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Mikä on 
järjestäytynyt  
kansalais-
yhteiskunta?
Järjestäytyneellä kansalaisyhteiskunnalla 
tarkoitetaan kaikenlaisia ryhmiä ja järjestöjä, 
joissa harjoitetaan yhteistoimintaa. Ne voivat 
toimia paikallisesti, valtakunnallisesti tai 
EU:n tasolla. Ryhmät ovat usein päättäjiä ja 
kansalaisia yhdistäviä kanavia, joiden kautta 
ihmiset voivat aktiivisesti vaikuttaa elinolojensa 
kehittämiseen.

 
Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean 
esittely
ETSK on erilainen kuin muut EU:n elimet. Se 
on ainutlaatuinen foorumi, jolla nk. järjestäyty-
neen kansalaisyhteiskunnan sektorien edusta-
jat eli muun muassa työnantajat, ammattiliitot, 
ammattikuntien ja muiden yhteisöjen järjestöt, 
nuoriso-, nais-, kuluttaja-, ympäristö- ja muut 
järjestöt voivat esittää mielipiteitään, keskus-
tella ja pyrkiä yhteisymmärrykseen.

ETSK on aina ollut olennainen osa EU:ta: se 
perustettiin Rooman sopimuksella vuonna 
1957 antamaan neuvoja EU:n päättäjille ja var-
mistamaan, että tavalliset ihmiset kaikkialta 
Euroopasta pääsevät vaikuttamaan Euroopan 
kehittämiseen. 
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ETSK:n vahvuus on 
sen jäsenissä
ETSK:n toimitilat ovat Brysselissä, ja komiteaan 
kuuluu 350 jäsentä EU:n 28 jäsenvaltiosta. Jä-
senten yhteiskunnalliset ja ammatilliset taustat 
ovat hyvin erilaisia, ja heillä on osaamista ja ko-
kemusta hyvin monilta aloilta. Neuvosto nime-
ää jäsenet tehtävään viiden vuoden kaudeksi 
jäsenvaltioiden esityksestä, mutta ETSK:ssa he 
tekevät työtä riippumattomasti kaikkien EU:n 
kansalaisten hyväksi. Jäsenet eivät työskente-
le pysyvästi Brysselissä, vaan suurin osa jatkaa 
oman työnsä hoitamista kotimaassaan, jolloin 
heillä säilyy yhteys kotiseutunsa ihmisiin.   

 
 
ETSK:n tehtävä
ETSK pyrkii osaltaan vaikuttamaan siihen, että 
EU:n päätöksenteko ja lainsäädäntätyö on de-
mokraattista ja tehokasta ja vastaa todella EU:n 
kansalaisten tarpeita.  

ETSK:lla on kolme päätehtävää:

•  antaa neuvoja Euroopan parlamentille, neu-
vostolle ja Euroopan komissiolle 

•  varmistaa, että kansalaisyhteiskunnan orga-
nisaatioiden näkemykset otetaan huomioon 
Brysselissä, ja parantaa niiden tietämystä EU:n 
lainsäädännön vaikutuksista EU:n kansalaisten 
elämään 

•  tukea ja vahvistaa järjestäytynyttä kansalaisyh-
teiskuntaa EU:ssa ja sen ulkopuolella.
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ETSK:ssa on kuusi jaostoa, jotka käsittelevät 
EU:n toimialoja. Aihepiirit vaihtelevat taloudes-
ta sosiaaliasioihin, liikenteeseen ja ympäristöön 
ja sisämarkkinoista ulkosuhteisiin. Jäsenet osal-
listuvat asiantuntemuksensa mukaan yhden tai 
useamman jaoston toimintaan:

Näissä jaostoissa jäsenet tekevät pohjatyön eli 
laativat lausuntoja ehdotuksista EU:n säädök-
siksi. Kaikkien prosessiin osallistujien on neu-
voteltava yhteisymmärryksen aikaansaami-
seksi. Tämä tekee ETSK:sta ainutlaatuisen: sen 
täytyy heijastaa kaikkien yhteiskunnan eturyh-
mien toiveita. Tästä syystä sen toimintaproses-
si perustuu kompromisseihin ja keskinäiseen 
kunnioitukseen.

Miten ETSK toimii?
Euroopan parlamentilla, neuvostolla ja komis-
siolla on lakiin perustuva velvollisuus kuulla 
ETSK:ta säätäessään uusia lakeja monista eri 
aiheista. ETSK tarkastelee ehdotuksia ja laatii 
lausuntoja jäsentensä saavuttaman yhteis-
ymmärryksen pohjalta. 

Lisäksi ETSK antaa oma-aloitteisia lausuntoja 
aiheista, joita jäsenet pitävät tärkeinä EU:n kan-
salaisten etujen kannalta. Komitea laatii myös 
EU:n lainsäätäjien pyynnöstä valmistelevia 
lausuntoja kansalaisyhteiskunnan näkökul-
masta ja julkaisee tiedonantoja ajankohtaisista 
aiheista. ETSK kehittää myös hankekohtaisia 
aloitteita, jotka juontavat juurensa kansalaisyh-
teiskunnan vaatimuksista, ja tekee vaikutusten 
arviointeja EU:n lainsäädännön vaikuttavuu-
den seuraamiseksi.

Komitea muodostuu kolmesta ryhmästä: 
työnantajat – ryhmä I, työntekijät – ryhmä II 
ja muut eturyhmät – ryhmä III. Tavoitteena 
on rakentaa konsensus näiden ryhmien välillä, 
jotta ETSK:n lausunnot kuvastaisivat todenmu-
kaisesti EU:n kansalaisten taloudellisia ja yhteis-
kunnallisia intressejä.

•    Talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja 
sosiaalinen yhteenkuuluvuus – ECO 

•    Yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus 
– INT

•    Liikenne, energia, perusrakenteet, 
tietoyhteiskunta – TEN

•    Ulkosuhteet – REX

•    Maatalous, maaseudun kehittäminen, 
ympäristö – NAT

•    Työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus 
– SOC

•    Työnantajat – ryhmä I

•    Työntekijät – ryhmä II

•    Muut eturyhmät – ryhmä III



Nuoret 
eurooppalaiset
ETSK on ottanut nuorten kanssa työskentelyn  
(www.eesc.europa.eu/youth) yhdeksi tärkeim-
mistä painopisteistään. Erityisiä aloitteita ovat 
muun muassa:

•  Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi" (Your 
Europe, Your Say!) – keskustelu kaikkia EU:n 
jäsenvaltioita edustavien koululaisten kanssa:  
www.eesc.europa.eu/YourEuropeYourSay/

•  "Europe in harmony" – videokilpailu:
www.eesc.europa.eu/video-challenge

•  ETSK:n jäsenet käyvät säännöllisesti kotimaan-
sa kouluissa ja yliopistoissa kertomassa EU:n 
toiminnasta ja kuuntelemassa nuorten mieli-
piteitä.

ETSK:n 
lausunnoissa 
käsitellään monia 
elämänaloja    
ETSK on antanut lähes 60 vuodessa tuhansia 
lausuntoja, joilla pyritään kansalaisten elämän-
laadun parantamiseen EU:ssa. Lausuntojen 
aiheet vaihtelevat EU:n kuluttajien suojelemi-
sesta vaarallisilta tai käyttötarkoitukseen so-
veltumattomilta tuotteilta yhtäläisten oikeuk-
sien takaamiseen kaikille EU:n kansalaisille ja 
erityisesti kaikkein haavoittuvimmille, hyvien 
toimintatapojen yleistymiseen muun muassa 
ympäristö- ja energiapolitiikassa sekä demo-
kratian, vapauden ja ihmisoikeuksien edistämi-
seen kaikkialla maailmassa. 

Lausuntoihin voi tutustua täällä:   
www.eesc.europa.eu/opinions
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"EU on nostettava jaloilleen, 
sitä on parannettava ja se on 
säilytettävä, mutta ei järjestelmiä, 
rakenteita tai abstrakteja 
käsitteitä varten, vaan Euroopan 
ihmisiä varten."

ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis

ETSK:n 
puheenjohtaja
Kreikkalainen Georges Dassis työntekijöi-
den ryhmästä aloitti 7. lokakuuta 2015 ETSK:n 
31. puheenjohtajana. Hän haluaa toimikau-
tensa aikana rakentaa yhdentynyttä, demo-
kraattista, solidaarista, rauhanomaista ja me-
nestyvää EU:ta, joka on lähellä kansalaisiaan.
Lisätietoja puheenjohtajan kotisivuilla:  

www.eesc.europa.eu/president

ETSK:n jäsenet valitsevat kahden ja puolen vuo-
den välein puheenjohtajan ja kaksi vara- 
puheenjohtajaa, joista toinen on vastuussa 
viestinnästä ja toinen budjetista. Tämänhetki-
nen puheenjohtaja on Georges Dassis (työnte-
kijöiden ryhmä) Kreikasta ja varapuheenjohta-
jat Gonçalo Lobo Xavier (työnantajien ryhmä) 
Portugalista ja Michael Smyth (muut eturyh-
mät) Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

ETSK:ssa on myös neuvoa-antava valiokun-
ta "teollisuuden muutokset" (CCMI*), joka 
on auttanut merkittävästi EU:n teollisuutta 
ennakoimaan globalisaation vaikutuksia ja mu-
kautumaan niihin.

Lopuksi lausunnoista keskustellaan ja ne 
hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä 
ETSK:n täysistunnoissa, joita pidetään yh-
deksän kertaa vuodessa Brysselissä. Sen jäl-
keen lausunnot lähetetään EU:n lainsäätäjille 
parlamenttiin ja neuvostoon, ja ne vaikuttavat 
näin lainsäädäntöprosessiin. 

Lisäksi ETSK:ssa toimii kolme seuranta- 
ryhmää – yhtenäismarkkinoiden seurantaryh-
mä, työmarkkinoiden seurantaryhmä ja kestä-
vän kehityksen seurantaryhmä – sekä ohjaus-
komitea, joka koordinoi kasvua ja työllisyyttä 
koskevan EU:n Eurooppa 2020  -strategia 
tukitoimintaa.
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•    Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä – 
SMO

•    Kestävän kehityksen seurantaryhmä – 
SDO

•   Työmarkkinoiden seurantaryhmä – LMO

•   Eurooppa 2020 -ohjauskomitea
•    Neuvoa-antava valiokunta "teollisuuden 

muutokset – CCMI*

* CCMI:  lyhenne valiokunnan ranskankielisestä nimestä Commission 
consultative des mutations industrielles.



"ETSK:n jäsenten tekemällä työllä voi olla ratkaiseva vaikutus 
unionin rakentamisprosessiin. Meidän tulee pitää esillä 
tämän työn lisäarvoa, jotta EU:n kansalaisten todelliset 
huolenaiheet otetaan huomioon. Oikeat ihmiset tarvitsevat 
oikeita ratkaisuja.Tästä syystä kannustamme toteuttamaan 
paikallistoimintaa, jossa päästään lähemmäs ihmisiä ja 
vaikutetaan yhdessä." 

ETSK:n varapuheenjohtaja Gonçalo Lobo Xavier

"ETSK pyrkii näinä Euroopan vaikeina aikoina pitämään 
pystyssä sivistysyhteiskunnan peruspilareita – ihmisarvoa, 
vapautta, tasa-arvoa, solidaarisuutta, kansalaisoikeuksia ja 
oikeudenmukaisuutta." 

ETSK:n varapuheenjohtaja Michael Smyth

"Euroopan unioni on kokenut niin suuria onnistumisia, että sen 
on välillä uskottu olevan pysyvä saavutus, κτῆμα ἐς ἀεί . Se ei 
ole sitä eikä siitä koskaan tule sellaista. Unionia on vaalittava, 
pidettävä yllä ja kehitettävä koko ajan. Me Euroopan talous- 
ja sosiaalikomitean jäsenet emme kuitenkaan saa masentua 
tästä tosiasiasta: olemme lähteneet mukaan erilaisiin 
eurooppalaisen talous- ja yhteiskuntaelämän organisaatioihin 

juuri siksi, että tiedämme, että työtä on tehtävänä."

ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis     

Euroopan ja  
ETSK:n haasteet

ja yrittäjyyteen. Se pyrkii esimerkiksi vahvis-
tamaan naisten asemaa työssä, koordinoi-
maan paremmin EU:n energiapolitiikkaa, pa-
rantamaan elintarviketurvaa ja vähentämään 
elintarvikkeiden haaskausta, edistämään ak-
tiivisempaa EU:n laajuista panosta maailman-
laajuiseen rauhanrakentamiseen jne.

ETSK:n näkemys     
ETSK:lle on tärkeää edistää osallistavaa de-
mokratiaa Euroopassa parlamentaarisen 
demokratian rinnalla. ETSK haluaa rakentaa 
yhteiskunnan, jossa kaikki ovat mukana ja 
osallistuvat aktiivisesti. Sellaisessa yhteis-
kunnassa kansalaiset pystyvät vaikuttamaan 
omaan ja lastensa tulevaisuuteen. Nuoret 
voivat luottaa saavansa työpaikan ja ihmis-
arvoisen elämän. Ihmiset kokevat, että he 
voivat vaikuttaa ja sitoutua, että heitä kun-
nioitetaan ja että heidän turvallisuudestaan 
huolehditaan.   

ETSK vaikuttajana
ETSK:n lausunnoilla on todellista vaikutusta 
EU:n päätöksentekoon. Euroopan komission 
raportit osoittavat, miten ETSK:n näkemykset 
on otettu huomioon keskeisillä lainsäädäntöa-
loilla. EU:n puheenjohtajavaltiot ja jäsenvaltiot 
ovat kiitelleet ETSK:n työtä. Monet kansalais- 
yhteiskunnan organisaatiot ovat tunnus-
taneet, että ETSK:n työ heidän etujensa 
ajamiseksi on arvokasta. 

ETSK järjestää joka vuosi yli 2 000 kokousta 
Brysselissä ja EU:n jäsenvaltioissa ja julkaisee 
noin 200 lausuntoa 24 kielellä. Synergian 
maksimoimiseksi se on sopinut resurssien 
yhdistämisestä muiden EU:n elinten kanssa. 
Yksi näistä on alueiden komitea, jonka kans-
sa ETSK jakaa toimitilat. 

ETSK on saavuttanut vuosien kuluessa pal-
jon. Se oli keskeisellä tavalla vaikuttamassa 
EU:n päätökseen tehdä vuodesta 2015 kehi-
tysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi, 
ja se on ollut keskeisesti mukana edistämässä 
maahanmuuttajien kotoutumista eurooppa-
laiseen yhteiskuntaan. Se on 17 vuoden ajan 
järjestänyt vuosittaisen "Euroopan kulutta-
japäivä"  -tapahtuman. Se huolehtii jatkuvas-
ti siitä, että EU kiinnittää huomiota nuoriso-
työttömyyteen ja köyhyyteen sekä kasvuun 
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Ajankohtaista
ETSK käyttää uusinta viestintäteknologiaa hyö-
dyntääkseen kaikki mahdollisuudet näkemys-
tenvaihtoon EU:n kansalaisten kanssa. ETSK 
käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa (Face-
book, Twitter, YouTube ja LinkedIn) sekä blo-
geja ja videoita mahdollisimman laajan yleisön 
ja erityisesti nuorten saavuttamiseksi. ETSK:n 
internetsivuilla on lisätietoa.

Haluamme helpottaa kaikin tavoin sitä, että 
Euroopan kansalaiset löytävät meidät ja ottavat 
meihin yhteyttä:

ETSK:n verkkosivut: www.eesc.europa.eu

Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook

Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter

YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube

LinkedIn: www.linkedin.com/company/
european-economic-and-social-committee

ETSK:n puheenjohtajan verkkosivut:   
www.eesc.europa.eu/president
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