitkän aikavälin kattavan strategian, joka
sisältää kokonaisvaltaisen vision, jotta voidaan vastata kasvun, työpaikkojen luomisen ja kestävyyden
tarpeeseen. ETSK kehottaa EU:n toimielimiä toimimaan päättäväisesti Euroopan teollisen perustan
kilpailukyvyn ja monimuotoisuuden vahvistamiseksi.
ETSK seuraa tässä yhteydessä edelleen työtä teollisuutta käsittelevässä korkean tason pyöreässä
pöydässä (Industry 2030), jossa sillä on tarkkailijan
asema.
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ETSK keskittyy erityisesti seuraaviin yleisiin teollisuuspoliittisiin painopisteisiin: a) innovoinnin, investointien ja työllisyysindikaattorien tukeminen,
b) teollisen huippututkimuksen, innovoinnin ja
suunnittelun ylläpitäminen, c) työpaikkojen muutosten ennakointi, työn organisointi ja sosiaalisesti
kestävä innovointi teollisuus 4.0:ssa, d) energiakäänne ja teollisuuden muutokset, e) kiertotalouden teollinen potentiaali sekä tuottajakuluttajat ja
teollisuuden muutokset. Samalla komitea keskittyy
edelleen alakohtaiseen teollisuuspolitiikkaan, mukaan lukien vähemmän teollistuneiden alueiden ja
laiminlyötyjen teollisuudenalojen mahdollisuudet,
investoinnit strategisiin teollisuudenaloihin, kestävät teollisuudenalojen mallit, yritysten yhteiskuntavastuu kaikilla teollisuudenaloilla sekä brexitin
vaikutus tärkeimpiin teollisuudenaloihin ja arvoketjuihin erityisesti autoteollisuudessa.
ETSK laatii aikaisempien lausuntojensa pohjalta
oma-aloitteisen lausunnon, jolla pyritään ”varmistamaan rautatiealan osallistava digitalisaatio” ja
täydennetään komitean kantaa tekoälyn vaikutukseen kyseisellä teollisuudenalalla.

ETSK ottaa huomioon tarpeen säilyttää alueiden
teollinen perusta ja järjestää kahden, Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Wakefield) ja Espanjassa
(Mieres) pidetyn onnistuneen pyöreän pöydän
keskustelun jälkeen vielä kaksi pyöreän pöydän
keskustelua Kreikassa (Kozani) ja Puolassa aiheesta ”siirtymävaiheessa olevien kivihiilialueiden
foorumi”.
Euroopan energiaunionin alalla ETSK laatii edelleen lausuntoja aikaisemman työnsä pohjalta.
Komitea on antanut (heinäkuussa 2018) oma-aloitteisen lausunnon energiakäänteen myönteisistä
taloudellisista vaikutuksista alueisiin, niiden paikallisyhteisöihin ja kansalaisiin ja pyrkii edelleen
toimimaan sen hyväksi, että EU:n energiapolitiikalla olisi entistä suurempi merkitys kansalaisten ja
kansalaisyhteiskunnan arkielämässä. ETSK seuraa
tiiviisti EU:n energiaköyhyyden seurantakeskuksen toimintaa ja osallistuu siihen ja varmistaa,
että energiaunionin sosiaalinen ulottuvuus pysyy
energiaunioni-ohjelman ytimessä. Suomen puheenjohtajakaudella annettavan lausunnon ”Energiaunionin tilaa koskeva katsaus 2018” pohjalta
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komitea aikoo myös vahvistaa ensisijaisia toimiaan
liittyen Euroopan energiavuoropuheluun, jonka
tarkoituksena on valveuttaa kansalaisyhteiskunnan organisaatioita energiakäänteestä ja välittää
EU:n päätöksentekijöille tietoa kansalaisyhteiskunnan eduista, tarpeista ja huolenaiheista. Tällaisen
pysyvän järjestelmällisen vuoropuhelun käynnistäminen kansalaisten kanssa on erittäin tärkeää, kun
halutaan toteuttaa pitkän aikavälin visio hiilineutraalista Euroopasta vuoteen 2050 mennessä unionin kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan vahvalla
tuella.
Datavetoinen kasvu säilyy edelleen korkealla Euroopan unionin prioriteettilistalla. Uudessa strategisessa ohjelmassa 2019–2024 digitaalitalous katsotaan yhdeksi kasvun ja työllisyyden kulmakivistä.
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Suomen puheenjohtajakaudella komitea pyrkii siis
pohtimaan sitä, miten tietojen vapaata liikkuvuutta
voidaan edistää ja miten siihen voidaan kannustaa.
Yhtenä tärkeänä tehtävänä on arvioida komission
työtä, joka koskee kehitteillä olevan datatalouden
näkökohtia, esimerkiksi eri tietotyyppejä sisältävien tietokokonaisuuksien käsittelyä.
Lisätoimia toteutetaan myös verkottuneen ja
automatisoidun liikkuvuuden kehittämiseksi
Euroopassa. ”Liikkuminen palveluna” perustuu
verkottuneeseen ja automatisoituun ajamiseen ja
on siten yksi ETSK:n korkean tason konferenssin
aiheista Helsingissä 21.–22. marraskuuta. Konferenssissa esitellään ETSK:n kanta huipputeknologiaan, ja se toimii foorumina, jossa komitea välittää
uudelle Euroopan parlamentille ja komissiolle suosituksensa kestävän kasvun saavuttamisesta digitaalisten välineiden avulla. Suositukset esitetään
komitean tuoreessa oma-aloitteisessa lausunnossa

”Liikenne, energia ja yleishyödylliset palvelut EU:n
kestävän kasvun osatekijöinä digitaalisen vallankumouksen ansiosta”.
Liikenteen alalla ETSK jatkaa työtään Euroopan
liikennealan kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi intermodaalista ja multimodaalista liikennettä kehittämällä. Komitea seuraa tiiviisti kaikkea
liikenteeseen liittyvää ja erityisesti sitä kehitystä,
joka koskee komission kolmen liikkuvuuspaketin yhteydessä parhaillaan toteutettavia aloitteita,
joilla pyritään luomaan puhdas, kilpailukykyinen
ja verkotettu liikennejärjestelmä vuoteen 2025
mennessä. Aikaisempien toimiensa jatkoksi komitea seuraa myös kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa tällä alalla, muun muassa
sukupuolten tasa-arvoon ja liikenneturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi ETSK kannattaa
TEN-T-politiikan täytäntöönpanoa ja osallistuu
aktiivisesti nykyisin sovellettavien TEN-T-suuntaviivojen perusteelliseen arviointiin, joka toteutetaan
Suomen puheenjohtajakaudella, tekemällä useita
tiedonhankintamatkoja, joissa keskitytään eri liikennemuotoihin ja TEN-T-hankkeisiin.
Puheenjohtajavaltio Suomen painopisteiden mukaisesti komitea edistää edelleen yleishyödyllisten palvelujen tarjontaa ja erityisesti unionin
kansalaisten oikeutta välttämättömiin, kohtuuhintaisiin ja laadukkaisiin yleistä taloudellista etua
koskeviin palveluihin.
EU:n ulkoisissa toimissa komitean ensisijainen
toiminta kohdistuu rauhanomaiseen naapuruuteen ja laajentumispolitiikkaan.
Puheenjohtajavaltio Suomi osallistuu ETSK:n työhön, joka koskee EU:n laajentumispolitiikkaa ja
suhteita Länsi-Balkaniin. Komitea seuraa tiiviisti
EU:n ja Turkin välisiä suhteita aikana, jolloin kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelu on tarpeellisempaa

kuin koskaan. Myös kansalaisyhteiskunnan osallistumisen vahvistaminen Euromed-alueella on tärkeä aihe ETSK:lle Suomen puheenjohtajakaudella.
Itäisten naapurivaltioiden osalta painopisteenä
on aktiivinen osallistuminen kansalaisyhteiskuntafoorumeihin Georgian, Moldovan, Ukrainan ja
Armenian kanssa. Komitea kehottaa puheenjohtajavaltio Suomea osallistumaan erilaisiin kansalaisyhteiskunnan elimiin, jotka edistävät suhteiden
ylläpitämistä kyseisten valtioiden kanssa.
Komitea myös osallistuu edelleen aktiivisesti
kansalaisyhteiskunnan elimiin, jotka seuraavat
kauppasopimuksia. Erityistä huomiota kiinnitetään
Kanadan, Japanin, Marokon, Chilen, Meksikon
ja Mercosurin kanssa tehtyihin sopimuksiin.
Puheenjohtajavaltiota pyydetään seuraamaan
ETSK:n toimintaa, joka liittyy kyseisiin sopimuksiin.
Komitea jatkaa myös työtään kumppaniorganisaatioiden kanssa eri puolilla maailmaa, Kiinassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian
alueella sekä Yhdysvalloissa ja Venäjällä.
ETSK toimii myös aktiivisesti REFIT-foorumin sidosryhmien edustajien ryhmässä, kun pyritään
yleiseen tavoitteeseen tehdä EU:n lainsäädännöstä
ja sen täytäntöönpanosta tehokkaampaa ja vaikuttavampaa sen tavoitteiden saavuttamiseksi. ETSK
osallistuu foorumin toimintaan lausunnoillaan,
joissa annetaan konkreettisia ehdotuksia monilla
aloilla EU:n lainsäädännön yksinkertaistamiseksi
ja järkeistämiseksi. ETSK on osallistunut myös paremman sääntelyn agendaa koskevaan komission
arviointiin, joka jatkuu vuoden 2019 jälkeen, sekä
uuden komission nimittämiseen.
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Suomen puheenjohtajakauden saatesanat

Marja Rislakki
Pysyvä edustaja, suurlähettiläs (Coreper II)

Suomi tarttuu nyt EU:n neuvoston ohjaimiin kolmatta kertaa. Olemme kaikki valmiina, energisinä ja sitoutuneina, viemään Euroopan unionin
työskentelyä eteenpäin kuuden kuukauden ajan.
Euroopan parlamentin uudelleenvalinta ja uuden
komission nimittäminen antavat oman leimansa
työskentelyyn tänä uudistumisen aikana. Euroopan unioni on tällä hetkellä suunnitteluvaiheen
pyörteissä. Yhteiset painopisteet muovaavat laajaa
strategista ohjelmaa, pitkän aikavälin talousarviota
ja komission työohjelmaa. Tätä kirjoittaessani Suomen puheenjohtajakauden ohjelma on vielä viimeistelemättä. Laajoihin painopisteisiin sisältyvät
kuitenkin todennäköisesti kestävä kasvu, turvallisuus ja ilmastopolitiikka.
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Kestävän kasvun toteuttamiseksi Euroopan
unioni tarvitsee tulevaisuuteen suuntautuvan
kasvustrategian, täysin toimivat sisämarkkinat ja
kunnianhimoisen, sääntöihin perustuvan kauppapolitiikan. Meillä on käytettävissämme monia
välineitä, mutta meidän on käytettävä niitä entistä
johdonmukaisemmin esimerkiksi luomalla synergiavaikutuksia digitalisaation, tutkimus-, kehitys- ja
innovointitoiminnan ja teollisuuspolitiikan välille.
Horisontaalinen ajattelu, johon EU on nykyisin
sitoutunut, tarjoaa erittäin merkittävän mahdollisuuden saada aikaan synergiavaikutuksia ja varmistaa, että viime aikojen talouden noususuhdanne jatkuu kestävänä pitkällä aikavälillä sanan joka
merkityksessä. Sisämarkkinat eivät ole pelkästään
merkittävin voimavaramme kasvun tavoittelussa
vaan myös keskeisen tärkeä väline parannettaessa
unionin kilpailukykyä maailmanlaajuisesti. Kauppapolitiikka on toinen kasvua ja työllisyyttä vauhdittava tekijä. Meidän on avattava uusia markkinoita ja ylläpidettävä tasapuolisia toimintaedellytyksiä
puolustamalla sääntöihin perustuvaa toimintatapaa, joka koskee myös EU:ta itseään.
Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden laajan kehyksen puitteissa keskeisenä tavoitteena on edistää
unionin kansalaisten hyvinvointia. Hyvinvointi
perustuu talouskasvuun, kilpailukykyyn ja korkeaan työllisyyteen, mutta on myös tärkeää ymmärtää, että nämä seikat vahvistavat toisiaan.
Koulutus-, työllisyys- ja sosiaalipoliittisilla toimilla
tuetaan talouspolitiikkaa ja edistetään näin sekä
kasvua että hyvinvointia. Toisin sanoen sosiaalinen
ulottuvuus edistää taloutta kokonaisuudessaan.
Sukupuolten tasa-arvon, yhtäläisten mahdollisuuksien ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen
on keino varmistaa, että kaikki ovat osallisia yhteiskunnassa ja voivat antaa siihen oman panoksensa.
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari on myös
unionin taloudellisen menestymisen tukipilari.

EU:n perusarvojen ja oikeusvaltioperiaatteen
suojeleminen ei niin ikään ole ainoastaan moraalinen velvollisuus vaan myös oikeudellinen välttämättömyys ja olennaisen tärkeää koko unionin
moitteettoman toiminnan kannalta. Lähtökohtana
EU:ssa ovat yhteiset arvot ja säännöt, joita on noudatettava ja jotka on pantava täytäntöön.
Myös turvallisuuspolitiikka kuuluu ensisijaisiin
painopisteisiin. EU:n on vahvistettava edelleen
puolustusalan yhteistyötään jo olemassa olevan
vakaan kehyksen pohjalta. Meidän on myös säilytettävä etumatka hybridi- ja kyberuhkiin nähden.
Parina viime vuonna on saatu aikaan hyvää edistymistä esimerkiksi disinformaation ja vaaleihin
sekaantumisen torjunnassa. Jotta häiriönsietokykyä voidaan parantaa edelleen, meidän on työskenneltävä entistä koordinoidummin eri politiika
naloilla. Turvallisuuden säilyttämiseksi Euroopassa
on myös edistettävä turvallisuuskumppanuuksia
liittolaistemme kanssa, tuettava rauhanprosesseja ja osallistuttava kriisinhallintaoperaatioihin eri
puolilla maailmaa, myös Euroopan rajoilla. Vuoropuhelun ja yhteistyön avulla sekä sääntöihin perustuvaa monenvälistä kansainvälistä järjestystä
tiukasti puolustamalla EU voi parantaa sekä omaa
että muiden turvallisuutta.

Tällä hetkellä erityishaasteena on brexit-prosessi, jota on käsiteltävä erityisen hienotunteisesti ja
varovaisesti. Lisäksi osa EU:n asialistasta määräytyy
myös sen perusteella, mitä tapahtuu EU:n rajojen
ulkopuolella, ja meidän on oltava aina valmiita reagoimaan odottamattomiin tapahtumiin.
Puheenjohtajavaltio Suomi odottaa innolla työskentelyä ETSK:n kanssa kaikilla asiaankuuluvilla
aloilla. Komitealla on ratkaisevan tärkeä rooli EU:n
rakenteessa, sillä sen ansiosta jäsenvaltioiden kansalaisyhteiskunnan toimijat voivat saattaa tietämyksensä ja kokemuksensa unionin käyttöön. Tällä
tavoin poliittiseen prosessiin tuodaan puolueetonta asiantuntemusta ja eurooppalaisia saatetaan
lähemmäs päätöksentekoprosessia.
Tämä on tiimityötä.
Marja Rislakki
Pysyvä edustaja, suurlähettiläs (Coreper II)

Ilmastopolitiikka on toinen kiireellinen painopisteala, jolla Euroopan unionilla on keskeinen
rooli erityisesti Pariisin sopimusta täytäntöön pantaessa. Toivomme voivamme edistää EU:n visiota
kunnianhimoisesta pitkän aikavälin ilmastostrategiasta, jossa pyritään ilmastoneutraaliuteen.
Jälleen kerran tarvitaan järkevää kokonaisvaltaista
suunnittelua. Meidän on toteutettava siirtyminen
hallitusti, yhdistettävä toimintapolitiikkoja toisiinsa
ja noudatettava yhdennettyä ja monialaista lähestymistapaa. Tehtävä on mittava. Se luo kuitenkin
myös mahdollisuuksia, joita meidän olisi hyödynnettävä määrätietoisesti tutkimuksen, teknologisen innovoinnin ja investointien avulla esimerkiksi
kierto- ja biotalouden aloilla.
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Perustietoa Suomesta
Suomen lippu

Suomen vaakuna

Virallinen nimi

Suomen tasavalta

Pääkaupunki

Helsinki

Pinta-ala

338 455 km²

Viralliset kielet

suomi ja ruotsi

1

Valuutta

euro

Väestömäärä (2018)

5 513 130

BKT käypinä hintoina
(miljoonina euroina, 2017)3

223 900

Tärkeimmät vientituotteet4

öljytuotteet, paperi, kartonki ja paperimassa, koneet ja mekaaniset laitteet, sähkökoneet ja -laitteet,
ajoneuvot, teräs ja rauta

Tärkeimmät tuontituotteet5

raakaöljy, ajoneuvot, koneet ja elektroniikka

2

Maannumero

+358

Metsämaan kokonaispinta-ala

6

Saarten lukumäärä7

26 200 000 ha
179 584

Kirjastojen lukumäärä (2017)8

737 + 134 kirjastoautoa

Museoiden lukumäärä (2016)

154

Kahvin kulutus vuosittain henkeä kohti (2018)10

12 kg (eniten maailmassa)

Kahvipaketin keskihinta (500 g) (2017)11

3,99 euroa

9

Tiesitkö tämän?
1.
2.
3.

Suomessa on 35 Euroopan maan joukossa paras medialukutaito.12
Suomessa on eniten metalliyhtyeitä henkeä kohti maailmassa.13
Suomi on maailman onnellisin maa.14

Tilastokeskus; 2 Eurostat; 3 Eurostat; 4 Trade Map ja Observatory of Economic Complexity; 5 Trade Map ja Observatory of Economic Complexity;
Tilastokeskus; 7 ThisisFINLAND (Suomen ulkoministeriö); 8 Tilastokeskus; 9 Tilastokeskus; 10 WorldAtlas; 11 Tilastokeskus; 12 Open Society Institute;
13
Aikakauslehti The Atlantic; 14 World Happiness Report 2019, Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J.
1
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