
Tällä oppitunnilla käsitellään sitä, kuinka EU näkyy oppilaiden arkielämässä. Tarkoituksena on 
selittää, miten EU eroaa valtion-, alue- ja paikallishallinnosta, ja siksi tunti alkaa pelillä, jossa esitellään 
konkreettisia esimerkkejä EU:n lainsäädännöstä. Peli on pudotuspeli, jossa annetaan esimerkkejä, ja 
oppilaiden on ilmoitettava, onko kyseessä EU-lainsäädäntö vai ei. 

Pelin jälkeen opettaja voi halutessaan syventää hankittuja tietoja.

MENETELMÄ KESTO MATERIAALIT
Opetuspeli: EU 
arjessamme

10 min - 1 kysymyslomake opettajalle

Esitys 10 min - Tietokone ja projektori

- Moduulin 4 esitys

TAVOITTEET JA KEHITETTÄVÄT TAIDOT
ASENNE

- Oppilaat tietävät, miten EU vaikuttaa heidän päivittäiseen elämäänsä. 

TIEDOT
- Oppilaat tietävät, että Euroopan unionilla on lainsäädäntövaltaa.

- Oppilaat osaavat kertoa joitakin konkreettisia esimerkkejä EU-lainsäädännöstä.

VAIHE VAIHEELTA
1. PELI

OPETTAJAN OHJEET  
MODUULI 4 – EU ARJESSAMME 
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ALKUJÄRJESTELYT  
Oppilaat istuvat lyhyen johdannon aikana. Kun pelin kulku on selitetty, oppilaat nousevat seisomaan. 
Jokainen oppilas pelaa peliä yksin. Luokka on jaettu kahteen kulmaukseen (tai puolikkaaseen): 
toinen on ”EU”-kulmaus ja toinen ”ei-EU”-kulmaus. Viimeksi mainittuun kuuluu valtionhallinnon lisäksi 
esimerkiksi alue- ja kuntataso. 

TEHTÄVÄN KULKU
Johdanto: Ennen pelin alkua on tärkeää selittää, että Euroopan unionilla on valtuudet säätää lakeja. 
Euroopan unioni voi kuitenkin toimia vain niillä aloilla, joilla sen jäsenmaat ovat antaneet siihen 
luvan perussopimusten nojalla. On myös tärkeää tietää, että EU:n lainsäädäntö on ensisijaista. Jos 
kansallinen säännös on EU:n säännöksen vastainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on sovellettava EU:n 
säännöstä. Ensisijaisuusperiaatetta sovelletaan kaikkiin sitoviin EU:n säädöksiin. 

Pelin luonne: Kyseessä on oppilaiden välinen pudotuspeli. Opettaja antaa esimerkin 
lainsäädäntötoimesta, laista tai lainkäyttöalasta, ja oppilaiden on ilmoitettava, onko kyseessä EU-
lainsäädäntö vai ei. Oppilaat ilmoittavat vastauksensa menemällä seisomaan joko ”EU” kulmaukseen 
tai ”ei-EU”-kulmaukseen. Kun oppilaat ovat ryhmittyneet valitsemaansa kulmaukseen, opettaja kertoo 
oikean vastauksen. Oppilaat, jotka valitsivat oikean kulmauksen, jäävät seisomaan ja jatkavat peliä. Väärin 
vastanneet istuvat alas. 

Opettaja jatkaa eteenpäin, kunnes oppilaita on jäljellä kolme (tai vain yksi). Tarvittaessa opettaja voi 
aloittaa pelin uudelleen (jos vaikkapa kaikki oppilaat istuvat jo kolmen esimerkin jälkeen, he voivat 
nousta uudelleen seisomaan ja opettaja voi antaa uusia esimerkkejä). 

 

VINKKEJÄ
- Jos oppilaat ovat innostuneita pelistä, älä anna liikaa selityksiä jokaisen esimerkin jälkeen. Voit 

käydä esimerkit läpi myöhemmin esityksen yhteydessä.

SISÄLTÖ
Katso asiakirja ”Kysymykset oppilaille”. 
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2. ESITYS:
KESKUSTELU OPITUSTA
ALKUJÄRJESTELYT
Oppilaat istuvat, jotta heidän on helppo katsoa esitystä.  

TEHTÄVÄN KULKU
Tähän peliin liittyvässä esityksessä annetaan lisää taustatietoa konkreettisista esimerkeistä, joissa on kyse 
EU-lainsäädännöstä.

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ
- Näin EU toimii hyväkseni -sivustolla on paljon konkreettisia esimerkkejä EU-lainsäädännöstä. 

- Hauska nettipeli the12differences.eu kuvaa EU:n vaikutusta arkeemme. Tehtävänä on etsiä 
12 eroavaisuutta kahdesta lähes identtisestä piirroksesta. Ne esittävät kumpikin kaupunkia, 
joista toinen sijaitsee EU:ssa ja toinen sen ulkopuolella. Jokainen eroavaisuus on konkreettinen 
esimerkki EU-lainsäädännöstä. 
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https://what-europe-does-for-me.eu/fi/home
https://www.the12differences.eu/en/home/1

