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Euroopan komission toimikausi on viisi vuotta. Nykyisen komission toimikausi päättyy 31.10.2019.
Valtioneuvoston on nimettävä Suomen ehdokas komission jäseneksi toimikaudeksi 1.11.2019–
31.10.2024.
Komission nimittämismenettelystä ja komission jäsenten pätevyysvaatimuksista määrätään Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen 17 ja 18 artiklassa. Komission jäsenet valitaan heidän yleisen
pätevyytensä ja Euroopan asiaan sitoutumisensa perusteella henkilöistä, joiden riippumattomuus on
kiistaton.
EU:n perussopimusten mukaan Eurooppa-neuvosto, joka ottaa huomioon Euroopan parlamentin
vaalit, ehdottaa aiheellisten kuulemisten jälkeen määräenemmistöllä parlamentille ehdokasta
komission puheenjohtajaksi. Eurooppa-neuvosto pyrkii pääsemään yhteisymmärrykseen ehdokkaasta
20.-21.6.2019. Asia on osa laajempaa EU:n korkean tason nimityspakettia. Eurooppa-neuvostossa
on tarkoitus sivuta myös komission kokoonpanoa. Kyse on muodollisuudesta. Jäsenvaltioiden
keskuudessa ei ole tukea sille, että periaatetta, jonka mukaan komissiossa on yksi jäsen kustakin
jäsenvaltiosta, muutettaisiin.
Eurooppa-neuvoston päätettyä komission puheenjohtajaehdokkaasta ehdokkaaksi nimetty esittelee
Euroopan parlamentille poliittiset suuntaviivansa. Tämän jälkeen parlamentti valitsee hänet ääntensä
enemmistöllä.
Komission puheenjohtajaksi valittu käy jäsenvaltioiden kanssa keskusteluja henkilöistä, jotka
jäsenvaltiot nimeävät komission jäsenehdokkaiksi. Neuvosto hyväksyy yhteisymmärryksessä valitun
puheenjohtajan kanssa luettelon henkilöistä, jotka se esittää nimitettäväksi komission jäseniksi.
Komission puheenjohtaja jakaa komissiolle kuuluvat tehtävät jäsenehdokkaiden kesken.
Euroopan parlamentti kuulee komission jäsenehdokkaita valiokunnissa. Valiokunnat laativat
kuulemisten perusteella arviot ehdokkaista. Parlamentti saattaa esittää muutoksia ehdokkaiden
vastuualueisiin.
Komission puheenjohtaja esittelee kollegion kokoonpanon ja sen poliittiset painopisteet parlamentin
täysistunnossa. Parlamentti äänestää komission puheenjohtajan, EU:n korkean edustajan ja muiden
komission jäsenten hyväksymisestä yhtenä kokoonpanona. Hyväksynnän jälkeen Eurooppa-neuvosto
nimittää komission määräenemmistöllä.
Edellytykset käydä keskustelua Suomen ehdokkaan vastuualueesta komissiossa paranevat
valtioneuvoston tehtyä ehdokkaan nimeämistä koskevan päätöksen.

Valtioneuvoston ohjesäännön 3 §:n 6 kohdan mukaan valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja
ratkaisee Suomen ehdokkaan nimeämisen Euroopan komissioon.
Valtioneuvoston kanslia esittää, että Suomen jäsenehdokkaaksi Euroopan komissioon toimikaudeksi
2019–2024 nimettäisiin suostumuksensa mukaisesti kasvatustieteiden maisteri Jutta Urpilainen.
Urpilainen täyttää Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa määrätyt kelpoisuusehdot. Hän on
toiminut kansanedustajana vuodesta 2003 alkaen. Vuosina 2011–2014 hän toimi
valtiovarainministerinä. Urpilaisella on ollut lukuisia julkisia ja muita luottamustehtäviä. Hän on
muun muassa toiminut eduskunnan varapuhemiehenä sekä eduskunnan pankkivaltuuston jäsenenä.
Hän on myös ollut Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsen, Pohjoismaiden neuvoston
Suomen valtuuskunnan jäsen sekä parlamenttienvälisen liiton IPUn Suomen ryhmän johtokunnan
puheenjohtaja. Lisäksi hän on toiminut ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana. Hänen
ansioluettelonsa on esittelylistan liitteessä 2.
Esitetään, että valtioneuvosto nimeää kasvatustieteiden maisteri Jutta Urpilaisen jäsenehdokkaaksi
Euroopan komissioon toimikaudeksi 1.11.2019–31.10.2024.

