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Perinteinen Euroopan alueiden ja kaupunkien viikko kokosi Helsinki EU 

Officen ylläpitäjät Brysseliin – Laajaa näkyvyyttä, vaikuttamista ja 

edunvalvontaa 

Perinteinen suurtapahtuma Euroopan alueiden ja kaupunkien viikko (European Week of Regions 

and Cities/EWRC) järjestettiin Brysselissä 7.-10. lokakuuta jo seitsemännentoista kerran. Helsinki 

EU Office tarjosi myös tänä vuonna ylläpitäjilleen jo perinteeksi muodostuneen oheisohjelman.  

 

Varakabinettipäällikkö Kristian Hedberg keskustelussa ajankohtaisista asioista 

Maanantai alkoi Uudenmaan liiton isännöimällä illallisella, jolle vieraaksi oli kutsuttu komissaari 

Elżbieta Bieńkowskan varakabinettipäällikkö Kristian Hedberg. Illallisen aikana Hedberg antoi 

ajankohtaiskatsauksen EU:n taloudellisen kilpailukyvyn haasteista, joiden ratkaisemiseksi EU:n 

sisämarkkinoiden toimintaa olisi tehostettava. Hedberg piti valitettavana, että EU-jäsenmaat ovat 

toimeenpanneet erittäin epäjohdonmukaisesti vuoden 2006 EU-palveludirektiiviä, minkä lisäksi 
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tuotteiden myyntiä koskeva vastavuoroisen tunnustamisen periaate ei toteudu EU:n 

sisämarkkinoilla. 

 

Suomen Pysyvän EU-edustuston Niina Pautola-Mol Helsinki EU Officen aamiaiskatsauksessa 

 

Aamiaiskatsauksessa EU:n monivuotinen budjettikehys 

Tiistaiaamu aloitettiin Helsinki EU Officen ajankohtaiskatsauksella, jossa toimiston asiantuntijat 

esittelivät omien sektoreidensa tämän hetken puhutuimmat aiheet Brysselissä. Lisäksi Suomen 

Pysyvän EU-edustuston monivuotisista rahoituskehysneuvotteluista vastaava virkamies Niina 

Pautola-Mol kertoi viimeisimmästä neuvottelutilanteesta. Näköpiirissä on, että neuvottelut 

tulevat venymään. Tämän johdosta esitettiin huoli myös tulevan budjettikauden 

rahoitusohjelmien aloitusajankohdan viivästymisestä, joka on haasteellista erityisesti alueiden ja 

kaupunkien näkökulmasta. 
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Mauri Pekkarinen toi omat terveisensä Euroopan parlamentista erityisesti ITRE- ja REGI-valiokunnista  

 

 

Komissaarien kuulemiset puheenaiheena Euroopan parlamentissa 

Helsinki EU Office emännöi tiistaina vuosittaista lounastilaisuutta Euroopan parlamentin jäsenille. 

Tilaisuuteen osallistuneilta suomalaisilta europarlamentaarikoilta kuultiin puheenvuorot 

ajankohtaisista asioista. Europarlamentaarikkojen päiväaikataulua sekoittivat 

komissaariehdokkaiden kuulemiset parlamentin valiokunnissa ja ne nousivat myös 

puheenaiheeksi lounaalla. Valiokunnat ovat tähän mennessä hylänneet kolme 

komissaariehdokasta, joka todennäköisesti johtaa uuden komission aloitusajankohdan 

myöhästymiseen. Tänä vuonna lounaalla nähtiin myös nuorta osaamista, kun parlamentaarikko 

Eero Heinäluoman toimiston päiväksi vallannut lukiolainen Sara Murtonen osallistui MEP-

isäntänsä kanssa lounaalle. Tempaus on osa Planin Girls Take Over -kampanjaa.  
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Espoon kaupungin tapahtuma keskittyi tekoälyyn, datan hyödyntämiseen ja 

kaupunki palveluna -konseptiin 

Espoon kaupunki järjesti tiistai-iltana lyhyen seminaarin, joka keskittyi erityisesti kaupunki 

palveluna -konseptiin sekä datan ja tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksiin kaupunkilaisten 

palvelemisessa. Euroopan komission tekoälyneuvonantaja Eric Badiqué (DG CONNECT) toi 

puheenvuorossaan esille EU:n 2018 julkaistun tekoälystrategian sekä eettisen tekoälyn 

strategiaprosessia, jonka mukaan uusien suosituksien julkaisu tapahtuu alkuvuodesta 2020.  

 

Espoon kaupungin palvelukehitysjohtaja Päivi Sutinen avasi puheenvuorossaan kaupunki 

palveluna -konseptia sekä kertoi Espoon viisiulotteisesta lähestymistavasta 

innovaatioekosysteemien kehittämiseen. Käytännön data-analytiikan ja tekoälyn 

yhdistämiskokeiluja valotti Espoon kaupungin data-analytiikkakonsultti Tomas Lehtinen, joka 

kertoi menestyksekkäistä projekteista esimerkiksi lastensuojeluun ja maahanmuuttoon liittyen. 

Tilaisuuden päätti Aalto yliopiston emeritusprofessori Kimmo Kaski, joka esitteli suomalaista FCAI-

tekoälykeskusta sekä terveydenhuollon parissa tehtyä tutkimusta datan ja tekoälyn piirissä.  

 

 
Espoon kaupungin palvelukehitysjohtaja Päivi Sutinen johdatti seminaariyleisön kaupunki palveluna -konseptin saloihin 
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Komissaari Jyrki Kataisen ja kabinettipäällikkö Risto Artjoen ajankohtaiskatsaus 

Viimeinen yhteinen vierailu varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinettiin 

Helsinki EU Officen ylläpitäjät tapasivat myös tuttuun tapaan Euroopan komission 

varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen ja kabinettipäällikkö Risto Artjoen ajankohtaisten asioiden 

merkeissä. Tapaamisen yhteydessä ylläpitäjät kiittivät varapuheenjohtajaa vahvasta yhteistyöstä 

kuluneen viiden vuoden aikana sekä suomalaisten toimijoiden tukemisesta EU:ssa.  

Varapuheenjohtaja Kataisen mukaan EU toimii tänä päivänä juuri siinä roolissa, mikä sille on 

aikoinaan luotu; toimimaan asioissa, joihin kansalliset parlamentit ja toimijat eivät yksi pysty. EU:n 

agendalla olevista ajankohtaisuuksista Katainen nosti puheessaan esille erityisesti viisi asiaa; 

kiertotalous, tekoäly ja sen etiikka, EU:n tiivistynyt puolustus- ja turvallisuus yhteistyö, Afrikka-

politiikka ja oikeusvaltioperiaate. 
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Päijät-Hämeen terveiset komissaarille veivät maakuntajohtaja Laura Leppänen sekä maakuntahallituksen puheenjohtaja Juha Rostedt 
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