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Tietoa Euroopan talous- ja 

sosiaalikomiteasta

ETSK:n tehtävänä on välittää tietoa kotitienoiden 

kansalaisten näkemyksistä ja siten auttaa vahvis-

tamaan EU:n toimintalinjojen ja lainsäädännön 

demokraattisuutta ja tehokkuutta ja saada ne 

vastaamaan paremmin ihmisten arkielämän todel-

lisuutta. 

Komiteaan kuuluu yhteensä 350 jäsentä EU:n 28 

jäsenvaltiosta. He eivät ole poliitikkoja tai virkamie-

hiä vaan tavallisia ihmisiä, joilla on kullakin omat 

työpaikkansa ja jotka haluavat panoksellaan vai-

kuttaa siihen, miten Eurooppa kehittyy. He edusta-

vat ”järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa”.

Mitä järjestäytynyt 
kansalaisyhteiskunta tarkoittaa?
Järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta on yh-teisnimitys kaikille niille ryhmille ja organi-saatioille, joita ihmiset perustavat – paikalli-sella, valtakunnallisella tai Euroopan tasolla – jonkin tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Nämä ryhmät ja organisaatiot toimivat yh-dyssiteenä yksittäisten kansalaisten ja päät-täjien välillä ja tarjoavat ihmisille mahdol-lisuuden ryhtyä toimiin työpaikoillaan tai yhteisöissään saadakseen aikaan toivomi-aan muutoksia.

Ihmiset kokoontuvat usein tällä tavoin yh-teen, koska he pitävät sitä nopeampana ja suorempana tapana vaikuttaa kuin anta-malla äänensä poliittisille puolueille. Vaalit ovat edustuksellisen demokratian perusta, kun taas suora toiminta tunnetaan ”osallis-tuvana demokratiana”. 
ETSK edustaa EU:ssa Euroopan kaikkien kan-salaisyhteiskunnan organisaatioiden etuja.

ETSK:lla on kolme päätehtävää:    

• Komitea toimii Euroopan parlamentin, neuvos-

ton ja Euroopan komission neuvonantajana 

laatimalla ns. asiantuntijalausuntoja uusia toi-

mintapolitiikkoja ja uutta lainsäädäntöä kehi-

tettäessä.

• Komitea toimii poliitikkojen ja ruohonjuuritason 

välisen viestinnän parantamiseksi.

• Komitea tukee kansalaisyhteiskunnan organi-

saatioita Euroopassa ja muualla maailmassa. 
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Miten Euroopan unioni toimii? Voitko vaikuttaa päätöksiin? 
Tiedätkö, miten elämääsi vaikuttavaa politiikkaa tehdään?  

Entä jos EU:n monimutkaisista menettelyistä tehtäisiinkin hauska mutta myös 
haastava peli, jonka voit ladata älypuhelimeesi, tablettiisi tai kannettavaan 
tietokoneeseesi?     

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on tehnyt juuri näin. Se on kehittänyt 
upouuden pelin, jossa pääset kokeilemaan, millaista on olla komitean jäsen Brysselissä. 
Voit kampanjoida ajamasi politiikan puolesta, vaikuttaa muihin komitean jäseniin, 
vastata kysymyksiin ja oppia uutta EU:sta ja ETSK:n asemasta unionissa. 

Vaihe 1

Valitse haluamasi kieli ja sukupuoli, ja sen jälkeen voit päättää, 
mihin komitean kolmesta ryhmästä liityt:

Työnantajat-ryhmä (sininen) – edustaa yrityksiä, 
työnantajia ja yrittäjiä

Työntekijät-ryhmä (punainen) – edustaa noin 80:aa 
ammattiliittoa ja työntekijäjärjestöä

Muut eturyhmät -ryhmä (oranssi) – edustaa laajaa 
joukkoa erilaisia ryhmiä ja valtiovallasta riippumattomia 
organisaatioita kuluttaja- ja nuorisojärjestöistä 
ympäristöaktivisteihin ja kulttuurijärjestöihin.

Vaihe 2

Valitse aihe, jonka puolesta haluat kampanjoida. Valittavana 
on kolme yleistä aihetta:    

1. työllisyys 
2. sosiaaliset ja kuluttajien oikeudet 
3. ympäristö 

Kukin ryhmä voi esittää yhden lausunnon kustakin 
aiheesta. 

Pelin tavoitteena on saada vähintään 75 
prosenttia komitean jäsenistä tukemaan 
lausuntoasi, jotta se voidaan hyväksyä ETSK:n 
kannanotoksi, jonka avulla voidaan vaikuttaa 
EU:n muihin toimielimiin.

Pelaa peliä ja kokeile itse, millaista
on olla ETSK:n jäsen!   

Vaihe 3

Astut komitean istuntosaliin, jossa jäsenten istuinpaikat näkyvät 
riveittäin. Käytä käsityökalua klikataksesi jotakin istuinpaikkaa. 
Paikalta voi löytyä:

• jäsen   
– jos jäsen kuuluu omaan ryhmääsi, saat automaattisesti hänen 

tukensa
– jos jäsen kuuluu eri ryhmään, sinulle esitetään kysymys 

vastattavaksi

• numero, joka osoittaa, kuinka monta jäsentä on “piilossa” viereisillä 
istuinpaikolla 

• tähti – onnittelut, voitat yhden tehopisteen! 

• piirakka – hups, menetät yhden tehopisteen, mikäli sinulla on niitä.
 
Vaihe 4

Jos löydät eri ryhmään kuuluvan jäsenen ja vastaat 
visailukysymykseen oikein, saat yhden ylimääräisen tukijan.     

Jos saat kerättyä tehopisteitä, voit käyttää niitä apuna vastatessasi 
vaikeisiin kysymyksiin. Jos et tiedä oikeaa vastausta, voit “ostaa” vihjeen 
yhdellä tehopisteellä.  

Puna-vihreä palkki mittaa edistymistäsi. Vihreä alue (vasemmalla 
puolella) suurenee sitä mukaa kun voitat jäseniä puolellesi ja lähestyt 
75 prosentin tavoitetta.

Pelissä on viisi tasoa. Kullakin tasolla on enemmän istuinpaikkoja ja 
enemmän jäseniä ja myös enemmän tähtiä ja piirakoita! Vieritä näyttöä 
ylös ja alas nähdäksesi kaikki istuimet.

Pelin eri tasojen välissä näyttöön ilmestyy 
tietoruutu, johon on koottu mielenkiintoisia faktoja 
valitsemastasi lausunnosta ja aiheesta.

Asetuspainiketta klikkaamalla voit valita 
lisävaihtoehtoja:

                               Pelin säännöt                                                                            Jakamispainike

                              Äänet päälle tai pois päältä

Hauskoja pelihetkiä!
Toivottavasti R EU Ready? peli tarjoaa sinulle sekä haastetta että viihdykettä ja myös 
hieman tietoa siitä, miten EU toimii ja miten sinä kansalaisyhteiskunnan jäsenenä voit olla 
vaikuttamassa siihen. 

Lisätietoja saat 
osoitteesta:

eesc.europa.eu/
R-EU-READY

facebook.com/
YourEuropeYourGame

facebook.com/
YourEuropeYourSay


