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Statsrådets kommunikationsavdelning
Statsrådets kommunikationsavdelning ansvarar för statsministerns och regeringens EU-kommunikation och
samordnar EU-kommunikationen inom statsförvaltningen. Det gäller bland annat informationen om EUministerutskottets och Europeiska rådets möten.
EU-ministerutskottets möten
Regeringens EU-ministerutskott sammanträder varje vecka för att behandla aktuella EU-frågor som är av
politisk, ekonomisk eller juridisk betydelse. Ministerutskottet kommer överens om Finlands riktlinjer för alla
formella och informella möten i Europeiska unionens råd. EU-ministerutskottets möten hålls i allmänhet på
fredagar. Vid behov behandlar ministerutskottet ärenden även genom skriftligt förfarande.
En lista över de ärenden som ministerutskottet ska behandla publiceras på statsrådets kanslis webbplats på
eftermiddagen dagen före mötet. Föredragningslistan sänds också för kännedom till redaktionerna. På
webbplatsen finns också pressmeddelanden som gäller ministerutskottet samt de E- och U-skrivelser som
behandlats vid ministerutskottets möten.
Europeiska rådets möten och toppmötena
Statsrådets kommunikationsavdelning ansvarar för kommunikationen om Europeiska rådets möten i Bryssel och
om övriga möten mellan stats- och regeringscheferna. Information om mötena ges både på förhand och i
efterhand. Före ett möte ordnas det i Helsingfors ett informationsmöte för journalister. Presskonferenser hålls på
plats i Europeiska rådet.
Statsrådets kanslis webbplats och statsrådets medietjänst
I avsnittet om EU på statsrådets kanslis webbplats https://vnk.fi/sv/finlands-eu-politik samlas ministeriernas
pressmeddelanden om EU-frågor. På webbplatsen finns också allmän information om EU, om behandlingen av
EU-ärenden i Finland och om arbetsplatser i EU.
Efter att ha loggat in i statsrådets medietjänst (media.valtioneuvosto.fi) kan du beställa pressmeddelanden och
tal enligt ämnesområde, liksom också inbjudningar till presskonferenser och andra evenemang riktade till media.
I medietjänstens EU-kalender (media.valtioneuvosto.fi/fi/group/media/eu-tapahtumat) finns information om
mötena i Europeiska unionens råd och i Europeiska rådet samt bakgrundsmaterial till mötena. Där publiceras
också EU-ministerutskottets föredragningslistor och offentliga material.
Du kan följa statsministerns och regeringens presskonferenser i direktsändning eller se videoupptagningarna i
efterhand på vn.fi/live.
Twitter, Flickr och Instagram
Du kan följa statsrådet på Twitter antingen på finska och svenska @valtioneuvosto eller på engelska
@FinGovernment.
Statsrådets kommunikationsavdelning förmedlar nyhetsbilder på Flickr flickr.com/photos/finnishgovernment.
Statsrådets bildbank kuvapankki.valtioneuvosto.fi/avoin innehåller bilder av ministrar och tjänstemän och av
statsrådets lokaler. Alla bilder får användas i nyhets- och informationsförmedling. I samband med bilderna ska
namnet på fotografen och innehavaren av nyttjanderätten uppges (statsrådets kansli).
Du kan också följa statsrådets nyheter och vardag på Instagram @finnishgovernment.
Kontaktuppgifter
Statsrådets kommunikationsavdelning, e-postadresser fornamn.efternamn@vnk.fi
 Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733
 Lauri Heikkinen, kommunikationsexpert, tfn 0295 160 194
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Kommunikationen vid de övriga ministerierna och den ständiga representationen vid EU
Varje ministerium ansvarar självt för att informera om sina EU-ärenden. En lista över ministerierna finns på
statsrådets webbplats valtioneuvosto.fi/sv/statsradet/hur-arbetar-statsradet.
Kommunikationsteamet vid Finlands ständiga representation vid EU betjänar i första hand journalister i Bryssel.
Teamet ordnar bland annat informationsmöten om aktuella EU-frågor och ansvarar tillsammans med
ministerierna för ministrarnas kommunikationsarrangemang i samband med ministerrådets möten. Mer
information finns på EU-representationens webbplats www.finland.eu och på Twitter @FinPermRepEU. Teamet
vid EU-representationen sammanställer på fredagar en veckoöversikt över den kommande veckans händelser för
journalister som bevakar EU-frågor och för andra intressegrupper. Kontakta marko.ruonala@formin.fi för att
komma med på e-postlistan.
Kontaktuppgifter
Finlands ständiga representation vid EU, e-postadresser fornamn.efternamn@formin.fi
 Marko Ruonala, pressattaché (Coreper II), tfn +32 470 206 152
 Eeva Laavakari, informatör (Coreper I), tfn +32 2 287 8430
 Joona Suni, kommunikationsassistent, tfn +32 2 287 8506

Utrikesministeriets Europainformation ansvarar för statsförvaltningens information till allmänheten om EUfrågor. Den ska på både finska och svenska producera och förmedla information till allmänheten om Finlands
verksamhet i EU och om konsekvenserna av EU:s verksamhet för Finland och finländarna. Europainformationen
informerar via sin webbplats och sina sociala medier samt ger ut material med EU-teman. Europainformationen
ordnar också evenemang och seminarier som är öppna för allmänheten samt administrerar det statsunderstöd
som årligen beviljas civilsamhällesorganisationer för EU-information.
Kontaktuppgifter
www.europainformationen.fi
Twitter: https://twitter.com/um_et
Facebook: https://fi-fi.facebook.com/Eurooppatiedotus.fi
Instagram: https://www.instagram.com/eukulissientakaa/
E-postadresser fornamn.efternamn@formin.fi
Enheten för Europa- och närområdeskommunikation
 Anu Pulkkinen, enhetschef, tfn 0295 351 356
 Anna Romo, kommunikationsplanerare, tfn 0295 350 240
 Sara Haalahti, informatör, tfn 0295 350 089
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Riksdagens EU-information
I riksdagen behandlas EU-frågor i alla utskott. Fackutskotten lämnar utlåtanden, varefter stora utskottet eller
utrikesutskottet beslutar om riksdagens ståndpunkt i frågorna. Det är riksdagsinformationen som har ansvaret
för att informera i EU-ärenden.
Stora utskottets sammanträden
Stora utskottet sammanträder vanligtvis onsdagar kl. 13.00 och fredagar kl. 13.30. Pressmeddelanden från
sammanträdena skickas till journalisterna per e-post och de publiceras också på riksdagens webbplats
(www.riksdagen.fi). Utskottets offentliga höranden sänds direkt och upptagningar av sändningarna finns i
riksdagens tjänst för webbsändningar (verkkolahetys.eduskunta.fi). Stora utskottet och utrikesutskottet, som
ansvarar för vissa EU-ärenden, ordnar presskonferenser vid behov, vanligtvis genast efter sina möten.
Information om presskonferenserna ges i första hand per e-post. Du kan anmäla dig till e-postlistan för
riksdagens EU-pressmeddelanden genom att kontakta tiedotus@eduskunta.fi.
Riksdagens webbplats
I avsnittet för EU-ärenden på riksdagens webbplats
(https://www.eduskunta.fi/SV/naineduskuntatoimii/eduskunnan_tehtavat/euasiat/Sidor/EU-asiat_paasivu.aspx)
finns bland annat pressmeddelanden om EU-ärenden, EU-översikter av riksdagens sakkunniga i Bryssel och EUärenden som behandlats i riksdagen (statsrådets U-, E- och USP-skrivelser). Stora utskottets och fackutskottens
betänkanden, utlåtanden och protokoll finns bland annat på utskottens webbplats
(https://www.eduskunta.fi/SV/valiokunnat/Sidor/default.aspx).
Sociala medier
Riksdagen informerar om behandlingen av EU-ärenden i sina sociala medier, i synnerhet på Twitter
(twitter.com/SuomenEduskunta - @SuomenEduskunta) och på Facebook
(www.facebook.com/suomeneduskunta/). Aktuellt bildmaterial publiceras på riksdagens Flickr-konto
(www.flickr.com/photos/finnishparliament).
Riksdagens EU-kontor i Bryssel
Riksdagens EU-kontor i Bryssel stöder riksdagens arbete genom att betjäna riksdagen i informationsutbytet
mellan de europeiska parlamenten och Europeiska unionens institutioner. Förutom kommissionens initiativ är
verksamheten i Europaparlamentet ett prioriterat område för Brysselkontoret, som också samlar in information
om de andra nationella parlamentens ståndpunkter i EU-frågor.
Kontoret förmedlar information både från Bryssel till riksdagen och från riksdagen till Bryssel. Till riksdagen
förmedlas information om aktuella EU-frågor, medan de finländska aktörerna i Bryssel informeras om
behandlingen av EU-ärenden i riksdagen.
En central del av kommunikationen från Bryssel till riksdagen är den veckovisa översikten över veckans
viktigaste händelser i EU-institutionerna på riksdagens webbplats samt informationen i realtid om EUinstitutionernas möten och beslut på EU-kontorets Twitter-konto (@EduskuntaBXL). Inom ramen för
kommunikationen från riksdagen till Bryssel utkommer en gång i veckan nyhetsbrevet ”EU-asioiden käsittely
eduskunnassa” om behandlingen av EU-ärenden i riksdagen.

Riksdagens EU-kontor i Bryssel, kontaktuppgifter
Europaparlamentet, rum MTY 06RO18
Rue Montoyer 70 B-1000, Bryssel, Belgien
tfn +32 2 28 42 412
bru@eduskunta.fi

Eero Säynäjäkangas, riksdagens sakkunnig, tfn +32 474 521 323
eero.saynajakangas@eduskunta.fi
Kontaktuppgifter
Riksdagsinformationen, Rami Kurth, informatör, tfn 09 432 2482, rami.kurth@eduskunta.fi

4

Europeiska kommissionens representation i Finland
Representationen informerar om Europeiska unionen till allmänheten, medier och myndigheter.
Representationen finns i Voimatalo i Kampen, på adressen Malmgatan 16, 00100 Helsingfors.
Representationens webbplats, pressmeddelanden och medietjänst
På representationens webbplats (https://ec.europa.eu/finland/home_sv) finns allmän information om EU.
Pressmeddelanden och presskonferenser
Kommissionen publicerar dagligen pressmeddelanden på
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en. Representationens medietjänst omarbetar
meddelandena och annat informationsmaterial till finska och svenska. Pressmeddelandena skickas ut till de
finländska medierna och publiceras på https://ec.europa.eu/finland/news_sv. Vid behov ordnar representationen
också presskonferenser. Du kan beställa pressmeddelanden och inbjudningar direkt till din e-post på adressen
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu.
Representationen samarbetar med kommissionens informatörer i Bryssel
(https://ec.europa.eu/info/contact/press-services/press-contacts/press-contacts-spokespersons-service_en) och
bistår medierna i kontakterna med kommissionen.
EU-seminarier
Representationen arrangerar årligen temaseminarier om viktiga EU-frågor. Du kan beställa inbjudningar direkt
till din e-post på adressen COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu. Information om evenemang och andra aktuella
frågor med anknytning till den ekonomiska politiken ges också via de finanspolitiska rådgivarnas e-postlista. Du
kan gå med på listan genom att skicka e-post till COMM-REP-HEL-ESO@ec.europa.eu.
Kommissionens audiovisuella tjänst
Europeiska kommissionens audiovisuella tjänst (https://audiovisual.ec.europa.eu/en) är en nyhets- och
arkivtjänst som tillhandahåller medierna högklassigt skräddarsytt audiovisuellt material om teman som anknyter
till EU. Där finns bildmaterial och video- och ljudupptagningar av EU-relaterade nyheter från olika håll i världen
och ett täckande utbud av arkivmaterial om EU:s historia. Tjänsten är gratis men kräver att du registrerar dig
som användare.
Veckobulletin
Veckobulletinen om aktuella EU-frågor publiceras torsdagar på finska och fredagar på svenska och skickas också
ut till prenumeranterna. Veckobulletinen publiceras på representationens webbplats
https://ec.europa.eu/finland/news/newsletter_sv.
Kontaktuppgifter
Europeiska kommissionens representation i Finland: https://ec.europa.eu/finland/about-us/contact_sv
Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn@ec.europa.eu
 Pia Siitonen, representationens informationschef, tfn 09 6226 5473, 040 535 5979
 Nina Hotti, representationens informatör, tfn 09 6226 5465, 050 384 7857
 Representationens informationstjänst comm-rep-hel-library@ec.europa.eu
 EU-informationscenter i Voimatalos gatuplan, mån.–fre. kl. 10.00–16.30, och i centrumbiblioteket Odes
gatuplan
Sociala medier
 Representationen på Facebook: https://www.facebook.com/euroopankomissiosuomessa/
 Twitter: @eukomissio
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Instagram: @eukomissio
YouTube: https://www.youtube.com/user/eukomissio

Europasalen
Europasalen ligger i Voimatalo och är ett gemensamt offentligt rum för kommissionens representation och
Europaparlamentets informationskontor i Finland. Europasalen står till förfogande för allmänheten,
civilsamhällesorganisationer, politiska aktörer och medier. Där ordnas öppna avgiftsfria evenemang med EU- och
Europaanknytning.
 Förfrågningar: comm-rep-hel-eps@ec.europa.eu eller tfn 09 6226 5421
 Europasalen på Facebook: facebook.com/eurooppasali
 Europasalen på Twitter: @Eurooppasali

Europaparlamentets informationskontor i Finland
Europaparlamentets informationskontor i Finland (www.europarl.fi) informerar om
parlamentets verksamhet, ledamöter och beslut. De viktigaste målgrupperna är medierna,
skolor och andra läroanstalter, myndigheter och organisationer. Europaparlamentets informationskontor finns
tillsammans med kommissionens representation i Voimatalo i Kampen, på adressen Malmgatan 16, 00100
Helsingfors. I Helsingfors centrumbibliotek Odes gatuplan finns dessutom parlamentets och kommissionens
gemensamma utställningslokal EU@Ode. Parlamentets presstjänst har en finsk pressekreterare både i Bryssel
och i Helsingfors.
Parlamentets webbplats
På informationskontorets egen webbplats (www.europarl.europa.eu/finland/) finns information för journalister.
om parlamentet och om informationskontorets evenemang. Där finns också bland annat kontaktuppgifter till och
bilder av Europaparlamentets ledamöter.
På parlamentets huvudwebbplats (www.europarl.europa.eu/portal/sv) finns nyhetsrubrikerna och i pressrummet
(www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room) mer ingående och aktuell information om plenarsammanträden,
utskottsmöten och andra evenemang i Bryssel och Strasbourg. Du hittar parlamentet också på Facebook
(Euroopan parlamentti-Europaparlamentet & European Parliament), Twitter (@EP_Suomi & @Europarl_FI) och
Instagram (@ep_suomi). Du kan dessutom följa parlamentets och parlamentsledamöternas senaste aktivitet i
sociala medier på www.epnewshub.eu.
På parlamentets webbplats (multimedia.europarl.europa.eu) kan du följa plenarsammanträden och
utskottsmöten i direktsändning eller se videoupptagningar av dem. Parlamentet ger journalister tillgång till bland
annat bilder och videor och erbjuder även andra AV-tjänster, till exempel tv-, radio- och multimediestudior,
kamerateam och möjligheter till distansintervjuer. Bild-, video- och ljudmaterial och mer information om
tjänsterna finns i multimediacentret (multimedia.europarl.europa.eu).
E-postlistor
Du kan gå med på e-postlistan för medierna och på e-postlistan för det finska nyhetsbrevet Parlamentin viikko
(Veckan i parlamentet) genom att skicka e-post till ephelsinki@europarl.europa.eu.
Sessionsöversikter och pressmeddelanden kan du beställa till din e-post på parlamentets webbplats på adressen
https://epspfo.europarl.europa.eu/epspfo/sv. Du kan även prenumerera på pressmeddelanden på engelska, till
exempel den dagliga översikten EP Today och utskottens pressmeddelanden.
Kaffemöten för journalister
Informationskontoret ordnar bland annat kaffemöten där Europaparlamentets ledamöter diskuterar aktuella EUfrågor med journalister. Kaffemötena hålls vanligtvis före plenarsammanträdena på fredagar kl. 9.15–10.15 i
Voimatalo (Malmgatan 16, Helsingfors) eller på distans.
Studieresor för journalister till Strasbourg och Bryssel
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Informationskontoret beviljar journalister resestipendier till Europaparlamentets plenarsammanträden i
Strasbourg (ansökning två gånger i året) och till internationella journalistseminarier med olika teman i Bryssel
(ungefär sex gånger i året). Information om ansökningsomgångarna ges via e-postlistan för medierna, i
nyhetsbrevet Parlamentin viikko och på informationskontorets finska webbplats
(www.europarl.europa.eu/finland/fi/media/kutsut-ja-hakuilmoitukset.html).
Övriga kurser för journalister
Informationskontoret arrangerar, ofta tillsammans med samarbetspartner, kurser för journalister om
informationssökning om EU, om beslutsfattandet i EU och om AV-tjänsterna. Kontoret ordnar också olika
evenemang både för allmänheten och för medierna på olika håll i Finland och skräddarsyr gärna utbildning,
informationsmöten och seminarier för redaktioner och journalistföreningar även utanför Helsingfors.
Kontaktuppgifter
Europaparlamentet, e-postadresser fornamn.efternamn@europarl.europa.eu
 Jarmo Oikarinen, chef för informationskontoret, tfn 09 622 04514, 040 723 8269
 Niina Saloranta, pressekreterare (Helsingfors), tfn 09 622 04521, 040 720 5025, Simo Ristolainen,
pressekreterare (Helsingfors), tfn 09 622 04533, 040 351 0264, och Iina Lietzén, pressekreterare
(Bryssel), tfn +32 228 40731, +32 47 088 3910
Sociala medier
 Facebook: https://www.facebook.com/euroopanparlamentti, Twitter: @EP_Suomi, Instagram:
@ep_suomi
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