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TEHTÄVÄ

■ Euroopan neuvosto työskentelee 

yhdessä kaikkien 47 jäsenvaltionsa 

kanssa vahvistaakseen ihmisoikeuksia, 

demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta 

koko Euroopassa ja sen ulkopuolella. 

EUROOPAN  
NEUVOSTO  
LYHYESTI

■ Oikeuksien suojelemiseksi 

Euroopan neuvosto on kehittänyt 

onnistuneen järjestelmän, jonka 

parhaiten tunnettu mekanismi on 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Se 

perustettiin Euroopan 

ihmisoikeussopimuksella, jonka kaikki 

neuvoston jäsenvaltiot ovat ratifioineet.

■ Ihmisoikeustuomioistuin valvoo 

ihmisoikeussopimuksen 

täytäntöönpanoa Euroopan neuvoston 

47 jäsenvaltiossa. Yksilöt voivat valittaa 

ihmisoikeusloukkauksista tähän 

Strasbourgissa toimivaan 

tuomioistuimeen, kun ovat käyttäneet 

kaikki muutoksenhakukeinot, jotka 

ovat käytettävissä valituksen kohteena 

olevassa jäsenvaltiossa.

■ Yksi Euroopan neuvoston 

suurimmista saavutuksista on 

kuolemanrangaistuksen poistaminen. 

Vuodesta 1997 lähtien 

kuolemanrangaistus ei ole ollut käytössä 

missään neuvoston 47 jäsenvaltiossa.

Tiesitkö?   
Euroopan neuvostoon kuuluu 

47 jäsenvaltiota, joiden väkiluku on 

yhteensä yli 820 miljoonaa.



SYMBOLIT

■ Euroopan neuvostolla on 

oma lippu, hymni ja logo.

■ Euroopan lippu, jossa on 

kirkkaansinisellä pohjalla 12 kultaisen 

tähden muodostama ympyrä, on 

maailman tunnetuimpia lippuja. 

Euroopan neuvoston luotua lipun 

vuonna 1955 myös Euroopan 

unioni otti sen käyttöönsä vuonna 

1986. Lipusta on tullut yhteinen, eri 

elinten jäsenyydestä riippumaton 

Euroopan rakentamisen symboli.

■ Yhtä tunnettu kuin Euroopan 

lippu on Euroopan hymni, joka 

on Beethovenin yhdeksännen 

sinfonian Oodi ilolle  -osan 

alkusoitto. Euroopan neuvosto otti 

hymnin käyttöönsä vuonna 1972, 

ja vuonna 1986 myös Euroopan 

unioni alkoi käyttää hymniä.

■ Euroopan neuvoston logo, 

jossa Euroopan lippu yhdistyy 

dynaamiseen symboliin (spiraaliin), 

kuvaa Euroopan valtioiden yhteisiä 

kokemuksia ja Euroopan neuvoston 

horjumatonta sitoutumista 

arvojensa puolustamiseen.

Tiesitkö?  
Mikään valtio ei ole koskaan liittynyt 

Euroopan unioniin (jossa on nyt 

28 jäsenvaltiota) olematta ensin Euroopan 

neuvoston jäsenenä.

HISTORIA 

■ Euroopan neuvosto 

toimi tienraivaajana Euroopan 

yhdentymiskehityksessä. 

Neuvosto perustettiin toisen 

maailmansodan jälkeen vuonna 

1949 varmistamaan, että Euroopan 

poliittinen jälleenrakennus 

perustuu tiettyihin perusarvoihin, 

joiden kadottaminen oli saanut 

maanosan luhistumisen partaalle.

■ Euroopan neuvosto oli yksi 

ensimmäisistä kansainvälisistä elimistä, 

jotka avasivat ovensa Keski- ja Itä-

Euroopan valtioille, kun Berliinin muuri 

oli murtunut. Neuvosto on auttanut 

näitä valtioita toteuttamaan tarvittavat 

poliittiset ja lainsäädännölliset 

sekä valtiosääntöä ja oikeuslaitosta 

koskevat uudistukset. Neuvosto on 

myös onnistunut mukautumaan 

nykypäivän haasteisiin tekemällä 

uusia kansainvälisiä sopimuksia 

sellaisilla aloilla kuin verkkorikollisuus, 

tietosuoja, kansainvälinen 

terrorismi, ihmiskauppa, naisiin 

kohdistuva väkivalta, lasten 

seksuaalinen hyväksikäyttö jne.
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PÄÄSIHTEERI

■ Pääsihteerin valitsee 

parlamentaarinen yleiskokous viiden 

vuoden toimikaudeksi johtamaan 

Euroopan neuvostoa. Pääsihteeri vastaa 

järjestön strategisesta suunnittelusta, 

toimintaohjelman hallinnoinnista 

ja talousarviosta. Tällä hetkellä 

pääsihteerinä toimii norjalainen 

Thorbjørn Jagland.  

■ Parlamentaarinen yleiskokous 

valitsee myös apulaispääsihteerin 

viiden vuoden toimikaudeksi erillisellä 

äänestyksellä. Tämänhetkinen 

apulaispääsihteeri on Gabriella 

Battaini-Dragoni.   

MINISTERIKOMITEA 

■  Ministerikomitea on Euroopan 

neuvoston päättävä elin. Se 

koostuu kaikkien jäsenvaltioiden 

ulkoministereistä tai niiden 

Strasbourgissa toimivista pysyvistä 

diplomaattisista edustajista. 

Ministerikomitea päättää neuvoston 

politiikasta sekä hyväksyy sen 

talousarvion ja toimintaohjelman. 

■  www.coe.int/cm

Euroopan neuvoston toiminnasta vastaavat useat eri elimet ja henkilöt, 

kukin omalta ratkaisevan tärkeältä osaltaan.

TOIMINTA
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PARLAMENTAARINEN  
YLEISKOKOUS

■  Parlamentaarinen 

yleiskokous koostuu 47 kansallisen 

kansanedustuslaitoksen valituista 

edustajista. Se toimii foorumina 

keskusteluille ja ehdotuksille, jotka 

koskevat yleiseurooppalaisia sosiaalisia 

ja poliittisia kysymyksiä. Yleiskokouksesta 

ovat saaneet alkunsa useat Euroopan 

neuvoston kansainväliset sopimukset, 

kuten Euroopan ihmisoikeussopimus. 

■  www.assembly.coe.int 

PAIKALLIS- JA 
ALUEHALLINTOASIAIN 
KONGRESSI 

■  Kongressin tehtävänä on rakentaa 

paikallista ja alueellista demokratiaa 

Euroopan neuvoston 47 jäsenvaltiossa. 

Kaksikamarisessa kongressissa on 

paikallishallinnon kamari ja alueiden 

kamari sekä kolme komiteaa. Kongressi 

edustaa yli 200 000:ta paikallis- ja 

alueviranomaista.

■ www.coe.int/congress
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EUROOPAN 

IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIN 

■ Vuonna 1959 perustettu 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 

tarjoaa sekä yksilöille ja ryhmille 

kansallisuudesta riippumatta 

että hallituksille mahdollisuuden 

saattaa väittämänsä Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen loukkaukset 

tuomioistuimen käsiteltäviksi.    

■ www.echr.coe.int 

IHMISOIKEUS- 
VALTUUTETTU

■ Euroopan neuvoston 

ihmisoikeusvaltuutettu on 

neuvostossa toimiva riippumaton 

toimielin, jonka tehtävänä on 

edistää tietoisuutta ihmisoikeuksista 

ja niiden kunnioittamista 

neuvoston 47 jäsenvaltiossa.   

■www.coe.int/commissioner 
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KANSAINVÄLISTEN 
KANSALAISJÄRJESTÖJEN 
KONFERENSSI  
(INGO-KONFERENSSI)

■ INGO-konferenssi toimii tärkeänä 

yhteyskanavana poliitikkojen ja 

kansalaisten välillä. Se varmistaa osaltaan, 

että kansalaisyhteiskunta saa äänensä 

kuuluviin Euroopan neuvostossa. 

Konferenssi koostuu kansainvälisten 

kansalaisjärjestöjen edustajista. 

■ www.coe.int/ngo

SIHTEERISTÖ

■  Euroopan neuvoston päämaja 

sijaitsee Strasbourgissa, Ranskassa. 

Neuvostolla on myös päämajan 

ulkopuolisia toimistoja ja muiden 

kansainvälisten järjestöjen yhtey-

dessä toimivia yhteystoimistoja. 

Neuvoston palveluksessa on 2 200 

henkilöä sen 47 jäsenvaltiosta.
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E
uroopan neuvosto puolustaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa kansainvälisten 

sopimusten avulla. Nämä sopimukset sitovat jäsenvaltioita oikeudellisesti, 

kun valtiot ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet ne. Jäsenvaltioiden 

toimintaperiaatteita tarkastellaan säännöllisesti tarkoituksena varmistaa, että 

ne ovat kyseisten sopimusten mukaisia.

EUROOPAN IHMISOIKEUSSOPIMUS 

■ Vuonna 1950 voimaan tullut ihmisoikeussopimus turvaa perustavat 

kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet. Näitä ovat erityisesti oikeudet elämään ja 

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä  sananvapaus ja ajatuksen- ja uskonnonvapaus. 

Ihmisoikeussopimus kieltää kidutuksen, pakkotyön, kuolemanrangaistuksen ja 

kaikenlaisen syrjinnän. Sopimuksella on perustettu ihmisoikeuksien kunnioittamisen 

varmistamiseksi ainutlaatuinen järjestelmä, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin.

EUROOPAN SOSIAALINEN PERUSKIRJA  

■ Vuonna 1961 tehty ja vuonna 1996 uudistettu peruskirja turvaa Euroopan 

kansalaisten taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet työhön, sosiaaliseen ja oikeudelliseen 

suojeluun, asuntoon, terveyteen, koulutukseen, vapaaseen liikkumiseen ja 

syrjimättömyyteen.

Tiesitkö?  
Euroopan neuvosto on saanut aikaan yli 
200 kansainvälistä sopimusta ihmisoikeuksien, 
demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen 
edistämiseksi.

KESKEISET  
KANSAINVÄLISET 
SOPIMUKSET
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TIETOVERKKORIKOLLISUUTTA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

■ Yleissopimus tuli voimaan 1. heinäkuuta 2004. Se toimii oppaana valtioille, 

jotka tahtovat kehittää johdonmukaisen ja kattavan tietoverkkorikollisuutta 

koskevan lainsäädännön. Tämä yleissopimus on alansa ainoa oikeudellisesti sitova 

kansainvälinen asiakirja.

EUROOPAN PAIKALLISEN ITSEHALLINNON PERUSKIRJA 

■  Peruskirjassa määrätään perustuslaillisesta pohjasta paikalliselle itsehallinnolle 

Euroopan neuvoston 47 jäsenvaltiossa, jotka kaikki ovat ratifioineet peruskirjan. 

Peruskirja takaa paikallisviranomaisten poliittisen, hallinnollisen ja taloudellisen 

riippumattomuuden.

EUROOPAN KULTTUURIYLEISSOPIMUS  

■ Kulttuurilla on keskeinen merkitys muiden ihmisten ymmärtämiselle ja 

moninaisuuden kunnioittamiselle. Siksi Euroopan neuvosto hyväksyi vuonna 

1954 Euroopan kulttuuriyleissopimuksen. Se luo perustan Euroopan laajuiselle 

yhteistyölle kulttuurin, koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kielten alalla 

sekä yhteisten arvojen välittämisessä.

Tiesitkö?  
Vuonna 2015 hyväksyttiin terrorismin 

ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan 

neuvoston yleissopimuksen  lisäpöytäkirja 

“ulkomaisten terroristitaistelijoiden” 

ongelman käsittelemiseksi.
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YLEISSOPIMUS LASTEN SUOJELEMISESTA SEKSUAALISTA RIISTOA JA 

SEKSUAALISTA HYVÄKSIKÄYTTÖÄ VASTAAN (LANZAROTEN YLEISSOPIMUS)

■  Tämä yleissopimus oli ensimmäinen asiakirja, jolla määrättiin lasten 

seksuaalisen hyväksikäytön eri muotojen säätämisestä rangaistavaksi myös silloin, 

kun hyväksikäyttö tapahtuu kotona tai perheessä. Lanzaroten komitean tehtävänä 

on seurata, panevatko osapuolet yleissopimuksen tehokkaasti täytäntöön.

YLEISSOPIMUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN 

EHKÄISEMISESTÄ JA TORJUMISESTA (ISTANBULIN YLEISSOPIMUS)  

■ Yleissopimuksessa vaaditaan allekirjoittajavaltioita ryhtymään toimiin 

ehkäistäkseen kaikenlaista väkivaltaa, suojellakseen väkivallan uhreja ja 

saattaakseen rikoksentekijät syytteeseen. Yleissopimus on merkittävä edistysaskel 

tällä alalla ja perustuu oletukseen, ettei tällaista väkivaltaa saada lopetetuksi, ellei 

naisten ja miesten välistä tasa-arvoa pyritä lisäämään nykyisestä.
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YLEISSOPIMUS IHMISOIKEUKSISTA JA BIOLÄÄKETIETEESTÄ

■ Yleissopimus turvaa eettiset käytännöt biolääketieteen alalla. Siinä annetaan 

suuntaviivat käytännöille, jotka liittyvät ihmisillä tehtävään lääketieteelliseen 

tutkimukseen, elinsiirtoihin, ihmisalkuperää olevien ainesten käyttöön, ihmisalkion 

ja -sikiön suojeluun sekä lääketieteellisten tietojen käyttöön. Yleissopimuksen 

lisäpöytäkirjalla kielletään ihmisten toisintaminen.

EUROOPAN NEUVOSTON LÄÄKEVÄÄRENNYSTÄ JA VASTAAVIA 

KANSANTERVEYTTÄ VAARANTAVIA RIKOKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS 

(LÄÄKERIKOSYLEISSOPIMUS)

■ Lääkerikosyleissopimus, joka on avoinna myös Euroopan neuvoston 

ulkopuolisille valtioille, on tehnyt mahdolliseksi rangaista väärennettyjen 

lääkevalmisteiden valmistamisesta, jakelusta ja myynnistä rikoksina, 

kansanterveydelle aiheutuvan vahingon perusteella. Myös verkkojakelusta ja 

-myynnistä voidaan rangaista.

 
Tiesitkö? 
Euroopan neuvoston vuonna 1989 tehty 

dopingin vastainen yleissopimus on tällä 

hetkellä alansa ainoa kansainvälinen 

oikeudellinen asiakirja.
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SEURANTA- JA 
ARVIOINTIMEKANISMIT 

J
okainen Euroopan neuvostoon liittyvä valtio suostuu siihen, että 

riippumattomat seurantamekanismit arvioivat, miten kyseinen valtio 

noudattaa ihmisoikeuksia ja demokraattisia käytäntöjä. Jotkin näistä 

mekanismeista on perustettu kansainvälisellä sopimuksella. 

LAHJONNAN VASTAINEN VALTIOIDEN RYHMÄ (GRECO) 

■ GRECO määrittää, onko kansallisissa lahjonnan vastaisissa toimintaperiaatteissa 

puutteellisuuksia, ja kehottaa valtioita uudistamaan lainsäädäntöään, 

instituutioitaan tai hallintoaan tarvittavilla tavoilla. GRECON arvioinnit perustuvat 

sovellettaviin Euroopan neuvoston yleissopimuksiin.

RAHANPESUN VASTAISIA TOIMENPITEITÄ ARVIOIVA 

ASIANTUNTIJAKOMITEA  (MONEYVAL)

■ Vuonna 1997 perustetun MONEYVAL-komitean tehtävänä on varmistaa, että 

jäsenvaltioilla on käytössään tehokkaat järjestelmät rahanpesun ja terrorismin 

rahoittamisen torjumiseksi.
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EUROOPAN SOSIAALISTEN OIKEUKSIEN KOMITEA 

■ Komitea varmistaa, että jäsenvaltiot kunnioittavat Euroopan sosiaalisen 

peruskirjan takaamia oikeuksia asuntoon, terveyteen, koulutukseen, työhön ja 

liikkumisen vapauteen.

OIKEUSLAITOKSEN TOIMIVUUTTA TARKASTELEVA EUROOPAN NEUVOSTON 

PYSYVÄ KOMITEA (CEPEJ)

■ CEPEJ-komitea keskittyy työssään kehittämään sellaisia hallinnon välineitä, 

parhaita käytäntöjä ja suuntaviivoja, joilla voidaan parantaa oikeuslaitoksen laatua 

ja tehokkuutta. Komitea julkaisee säännöllisesti raporttia Euroopan valtioiden 

oikeuslaitosten arvioinnista.
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EUROOPPALAINEN KOMITEA KIDUTUKSEN, EPÄINHIMILLISEN TAI 

HALVENTAVAN KOHTELUN TAI RANGAISTUKSEN ESTÄMISEKSI (CPT)

■ CPT-komitea perustettiin vuonna 1989 voimaan tulleella yleissopimuksella. 

Komitea vierailee säännöllisesti ennalta ilmoittamatta neuvoston kaikissa 

47 jäsenvaltiossa paikoissa, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä 

(vankiloissa, poliisiasemilla ja ulkomaalaisten säilöönottoyksiköissä), arvioimassa 

vapautensa menettäneiden kohtelua.

IHMISKAUPAN VASTAISEN TOIMINNAN ASIANTUNTIJARYHMÄ (GRETA)

■ GRETA-ryhmä, joka perustettiin vuonna 2008 voimaan tulleella 

yleissopimuksella, julkaisee säännöllisesti arviointiraportteja niistä toimista, 

joihin valtiot ovat ryhtyneet pannakseen täytäntöön yleissopimuksen määräykset.
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KANSALLISTEN VÄHEMMISTÖJEN SUOJELUA KOSKEVAN 

PUITEYLEISSOPIMUKSEN NEUVOA-ANTAVA KOMITEA

■  Puiteyleissopimuksella määrätään seurantamekanismista, joka arvioi ja 

parantaa jäsenvaltioissa vähemmistöjen suojelua, erityisesti niiden oikeutta 

kokoontumisvapauteen, sananvapauteen ja omantunnon- ja uskonnonvapauteen 

sekä vapautta käyttää viestintävälineitä ja omaa kieltään.

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN KOMISSIO (ECRI)

■ Komissio tarkastelee säännöllisesti rasismiin, rotusyrjintään, muukalaisvihaan, 

juutalaisvihaan ja suvaitsemattomuuteen liittyviä ongelmia neuvoston kaikissa 

47 jäsenvaltiossa ja antaa suosituksia kansallisille hallituksille.

ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN 

EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN ASIANTUNTIJAKOMITEA

■ Peruskirja on maailman ainoa kansainvälinen sopimus, jolla tuetaan perinteisiä 

alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä. Komitea valvoo, että sopimuspuolet 

toteuttavat tarvittavat toimet edistääkseen aktiivisesti näiden kielten käyttöä 

kaikilla julkisen elämän aloilla.
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O
sittaissopimus tarjoaa tietyille Euroopan neuvoston jäsenvaltioille 

puitteet yhteistyöhön sellaisten yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 

jotka eivät välttämättä ole kaikkien jäsenvaltioiden kannalta 

merkityksellisiä tai hyväksyttäviä. Vain ne jäsenvaltiot, jotka ovat mukana 

osittaissopimuksissa, osallistuvat niiden rahoittamiseen ja kehittämiseen.

EUROOPAN NEUVOSTON KEHITYSPANKKI

■ Pariisissa sijaitseva Euroopan neuvoston kehityspankki on ainoa rahoituslaitos, 

jolla on puhtaasti sosiaalinen tarkoitus. Pankki osallistuu sosiaalisten hankkeiden 

rahoittamiseen, ryhtyy toimiin hätätilanteissa ja on mukana parantamassa huono-

osaisimpien väestöryhmien, muun muassa pakolaisten ja siirtymään joutuneiden, 

elinoloja.

LÄÄKKEIDEN JA TERVEYDENHUOLLON EUROOPPALAINEN LAATUTYÖELIN 

(EDQM ELI EUROOPAN FARMAKOPEA)

■ Euroopan farmakopea asettaa viralliset vaatimukset lääkkeiden valmistukselle 

ja tietyille muille aloille, kuten verensiirtoon ja elinsiirtoon. Se vastaa myös 

lääkevalmisteiden väärentämisen torjunnasta.

DEMOKRATIAA OIKEUSTEITSE -KOMISSIO (VENETSIAN KOMISSIO)

■ Venetsian komissio on valtiosääntökysymyksiä käsittelevä Euroopan 

neuvoston neuvoa-antava elin. Se auttaa määrittelemään ja kehittämään yhteisiä 

valtiosääntönormeja koskevia vaatimuksia ja antaa oikeudellisia neuvoja kaikille 

maailman maille.

POHJOIS-ETELÄ-KESKUS

■ Lissaboniin, Portugaliin, vuonna 1990 perustettu Pohjois-Etelä-keskus edistää 

vuoropuhelua Euroopan, eteläisten Välimeren valtioiden ja Afrikan kesken sekä 

yhteisvastuullisten toimintaperiaatteiden omaksumista Euroopan neuvoston 

tavoitteiden mukaisesti. 

KESKEISET OSIT-
TAISSOPIMUKSET
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EUROOPPALAISTEN ELOKUVIEN YHTEISTUOTANTORAHASTO (EURIMAGES)

■ EURIMAGES-rahasto on lajinsa ensimmäinen elin Euroopassa. Se rahoittaa 

eurooppalaisten elokuvateosten yhteistuotantoa, levittämistä, digitointia ja 

esittämistä sekä edistää samalla elokuva-alan ammattilaisten välistä yhteistyötä.

EUROOPAN AUDIOVISUAALINEN OBSERVATORIO

■ Observatorio kokoaa ja levittää tilasto- ja analyysitietoja elokuvasta, radiosta, 

televisiosta ja audiovisuaalisista palveluista Euroopassa.

EUROOPPALAINEN NYKYKIELTEN KESKUS (GRAZ, ITÄVALTA)

■ Keskus tukee kieltenopetuksen ja -oppimisen kehittämistä keinona edistää 

viestintää ja yhteistyötä. www.ecml.at 

POMPIDOU-RYHMÄ 

■ Ryhmän tehtävänä on laatia jäsenvaltioidensa avuksi toimintaperiaatteita, 

joilla torjutaan huumeiden käyttöä.

LAAJENNETTU URHEILUN OSITTAISSOPIMUS (EPAS)

■ EPAS-sopimuksen tarkoituksena on edistää urheilua ja tuoda esiin sen 

välittämiä myönteisiä arvoja. Sopimuksella edistetään myös kansainvälisten 

vaatimusten asettamista ja yleiseurooppalaisen yhteistyökehyksen kehittämistä. 
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EUROOPAN NEUVOSTO 
JA NUORET

N
uoret ovat avainasemassa kehitettäessä eurooppalaisia yhteiskuntia. 

Pystyäkseen mahdollisimman tehokkaaseen yhteistyöhön nuorten 

kanssa Euroopan neuvosto on ottanut käyttöön erikoislaatuisen 

menettelytavan: se soveltaa yhteistyöjärjestelmää, jossa nuorisojärjestöillä 

on yhtäläinen sananvalta jäsenvaltioiden hallitusten edustajien kanssa 

päätettäessä nuorisopolitiikasta sekä nuorisoa koskevista ohjelmista ja 

ensisijaisista tavoitteista.

EUROOPAN NUORISOKESKUKSET 
STRASBOURGISSA JA BUDAPESTISSA

■ Vuosittain yli 5 000 eritaustaista nuorta osallistuu opintotapahtumiin, 

seminaareihin tai kursseille Euroopan nuorisokeskuksissa. Lisäksi yli 15 000 nuorta on 

edunsaajina Euroopan nuorisosäätiön tukemissa hankkeissa, joiden tarkoituksena 

on edistää keskinäistä ymmärrystä, suvaitsevaisuutta ja solidaarisuutta.

NUORISOALAN KUMPPANUUSSOPIMUS

■ Vuodesta 1998 alkaen Euroopan neuvostolla ja Euroopan unionilla on ollut 

keskinäinen nuorisoalan kumppanuussopimus, jonka tarkoituksena on tarjota 

puitteet yhdenmukaisen strategian yhteiselle kehittämiselle nuoriso-ohjaajien 

koulutuksen sekä nuorisopolitiikan ja  tutkimuksen alalla.

■www.youth-partnership.net
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■ Euroopan neuvosto ja Euroopan 

unioni tekevät tiivistä yhteistyötä 

keskinäistä etua koskevilla aloilla. Ne 

muun muassa edistävät ihmisoikeuksia 

ja demokratiaa Euroopassa ja 

lähialueilla. Neuvosto ja unioni 

ovat yhdessä ottaneet käyttöön 

merkittäviä ohjelmia ja huomattavia 

rahoitusvaroja saavuttaakseen 

yhteisen rauhantavoitteensa.

■ Lissabonin sopimuksen 

mukaan Euroopan unionin on 

määrä allekirjoittaa Euroopan 

ihmisoikeussopimus. Tällöin syntyy yli 

820 miljoonan kansalaisen yhteinen 

eurooppalainen oikeusalue.

■ Samoin kuin Euroopan unionilla, 

myös Euroopan neuvostolla on tiiviit 

yhteydet Yhdistyneisiin kansakuntiin 

(YK:hon) ja Euroopan turvallisuus- 

ja yhteistyöjärjestöön (Etyjiin).

EUROOPAN NEUVOSTO 
JA EUROOPAN UNIONI

Tiesitkö? 
Lukuisat erilaiset yhteisohjelmat, joita 
Euroopan neuvosto toteuttaa yhdessä 
EU:n kanssa, tekevät mahdolliseksi tukea 
oikeudellisia ja institutionaalisia uudistuksia 
koko Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa.

E
uroopan neuvosto ja Euroopan 

unioni (EU) ovat kaksi eri elintä, 

joilla on keskenään erilaiset 

mutta toisiaan täydentävät tehtävät. 

Euroopan unioni jakaa Euroopan 

neuvoston perustana olevat 

ydinarvot.
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JÄSENVALTIOT

47 JÄSENVALTIOTA 

■ Alankomaat, Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Belgia, Bosnia ja 

Hertsegovina, Bulgaria, Espanja, Georgia, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, 

Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, “Entinen Jugoslavian 

tasavalta Makedonia”, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Portugali, 

Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, San Marino, Serbia, Slovakian tasavalta, 

Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Turkki, Ukraina, Unkari, Venäjän 

federaatio, Viro, Yhdistynyt kuningaskunta. 

Tiesitkö?  
Vatikaanilla, Kanadalla, Japanilla, Yhdysvalloilla 

ja Meksikolla on Euroopan neuvostossa 

tarkkailijan asema. Israelilla on tarkkailijan asema 

parlamentaarisessa yleiskokouksessa. 



Euroopan neuvosto on maanosansa johtava 

ihmisoikeusjärjestö. Sillä on 47 jäsenvaltiota, mukaan 

lukien kaikki Euroopan unionin jäsenet. Kaikki 

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet 

ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion 

suojaamiseksi tehdyn Euroopan ihmisoikeussopimuksen. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin valvoo 

ihmisoikeussopimuksen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.
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K
uolemanrangaistuksen poistaminen, sananvapauden 

puolustaminen, lapsen oikeuksien turvaaminen, sukupuolten 

tasa-arvon edistäminen, terrorismin torjunta, lääkkeiden ja 

terveydenhuollon laatuvaatimusten noudattamisen takaaminen… 

Nämä asiat vaikuttavat jokaiseen meistä, mutta tiedätkö, mikä tehtävä 

Euroopan neuvostolla on näillä aloilla?

Valmistelemalla ja hyväksymällä yli 200 kansainvälistä sopimusta 

sekä seuraamalla niiden noudattamista Euroopan neuvosto on 

perustamisestaan vuonna 1949 lähtien pyrkinyt puolustamaan 

maanosamme perusarvoja: ihmisoikeuksia, demokratiaa ja 

oikeusvaltioperiaatetta.

Euroopan neuvoston sopimuksista tunnetuin on Euroopan 

ihmisoikeussopimus, ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 

ratkaisuja selostetaan usein joukkoviestimissä.

Tässä esitteessä luodaan pikainen katsaus siihen, mitä Euroopan 

neuvosto tekee ja miten se työskentelee.

47 jäsenvaltiota. 820 miljoonaa eurooppalaista.

Aineistoa maksutta: 

edoc.coe.int

Euroopan neuvoston julkaisut: 

book.coe.int

www.coe.int




