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Katsaus Euroopan parlamentin valiokuntiin 

Euroopan parlamentti on ainoa suorilla vaaleilla valittu Euroopan unionin toimie-
lin. 

Euroopan parlamentin 705 jäsentä edustavat EU:n 448:aa miljoonaa kansalaista. 

Äänestäjät EU:n 27 jäsenvaltiossa valitsevat parlamentin jäsenet joka viides 
vuosi. 

Euroopan parlamentin poliittinen ja lainsäädäntötyö on 20 pysyvän valiokunnan 
ja kolmen alivaliokunnan vastuulla. Niistä kukin valitsee itselleen puheenjohtajan 
ja enintään neljä varapuheenjohtajaa. 

Joka vaalikauden alussa parlamentti päättää, mihin valiokuntaan kukin jäsen 
kuuluu, hänen ilmaisemansa kiinnostuksen perusteella. Päätös on tärkeä, sillä se 
määrää, minkä alan asioihin jäsenet edustajantoimessaan ensisijaisesti keskitty-
vät. 

Parlamentin valiokunnilla on tärkeä rooli toimintapolitiikan määrittämisessä, sillä 
ne valmistelevat parlamentin kannat muun muassa uusista lainsäädäntöehdo-
tuksista. 

 24 kieltä 

Euroopan parlamentin jäsenet edustavat kaikkia Euroopan unionin kansalaisia. Jäse-
nillä on oikeus pitää puheenvuoronsa millä tahansa virallisella kielellä. Parlamentin 
asiakirjat julkaistaan EU:n kaikilla 24 virallisella kielellä. 

PYSYVIEN 
VALIOKUNTIEN 

TOIMIVALTA 
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 Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen vaiheet 

Euroopan komissio laatii lainsäädäntöehdotuksen 
ja antaa sen Euroopan parlamentin ja Euroopan 
unionin neuvoston käsiteltäväksi. 

Parlamentti työstää tekstejä pääasiassa kahdenlaisissa kokouk-
sissa: valiokuntien kokouksissa ja täysistunnoissa. 

1 Parlamentissa valiokunnat hoitavat perusteellisen selvitysty-
ön. Ne tarkastelevat lainsäädäntöehdotuksia, esittävät niihin 
tarkistuksia ja äänestävät niistä kuukausittaisissa kokouksis-
saan. Lopuksi asiasta vastaava valiokunta antaa lainsäädän-
töehdotuksesta mietinnön täysistunnon käsiteltäväksi. 

2 Lainsäädäntöehdotuksen teksti hyväksytään täysis-
tunnossa. 
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Parlamentin ja EU:n neuvoston päästyä 
tekstistä sopimukseen säädös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Se 
saatetaan osaksi jäsenvaltioiden lainsäädän-
töä, ja sitä aletaan soveltaa kaikkiin unionin 
kansalaisiin. 



 Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä parlamentti ja EU:n 
neuvosto ovat tasavertaisia lainsäätäjiä. Tämä menettely 
kattaa monia aloja, kuten talous- ja raha-asiat, maahanmu-
utto, energia, maatalous, kalastus, liikenne, ympäristö ja 
kuluttajansuoja. 

Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto antavat valtaosan 
unionin lainsäädännöstä yhdessä. 

EUROOPAN 
PARLAMENTIN 

LAINSÄÄDÄNTÖVALTA 
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Euroopan komission 
TALOUSARVIOESITYS 

NEUVOSTO 
MUUTTAA 

Talousarviomenettely 

Euroopan parlamentti 
hyväksyy 

(tai ei tee päätöstä) 
TAI 

Euroopan parlamentti 
hyväksyy tarkistuksia 

(jäsenten enemmistöllä) 

TALOUSARVIO 
hyväksytään 

Jos neuvosto hyväksyy 
parlamentin tarkistukset 
10 päivän kuluessa SOVITTELU 

21 päivän kuluessa 

Ei yhteistä tekstiä Yhteinen teksti 

14 päivän kuluessa 

Neuvosto hyväksyy Neuvosto ja parla- Neuvosto hylkää Parla- Neuvosto ja parla-
Parlamentti hylkää mentti hylkäävät mentti hyväksyy mentti hyväksyvät tai 

eivät tee päätöstä 

Parlamentti voi 14 päivän kuluessa 
hyväksyä tarkistuksensa erityisellä 
enemmistöllä (parlamentin jäsen-
ten ja annettujen äänten kolmen 

viidesosan enemmistö) TALOUSARVIOESITYSTÄ  
ei hyväksytä 

Komissio antaa uuden talousarvioesi-
tyksen 

TALOUSARVIO 
hyväksytään 
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Lissabonin sopimuksen voimaantulo lisäsi parlamentin budjettivaltaa. Nyt parla-
mentti päättää Euroopan unionin koko vuosibudjetista yhdessä EU:n neuvoston 
kanssa. Parlamentilla on kuitenkin asiassa viimeinen sana. 

Ulkopolitiikassa ja ihmisoikeuksien alalla parlamentilla on myös mahdollisuus vai-
kuttaa. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja kuulee sitä 
säännöllisesti EU:n yhteisestä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. 

EU:n laajentuminen sekä kauppasopimusten ja muiden kansainvälisten sopimus-
ten tekeminen EU:n ulkopuolisten valtioiden kanssa edellyttävät parlamentin 
hyväksyntää. Nämä asiat valmistellaan valiokunnissa. 

Parlamentin jäsenet käyttävät huomattavasti energiaa edistääkseen ihmisoikeuk-
sia ja demokraattisia arvoja ympäri maailmaa. Alan toiminta huipentuu vuosittain 
mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon myöntämiseen. 



 Joka kuukaudesta on varattu yhdestä kahteen viikkoa valiokunta-
työhön. Valiokuntien kokouksissa parlamentin jäsenet käsittelevät 
lainsäädäntöön ja muuhun kuin lainsäädäntöön liittyviä mietin-
töjä, esittävät tarkistuksia ja äänestävät niistä sekä keskustelevat 
EU:n neuvoston kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksista. 

Valiokunnat ottavat aktiivisesti osaa lainsäädäntöohjelman 
laadintaan esimerkiksi ilmaisemalla komissiolle näkemyksensä 
ennen kuin se hyväksyy vuotuisen työohjelmansa. Ne osallistuvat 
merkittävällä tavalla EU:n toiminnan valvontaan, kun ne seuraa-
vat unionin talousarviomäärärahojen käyttöä ja sen hyväksymän 
lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten asianmukaista 
täytäntöönpanoa. 

Valiokunnat järjestävät kuulemisia asiantuntijoiden kanssa ja seu-
raavat muiden EU:n toimielinten ja elinten toimintaa. Ennen kuin 
uusi Euroopan komissio voidaan valita, kutakin komission jäse-
nehdokasta haastatellaan niissä valiokunnissa, jotka käsittelevät 
kyseisen komission jäsenen vastuualueeseen tulevia asioita. 

KOKOUSKALENTERI 

8



Valiokunta nimittää jokaista sen käsiteltäväksi lähetettyä asiaa varten jä-
sentensä keskuudesta esittelijän johtamaan päätöksentekoprosessia, jonka 
päätteeksi hyväksytään parlamentin kanta asiaan. 

Esittelijän laatimaa mietintöluonnosta muutetaan, jos jäsenet ovat esittäneet 
siihen tarkistuksia ja ne hyväksytään. Mietintöluonnoksen alkuperäisestä 
tekstistä ja siihen esitetyistä tarkistuksista, poliittisten ryhmien keskenään 
sopimat kompromissitarkistukset mukaan lukien, äänestetään valiokunnan 
kokouksessa. Valiokunnan hyväksymä mietintö annetaan sen jälkeen täysis-
tunnon hyväksyttäväksi. 
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SUORAT 
LÄHETYKSET 

Kokousten suoratoisto internet-
issä 
Valiokunnat kokoontuvat Brysselissä, yleensä 
kerran tai kaksi kuussa. Kokoukset ovat julkisia. 
Valtaosa kokouksista välitetään suorana lähetyk-
senä internetissä. Kokoustallenteet ovat saatavil-
la myös tilausvideona. 

Covid-19-pandemian puhkeaminen on johtanut uuden 
teknologian laajamittaiseen käyttöön. Sen ansiosta 
kokoukset on voitu siirtää verkkoon, niihin on saatu 
järjestettyä simultaanitulkkaus ja kaikki ovat voineet 
osallistua etänä. 

Suorat lähetykset:  
https://multimedia.europarl.europa.eu/f 

Parlamentti voi myös asettaa erityisvaliokuntia, joille uskotaan erityistehtä-
viä, ja tutkintavaliokuntia tutkimaan epäilyjä rikkomuksesta tai epäkohdasta, 
joka on tapahtunut unionin oikeutta sovellettaessa. Tällaisten valiokuntien 
tehtäväaloista voidaan mainita esimerkkeinä rahoitusasiat, tekoäly, disinfor-
maatio, eläinten hyvinvointi ja kansanterveys. 

Valiokuntien koko vaihtelee huomattavasti. Vaalikauden 2019–2024 ensim-
mäisellä puoliskolla esimerkiksi oikeudellisten asioiden valiokunnassa on 25 
jäsentä, kun taas ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvalli-
suuden valiokunnassa on 81 jäsentä. Valiokuntien kokoonpano vastaa aina 
poliittisten ryhmien valtasuhteita koko parlamentissa. 

Parlamentti on edelläkävijä avoimuuden ja julkisuuden edistämisessä. Valio-
kuntien kokoukset lähetetään suoratoistona parlamentin verkkosivustolla, ja 
ne löytyvät sieltä myös myöhempää katselua varten. 
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Faktatietoja Euroopan unionista 

Faktatiedoissa esitetään selkeästi ja ytimekkäästi yleistiedot EU:n 
toimielimistä ja politiikoista sekä parlamentin roolista niiden 
kehittämisessä. Ne ovat saatavilla 24 kielellä. 

 Kaikki Faktatiedot: 
www.europarl.europa.eu/factsheets/ÿ 

TIETOAINEISTOT 

FAKTATIETOJA

 Asiantuntija-apu 

Parlamentin eri tutkimusyksiköt, esimerkiksi ns. po-
litiikkayksiköt, antavat valiokunnille riippumatonta 
neuvontaa ja tuottavat niiden käyttöön tietoaineistoa 
(tutkimuksia, katsauksia, selvityksiä ja muita asiakirjoja). 

Parlamentin järjestämissä seminaareissa ja paneelikes-
kusteluissa parlamentin jäsenet voivat tavata parlament-
tityöhön liittyvien tai ajankohtaisten asioiden asiantun-
tijoita, esittää heille kysymyksiä ja keskustella heidän 
kanssaan.  

 Kaikki tietoaineistot: 
www.europarl.europa.eu/supporting-analyses/ÿ 
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 Valiokunnat 
ja alivaliokunnat 

AFET EMPL CULT 

Ulkoasiat Työllisyys ja sosiaaliasiat Kulttuuri ja koulutus 

DROI ENVI JURI 
Ympäristö, kansanterveys ja Oikeudelliset asiat 

Ihmisoikeuksien alivaliokunta elintarvikkeiden turvallisuus 

SEDE ITRE LIBE 

Turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan 

Teollisuus, tutkimus ja 
energia 

Kansalaisvapaudet sekä oikeus- ja 
sisäasiat 

alivaliokunta 

DEVE IMCO AFCO 

Kehitys Sisämarkkinat ja Perussopimus-, työjärjestys- ja 
kuluttajansuoja toimielinasiat 

INTA TRAN FEMM 

Kansainvälinen kauppa Liikenne ja matkailu Naisten oikeudet ja sukupuolten 
tasa-arvo 

BUDG REGI PETI 

Budjetti Aluekehitys Vetoomukset 

CONT AGRI 
Talousarvion valvonta Maatalous ja maaseudun 

kehittäminen 

ECON PECH 
Talous- ja raha-asiat Kalatalous 

KAIKKI 
VALIOKUNNAT

FISC 
Parlamentti voi myös asettaa tutkintavaliokuntia ja Veroasioita käsittelevä 
erityisvaliokuntia, joille uskotaan erityistehtäviä. alivaliokunta 
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Euroopan parlamentti 

Sisäasioiden pääosasto 
Ulkoasioiden pääosasto 

Kieliversiot 

Julkaisu on saatavana bulgarian, englannin (alkuperäisversio), espanjan, hollannin, iirin, 
italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, 
ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä. 

Tietoja julkaisijasta 

Julkaisun laatija: Euroopan parlamentti 
Vastaava yksikkö: Toimitustyön ja viestinnän koordinointiyksikkö 
        editorial-secretariat@ep.europa.eu 

Käsikirjoitus valmistui 

maaliskuussa 2021 
© Euroopan unioni, 2021. 

Vastuuvapauslauseke 

Tämän asiakirjan laatijat ovat yksin vastuussa sen sisällöstä, eivätkä asiakirjassa ilmaistut 
kannat välttämättä vastaa Euroopan parlamentin virallista kantaa. Tekstin jäljentäminen ja 
kääntäminen muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin on sallittua, kunhan lähde mainitaan. 
Uudelleenkäyttö kaupallisiin tarkoituksiin edellyttää parlamentin ennakkolupaa. 

Tekijänoikeudet 

Rakennuksen kuva sivulla 5 © Association des Architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, CRV 
s.A., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck 
Alle Fotos und Abbildungen: 
© Shutterstock.com / © AdobeStock / © Euroopan unioni 2021 – Lähde: EP 
L021656 FI 
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 Lisätietoja valiokunnista: 
www.europarl.europa.eu/committees/f 

VALIOKUNTATYÖN 
KOHOKOHTIA 

FI 
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www.europarl.europa.eu/committees/fi



