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Valtioneuvoston viestintäosasto 

 
Valtioneuvoston viestintäosasto vastaa pääministerin ja hallituksen EU-viestinnästä sekä sovittaa yhteen 

valtionhallinnon EU-viestintää. Tähän kuuluvat muun muassa tiedottaminen EU-ministerivaliokunnan ja 
Eurooppa-neuvoston kokouksista.  

 
EU-ministerivaliokunnan kokoukset 

Hallituksen EU-ministerivaliokunta kokoontuu viikoittain käsittelemään poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti 

merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Ministerivaliokunnassa sovitaan Suomen toimintalinjat kaikkiin Euroopan 
unionin neuvoston virallisiin ja epävirallisiin kokouksiin. Kokoukset pidetään yleensä perjantaisin. Tarvittaessa 

pidetään myös kirjallisia menettelyjä.   
 

Lista ministerivaliokunnan käsittelemistä asioista julkaistaan kokousta edeltävänä iltapäivänä valtioneuvoston 

kanslian verkkosivuilla. Asialista lähetetään myös tiedoksi toimituksille. Verkkosivuilta löytyvät myös 
ministerivaliokuntaa koskevat tiedotteet sekä kokouksessa käsitellyt E- ja U-kirjeet. 

 
Eurooppa-neuvostot ja huippukokoukset 

Valtioneuvoston viestintä vastaa Brysselissä järjestettävien Eurooppa-neuvoston kokousten sekä muiden valtion- 
tai hallitusten päämiesten tapaamisten viestinnästä. Kokouksista tiedotetaan ennakkoon ja jälkikäteen. 

Tarvittaessa ennen kokousta järjestetään toimittajatausta Helsingissä. Paikan päällä järjestetään 

tiedotustilaisuuksia.  
 

Valtioneuvoston kanslian verkkosivut ja valtioneuvoston mediapalvelu 
Valtioneuvoston kanslian verkkosivujen EU-kokonaisuuteen vnk.fi/fi/suomen-eu-politiikka on koottu 

ministeriöiden EU-aiheiset tiedotteet. Sivuilla on myös yleistietoa EU:sta, EU-asioiden käsittelystä Suomessa ja 

EU-työpaikoista. 
 

Valtioneuvoston mediapalvelusta (media.valtioneuvosto.fi) voi kirjautumisen jälkeen tilata tiedotteita ja puheita 
aihealueittain sekä kutsut tiedotustilaisuuksiin ja muihin medialle suunnattuihin tapahtumiin. Mediapalvelun EU-

kalenteriin (media.valtioneuvosto.fi/fi/group/media/eu-tapahtumat) on koottu tietoa Euroopan unionin 

neuvoston ja Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä niiden taustoista. Osiossa julkaistaan myös EU-

ministerivaliokunnan asialista ja julkiset aineistot.  

Pääministerin ja hallituksen tiedotustilaisuuksia on mahdollista katsoa suorana verkkolähetyksenä ja tallenteena 
osoitteessa vn.fi/live. 

 
Twitter, Flickr ja Instagram 

Valtioneuvoston uutisvirtaa voi seurata myös twiitteinä suomeksi @valtioneuvosto, ruotsiksi @statsradet ja 

englanniksi @FinGovernment.  
 

Valtioneuvoston viestintä välittää uutiskuvia Flickrissä flickr.com/photos/finnishgovernment. Valtioneuvoston 
kuvapankki kuvapankki.valtioneuvosto.fi/avoin sisältää kuvia ministereistä ja virkamiehistä sekä valtioneuvoston 

tiloista. Kaikki kuvat ovat käytettävissä uutis- ja tiedonvälityksessä. Kuvan julkaisun yhteydessä tulee mainita 

kuvaaja ja käyttöoikeuden haltija (valtioneuvoston viestintä). Valtioneuvoston arkea kuvina voi seurata myös 
Instagramissa @finnishgovernment. 

 
Yhteystiedot 

Valtioneuvoston viestintäosasto, sähköpostit etunimi.sukunimi@vnk.fi 

 EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733 

 Viestintäasiantuntija Lauri Heikkinen, p. 0295 160 194  
 

 

 
 

 
 

http://vnk.fi/fi/suomen-eu-politiikka
https://media.valtioneuvosto.fi/etusivu
https://media.valtioneuvosto.fi/fi/group/media/eu-tapahtumat
http://valtioneuvosto.fi/live
http://www.flickr.com/photos/finnishgovernment
http://kuvapankki.valtioneuvosto.fi/avoin
mailto:etunimi.sukunimi@vnk.fi
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Muiden ministeriöiden ja pysyvän EU-edustuston viestintä 

Jokainen ministeriö vastaa omien EU-asioidensa viestinnästä. Ministeriöt on listattu valtioneuvoston 

verkkosivuilla valtioneuvosto.fi/tietoa/toiminta#ministeriot.  
 

Suomen pysyvän EU-edustuston viestintätiimi palvelee ensisijaisesti Brysselissä olevia toimittajia. Viestintätiimi 
mm. järjestää taustatilaisuuksia ajankohtaisista EU-asioista sekä vastaa ministereiden viestintäjärjestelyistä 

ministerineuvoston kokousten yhteydessä yhteistyössä ministeriöiden kanssa. Lisätietoa on edustuston 
verkkosivuilla www.finland.eu ja Twitterissä @FinPermRepEU. EU-edustuston tiimi tekee perjantaisin seuraavan 

viikon tapahtumia käsittelevän viikkokatsauksen, joka on tarkoitettu EU-asioista kiinnostuneille toimittajille ja 

muille sidosryhmille. Postituslistalle pääsytoiveita vastaanottaa marko.ruonala@formin.fi. 
 

Yhteystiedot 
Suomen pysyvä EU-edustusto, sähköpostit etunimi.sukunimi@formin.fi  

 Marko Ruonala, Lehdistövirkamies (Coreper II) p. +32 470 206 152 

 Eeva Laavakari, Tiedottaja (Coreper I), p. +32 2 287 8430 

 Joona Suni, Viestintäassistentti, p. +32 2 287 8506 

 
 

http://valtioneuvosto.fi/tietoa/toiminta#ministeriot
http://www.finland.eu/
mailto:marko.ruonala@formin.fi
mailto:etunimi.sukunimi@formin.fi
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Ulkoministeriön Eurooppatiedotus vastaa valtionhallinnon EU-kansalaisviestinnästä. Sen tehtävänä on tuottaa ja 

välittää kansalaisille tietoa suomeksi ja ruotsiksi Suomen toiminnasta EU:ssa sekä EU:n toiminnan vaikutuksista 

Suomelle ja suomalaisille. Eurooppatiedotus viestii verkkosivujen ja sosiaalisen median välityksellä sekä julkaisee 
EU-aiheista aineistoa. Eurooppatiedotus järjestää myös yleisölle avoimia tapahtumia ja seminaareja, sekä 

hallinnoi kansalaisjärjestöille EU-tiedottamiseen vuosittain myönnettävää valtionapua. 
 

Yhteystiedot 

 
www.eurooppatiedotus.fi 

 
Twitter: https://twitter.com/um_et  

 
Facebook: https://fi-fi.facebook.com/Eurooppatiedotus.fi  

 

Instagram: https://www.instagram.com/eukulissientakaa/ 
 

Sähköpostit etunimi.sukunimi@formin.fi 
 

Eurooppa- ja lähialueviestinnän yksikkö 

 Yksikönpäällikkö Ville Cantell, p. 0295 351 847  

 Viestintäsuunnittelija Outi Koskinen, p. 0295 351 262 

 Tiedottaja Sara Haalahti, p. 0295 350 089 

 

http://www.eurooppatiedotus.fi/
https://twitter.com/um_et
https://fi-fi.facebook.com/Eurooppatiedotus.fi
https://www.instagram.com/eukulissientakaa/
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Eduskunnan EU-viestintä 
 

Eduskunnassa kaikki valiokunnat käsittelevät EU-asioita. Erikoisvaliokunnat antavat asioista lausuntonsa, minkä 
jälkeen eduskunnan kanta päätetään suuressa valiokunnassa tai ulkoasiainvaliokunnassa. EU-viestinnästä vastaa 

eduskuntatiedotus. 

 
Suuren valiokunnan kokoukset   

Suuri valiokunta kokoontuu yleensä keskiviikkoisin klo 13.00 ja perjantaisin klo 13.30. Suuren valiokunnan 
kokouksista tehdään tavallisesti tiedote, joka lähetetään sähköpostitse toimittajille sekä julkaistaan eduskunnan 

verkkosivuilla (www.eduskunta.fi). Valiokunnan julkiset kuulemiset lähetetään suorana ja lähetyksen tallenne 
säilytetään eduskunnan verkkolähetyspalvelussa (verkkolahetys.eduskunta.fi) 

Suuri valiokunta ja EU-asioista osaltaan vastaava ulkoasiainvaliokunta järjestävät tiedotustilaisuuksia tarpeen 

mukaan. Infot järjestetään yleensä välittömästi valiokunnan kokouksen jälkeen. Infoista tiedotetaan etukäteen 
ensisijaisesti sähköpostitse. Eduskunnan EU-tiedotteiden jakelulistalle voi ilmoittautua osoitteeseen 

tiedotus@eduskunta.fi. 
 

Eduskunnan verkkosivut   

Eduskunnan verkkosivujen EU-osioon (www.eduskunta.fi/FI/euasiat/Sivut/EUasiat_paasivu.aspx) on koottu mm. 
EU-aiheiset tiedotteet, eduskunnan Brysselin-asiantuntijan EU-katsaukset ja eduskunnassa käsitellyt EU-asiat 

(valtioneuvoston U-, E- ja UTP-selvitykset). Suuren valiokunnan ja erikoisvaliokuntien mietinnöt, lausunnot ja 
pöytäkirjat ovat löytyvät valiokuntien sivulta 

(www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/Sivut/default.aspx).  
 

EU-puheenjohtajakauden verkkosivusto 

Eduskunnan EU-puheenjohtajuussivuston osoite on parleu2019.fi. Sivustolla julkaistaan suomeksi, englanniksi ja 
ranskaksi tiedot eduskunnan järjestämien EUPJ-kokousten aikatauluista ja asiasisällöistä, kokousten 

ennakkoaineistot, tiedotteet ja muu media-aineisto. Myös median akkreditoituminen eduskunnan järjestämiin 
EUPJ-kokouksiin tapahtuu sivuston kautta. 

 

Twitter, Facebook ja Flickr 
Eduskunta viestii EU-asioiden käsittelystä myös sometileillään Twitterissä (twitter.com/SuomenEduskunta - 

@SuomenEduskunta), Facebookissa (www.facebook.com/suomeneduskunta/) sekä Instagramissa 
(eduskunta_riksdagen). Ajankohtaista kuvamateriaalia julkaistaan eduskunnan Flickr-tilillä 

(www.flickr.com/photos/finnishparliament). Myös EUPJ-kauden kokous- ja muut ajankohtaiskuvat julkaistaan 

kyseisellä tilillä. 
 

Eduskunnan toimisto Brysselissä  
Eduskunnan Brysselin toimisto palvelee eduskuntaa eurooppalaisten parlamenttien ja Euroopan unionin 

instituutioiden välisessä tiedonvaihdossa ja pyrkii toiminnallaan tukemaan eduskunnan työtä. Komission 
aloitteiden lisäksi toimisto seuraa Euroopan parlamentin toimintaa sekä kerää tietoja muiden kansallisten 

parlamenttien EU-kannoista.   

 
Toimisto välittää tietoa sekä Brysselistä eduskuntaan että eduskunnasta Brysseliin. Eduskuntaan välitetään tietoa 

ajankohtaisista EU-asioista, kun taas Brysselin suomalaistoimijoille tiedotetaan EU-asioiden käsittelystä 
eduskunnassa.  

 

Brysselistä eduskuntaan suuntautuvassa viestinnässä keskeisessä osassa ovat eduskunnan verkkosivuilla 
julkaistava viikoittainen katsaus viikon päätapahtumiin EU-instituutioissa sekä toimiston Twitter-tilin 

(@EduskuntaBXL) kautta välitettävät reaaliaikaiset tiedot EU:n toimielinten kokouksista ja päätöksistä. 
Eduskunnasta Brysseliin suuntautuvassa viestinnässä käytetään kerran viikossa ilmestyviä ”EU-asioiden käsittely 

eduskunnassa” -uutiskirjeitä. 
 
Eduskunnan Brysselin toimisto, yhteystiedot 
Euroopan parlamentti, huone MTY 06RO18 
Rue Montoyer 70 B-1000, Bryssel, Belgia 

p. +32 2 28 42 412 
bru@eduskunta.fi     

http://www.eduskunta.fi/
mailto:tiedotus@eduskunta.fi
http://www.eduskunta.fi/FI/euasiat/Sivut/EUasiat_paasivu.aspx
http://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/Sivut/default.aspx
http://www.facebook.com/suomeneduskunta/
http://www.flickr.com/photos/finnishparliament
mailto:bru@eduskunta.fi
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Eduskunnan asiantuntija Eero Säynäjäkangas 
p. + 32 474 521 323 

eero.saynajakangas@eduskunta.fi 

 
Yhteystiedot 

Eduskuntatiedotus, tiedottaja Rami Kurth, p. 09 432 2482, rami.kurth@eduskunta.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:eero.saynajakangas@eduskunta.fi
mailto:rami.kurth@eduskunta.fi
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Euroopan komission Suomen-edustusto 
 
Edustusto välittää tietoa Euroopan unionista yleisölle, tiedotusvälineille ja viranomaisille. Edustusto sijaitsee 

Voimatalossa Kampissa osoitteessa Malminkatu 16, 00100 Helsinki. 

 
Edustuston verkkosivut, tiedotteet ja mediapalvelu 

Edustuston verkkosivuille (http://ec.europa.eu/finland) on koottu yleistä EU-tietoa. 
 

Lehdistötiedotteet ja tiedotustilaisuudet 
Komissio julkaisee päivittäin lehdistötiedotteita osoitteessa http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#all|1. 

Edustuston mediapalvelu työstää näitä tiedotteita ja muuta tiedotusmateriaalia suomeksi ja ruotsiksi. Tiedotteet 

välitetään suomalaisille tiedotusvälineille ja julkaistaan sivulla http://ec.europa.eu/finland/news_fi. Lisäksi 
edustusto järjestää tarpeen mukaan tiedotustilaisuuksia. Tiedotteet ja kutsut voi tilata myös omaan sähköpostiin 

osoitteesta COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu.  
 

Edustusto toimii yhteistyössä komission Brysselissä toimivien tiedottajien kanssa 

(https://ec.europa.eu/info/contact/press-services/press-contacts/press-contacts-spokespersons-service_en) ) 
sekä avustaa mediaa yhteydenpidossa komissioon. 

 
EU-seminaarit 

Edustusto järjestää vuosittain teemaseminaareja merkittävistä EU-kysymyksistä. Kutsut voi tilata sähköpostiin 
osoitteesta COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu. Talouspolitiikkaa koskevista tilaisuuksista ja muista 

ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös talouspoliittisten neuvonantajien listalla ja sille voi liittyä lähettämällä 

sähköpostin osoitteeseen COMM-REP-HEL-ESO@ec.europa.eu.   
 

AV-palvelu 
Komission audiovisuaalinen palvelu (https://audiovisual.ec.europa.eu/en) on EU-aiheinen uutis- ja arkistopalvelu, 

joka tuottaa korkealaatuista ja räätälöityä audiovisuaalista uutismateriaalia tiedotusvälineiden käyttöön. Tarjolla 

on video-, kuva- ja äänimateriaalia EU:ta koskevista uutisaiheista ympäri maailmaa. Lisäksi saatavilla on kattava 
valikoima arkistomateriaalia EU:n historiasta. Palvelu on maksuton, mutta siihen on kirjauduttava ennen käyttöä. 

 
Uutiskirje Ajankohtaisista EU-asioista koottu uutiskirje ilmestyy torstaisin suomeksi ja perjantaisin ruotsiksi ja 

lähetetään tilaajille. Lisäksi se julkaistaan verkkosivulla http://ec.europa.eu/finland/news/newsletter_fi. 
 

Yhteystiedot 

Euroopan komission Suomen-edustusto: http://ec.europa.eu/finland/about-us/contact_fi    
Henkilökunnan sähköpostit: etunimi.sukunimi@ec.europa.eu 

 Edustuston tiedotuspäällikkö Pia Siitonen, p. 09 6226 5473, 040 535 5979 

 Edustuston tiedottaja Nina Hotti, p. 09 6226 5465, 050 384 7857 

 Edustuston tietopalvelu comm-rep-hel-library@ec.europa.eu 

 EU-tietopiste Voimatalon katutasossa, ma-pe klo 10.00–16.30 sekä keskustakirjasto Oodin katutasossa 

 
Sosiaalinen media 

 Edustuston Facebook: https://www.facebook.com/euroopankomissiosuomessa/    

 Twitter: @eukomissio 

 Instagram: @eukomissio 

 YouTube: https://www.youtube.com/user/eukomissio   

 

Eurooppasali  
Eurooppasali on Voimatalossa sijaitseva, komission edustuston ja parlamentin Suomen-toimiston yhteinen, 

kansalaisten, kansalaisjärjestöjen, poliittisten toimijoiden ja tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu julkinen tila. 
Tilassa järjestetään EU- ja Eurooppa-aiheisia, avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia. 

 Tiedustelut: comm-rep-hel-eps@ec.europa.eu tai p. 09 6226 5421 

 Eurooppasalin Facebook-sivu: facebook.com/eurooppasali 

 Eurooppasali Twitterissä: @Eurooppasali 

 
 

 

http://ec.europa.eu/finland
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#all|1
http://ec.europa.eu/finland/news_fi
mailto:COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/contact/press-services/press-contacts/press-contacts-spokespersons-service_en
mailto:COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu
mailto:COMM-REP-HEL-ESO@ec.europa.eu
https://audiovisual.ec.europa.eu/en
http://ec.europa.eu/finland/news/newsletter_fi
http://ec.europa.eu/finland/about-us/contact_fi
https://www.facebook.com/euroopankomissiosuomessa/
https://www.youtube.com/user/eukomissio
mailto:comm-rep-hel-eps@ec.europa.eu
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Euroopan parlamentin Suomen-toimisto   

 
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto (www.europarl.fi) jakaa tietoa parlamentin 
toiminnasta, jäsenistä ja päätöksistä. Keskeisiä kohderyhmiä ovat tiedotusvälineet, koulut 

ja muut oppilaitokset, viranomaiset ja järjestöt. Parlamentin toimisto sijaitsee komission edustuston kanssa 
Voimatalossa Kampissa osoitteessa Malminkatu 16, 00100 Helsinki. Parlamentin ja komission yhteinen 

kansalaisten tietopiste sijaitsee katutasossa. Lisäksi uuden keskustakirjasto Oodin katutasossa on parlamentin ja 

komission yhteinen EU@Oodi –näyttelytila. Parlamentin lehdistöosastolla on suomalaiset tiedottajat Brysselissä 
ja Helsingissä. 
 

Parlamentin verkkosivut  

Parlamentin Suomen-toimiston nettisivuilla on tietoa toimittajille (www.europarl.europa.eu/finland/). Toimiston 
verkkosivuilta löytyy tietoa parlamentista, toimiston tapahtumista sekä esimerkiksi meppien yhteystiedot ja 

kuvat. 

 
Parlamentin pääverkkosivulta (www.europarl.europa.eu) löytyvät uutisotsikot. Lehdistöosaston sivuilta 

(www.europarl.europa.eu/news/fi/pressroom/) löytyy tarkempaa ja ajankohtaista täysistunnoista, 
valiokuntakokouksista ja muista tapahtumista Brysselissä ja Strasbourgissa. EP on myös Facebookissa (Euroopan 

parlamentti-Europaparlamentet & European Parliament), Twitterissä (@EP_Suomi & @Europarl_FI) sekä 
Instagramissa @ep_suomi. Parlamentin ja meppien toimintaa sosiaalisessa mediassa voi seurata reaaliaikaisesti 

osoitteessa www.epnewshub.eu.  
 

Parlamentin verkkosivujen kautta (multimedia.europarl.europa.eu) voi katsoa ohjelmia ja seurata suoria 

lähetyksiä täysistunnosta ja valiokunnista tai videotallenteena. Parlamentti tarjoaa toimittajien käyttöön 
esimerkiksi valokuvia ja videoita sekä muita AV-palveluita (esim. TV-, radio- ja multimediastudioita, 

kameraryhmiä, etähaastattelumahdollisuuksia). Kuva-, video- ja äänimateriaalia ja lisätietoja palveluista löytyy 
multimediakeskuksesta (multimedia.europarl.europa.eu).  

 

Sähköpostilistat 
Parlamentin viikko -tiedotteen lähetyslistalle ja median lähetyslistalle (lähinnä kutsuja) voi liittyä lähettämällä 

sähköpostia osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu.  
 

Istuntokatsauksen ja täysistuntotiedotteet voi tilata sähköpostiin osoitteesta tiedotus@europarl.europa.eu. 
Täältä voi tilata myös englanninkielisiä tiedotteita (päivittäinen EP Today -katsaus, Europarlpress-päätiedotteet, 

tiettyjen valiokuntien kaikki tiedotteet).  
 

Pressiaamukahvit 

Toimisto järjestää pressikahveja, joilla Euroopan parlamentin jäsenet alustavat ja keskustelevat toimittajien 
kanssa ajankohtaisista EU-aiheista. Pressikahvit järjestetään pääsääntöisesti ennen täysistuntoja perjantaisin klo 

9.15–10.15 Voimatalossa (Malminkatu 16, Helsinki).  
 

Toimittajien opintomatkat Strasbourgiin ja Brysseliin 
Euroopan parlamentin Suomen toimisto tarjoaa toimittajille matka-apurahoja parlamentin täysistuntoihin 

Strasbourgissa (hakuaika kaksi kertaa vuodessa) ja kansainvälisiin toimittajaseminaareihin eri teemoista (noin 6 

vuodessa) Brysselissä. Hakuajoista tiedotetaan medialistan kautta, Parlamentin viikko -tiedotteessa ja toimiston 

pressisivuilla(www.europarl.fi/view/fi/media.html). 
 

Muu toimittajakoulutus  

Toimisto järjestää, usein yhteistyökumppanien kanssa, toimittajakoulutusta EU-tiedonhausta, päätöksenteosta ja 
AV-palveluista. Toimisto järjestää myös yksin tai yhteistyökumppanien kanssa yleisö- ja toimittajatilaisuuksia 

ympäri Suomea. Toimisto järjestää mielellään räätälöityä koulutusta sekä taustatilaisuuksia ja seminaareja 
toimituksille ja toimittajayhdistyksille myös Helsingin ulkopuolella.  

 

Yhteystiedot  
Euroopan parlamentti, sähköpostit etunimi.sukunimi@europarl.europa.eu  

 Toimiston päällikkö Jarmo Oikarinen, p. 09 622 04 514, 040 723 8269 

 Lehdistötiedottaja (Helsinki) Niina Saloranta, p. 09 622 04521, 040 720 5025 ja lehdistötiedottaja 

(Bryssel) Iina Lietzén p. +32 228 40731, +32 47 088 3910 
 

Sosiaalinen media 
 Facebook: https://www.facebook.com/euroopanparlamentti, Twitter: @EP_Suomi, Instagram: 

@ep_suomi  

http://www.europarl.fi/
http://www.europarl.europa.eu/finland/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/pressroom/
http://www.epnewshub.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/home
mailto:ephelsinki@europarl.europa.eu
mailto:tiedotus@europarl.europa.eu
http://www.europarl.fi/view/fi/media.html
mailto:etunimi.sukunimi@europarl.europa.eu
https://www.facebook.com/euroopanparlamentti


 10 

 


