
Tässä EU:n arvoja käsittelevässä moduulissa on kolme osaa.

Ensin on korttipeli, jossa pelaajat tutustuvat EU:n arvoihin ja saavat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten 
EU vaalii niitä käytännössä. Kun arvot ovat tulleet tutuiksi, oppilaat pohtivat niitä kriittisesti yksilöllisen 
tehtävän avulla. Lopuksi he kehittävät demokratiataitojaan koko luokan keskusteluharjoituksessa, johon 
liittyy 16 mahdollista väittämää. Peliä voidaan pelata myös erillään muista peleistä. 

MENETELMÄ KESTO MATERIAALIT
Opetuspeli: EU:n arvot 20 min -   Pakka, jossa on 32 ”EU:n arvot” -korttia kutakin ryhmää varten. Kortit on 

tulostettava yksipuolisina ja leikattava.

- Pakka, jossa on 30 ”Totta vai tarua” -korttia kutakin ryhmää varten. Kortit on 
tulostettava yksipuolisina ja leikattava. 

Yksilöllinen tehtävä 10 min -   EU:n arvokartta kutakin oppilasta varten.

Koko luokan 
keskustelutehtävä

10 min 
väittämää 
kohden

-   Tietokone ja projektori

- Moduulin 5 ja siihen liittyvien 16 väittämän esitys 

- Oppilaiden täytetyt arvokartat

TAVOITTEET JA KEHITETTÄVÄT TAIDOT
ASENNE

-  Oppilaat tuntevat perusteellisesti EU:n arvot. 

TIEDOT
-  Oppilaat tietävät, mitkä ovat EU:n arvot, ja osaavat kertoa joitakin konkreettisia esimerkkejä siitä, 

miten EU vaalii niitä käytännössä.

TAIDOT
-  Oppilaat muodostavat oman mielipiteensä Euroopan unionin arvoista.

-  Oppilaat harjoittelevat keskustelutaitojaan.

OPETTAJAN OHJEET  
MODUULI 5 - EU:N ARVOT
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VAIHE VAIHEELTA

1. PELI

ALKUJÄRJESTELYT
Luokka jaetaan mieluiten neljän oppilaan pienryhmiin. Myös kolmen tai viiden oppilaan ryhmät ovat 
tarvittaessa mahdollisia. Kukin ryhmä istuu pöydän ympärillä. Oppilaat pelaavat toisiaan vastaan omassa 
ryhmässään. Kullakin ryhmällä on 32 ”EU:n arvot” -korttia ja 30 ”Totta vai tarua” -kysymyskorttia. 

TEHTÄVÄN KULKU 
- ”EU:n arvot” -kortit jaetaan ryhmän jäsenille. Jos pelaajia on neljä, jokainen heistä saa kahdeksan 

korttia. Jos pelaajia on kolme tai viisi, kortit eivät mene tasan, vaan jotkut saavat ylimääräisen 
kortin. Pelaajat pitävät kortteja käsissään eivätkä näytä niitä muille. 

- ”Totta vai tarua” -kysymyskortit asetetaan pöydän keskelle valkoinen puoli ylöspäin. 

- Tavoitteena on kerätä mahdollisimman monta neljän arvokortin sarjaa (jokaisessa kortissa sama 
arvo).

- Ryhmän pelaajista vanhin aloittaa. Hän pyytää joltakin toiselta pelaajalta pelikorttia, jossa 
mainitaan tietty EU-arvo (esim. yhteisvastuu). Ensimmäisellä pelaajalla on itsellään oltava 
vähintään yksi pelikortti, jossa mainitaan tämä sama EU-arvo.

- Jos toisella pelaajalla ei ole pyydettyä korttia, hän vastaa kieltävästi ja vuoro siirtyy 
vasemmalla olevalle pelaajalle. 

- Jos toisella pelaajalla on pyydetty kortti, hän ottaa pöydän keskellä olevasta pakasta ”Totta 
vai tarua” -kortin ja esittää kysymyksen.

- Jos ensimmäinen pelaaja vastaa oikein, hän saa pyytämänsä pelikortin. Vastaus ”totta” 
tai ”tarua” riittää, eikä pelaajan tarvitse selittää asiaa tarkemmin. 

- Jos pelaaja vastaa väärin, kukaan ei anna kortteja toisilleen, ja ”Totta vai tarua” -kortti 
laitetaan pöydällä olevan pakan pohjalle.

- Kummassakin tapauksessa pelivuoro siirtyy vasemmalla olevalle pelaajalle.

-      Kun pelaaja saa kerättyä neljän kortin sarjan, joissa on sama EU-arvo, hän sanoo ääneen 
”arvosuora” ja laittaa korttisarjan pöydälle. Tätä korttisarjaa ei voi saada kukaan muu.

- Peli päättyy, kun kaikki kahdeksan sarjaa on saatu kerättyä. Voittaja on pelaaja, joka on saanut 
kerättyä eniten neljän kortin sarjoja.

SISÄLTÖ

Tutustu asiakirjaan, jossa on pelikortit ja ”Totta vai tarua” -kortit. 

– ”EU:n arvot” -korteissa (yhteensä 32 korttia) mainitaan kahdeksan EU:n arvoa ja esimerkkejä siitä, 
miten Euroopan unioni tai Euroopan parlamentti vaalii näitä arvoja käytännössä EU:ssa ja muualla. 
Pakassa on kahdeksan neljän kortin sarjaa. 
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– Kaikissa ”Totta vai tarua” -korteissa (yhteensä 30 korttia) on ”Totta vai tarua” -kysymys, joka liittyy 
”EU:n arvot” -korteissa kerrottuihin tietoihin. Oppilaat voivat käyttää arvokorteissa olevia tietoja 
vastatessaan ”Totta vai tarua” -kysymyksiin.

2. YKSILÖLLINEN TEHTÄVÄ
Tehtävän tarkoituksena on pohtia kutakin arvoa ja muodostaa oma mielipide. Tehtävä on 
valmistautumista koko luokan keskusteluharjoitukseen.

ALKUJÄRJESTELYT
Jokainen oppilas istuu pöydän ääressä, ja hänellä on oma arvokartta.

TEHTÄVÄN KULKU
Opettaja antaa jokaiselle oppilaalle oman arvokartan. Se on henkilökohtainen ja tarkoitettu yksinomaan 
hänelle. Arvokarttaan on merkitty valmiiksi EU:n arvot ja niiden lyhyt määritelmä. Opettaja antaa 
seuraavat ohjeet: 

1. Merkitse, oletko itse samaa vai eri mieltä

Opettaja pyytää oppilaita miettimään itsekseen kutakin arvoa ja sen määritelmää. 

Kysy itseltäsi: ”Kannatanko itse näitä arvoja?” Toisin sanoen, oletko (henkilökohtaisesti) samaa mieltä 
siitä, että jokaisen olisi oltava vapaa, tasa-arvoinen, elettävä demokratiassa, noudatettava oikeusvaltion 
periaatetta, kunnioitettava ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia, oltava suvaitsevainen ja osoitettava 
yhteisvastuuta? Mieti asiaa ja ympyröi kunkin arvon kohdalta ”samaa mieltä” tai ”eri mieltä” oman 
mielipiteesi mukaan. 

2. Aseta arvot oman mielesi mukaan tärkeysjärjestykseen

Oppilaat merkitsevät arvokartan sarakkeeseen ”EU:lle ensiarvoinen asia?” asteikolla 1–8 (1 = tärkein, 8 = 
vähiten tärkeä), miten tärkeä arvon heidän mielestään olisi oltava EU:lle. Tämä on yksilöllinen tehtävä, 
jossa oppilaiden tulokset eroavat toisistaan.

3. KOKO LUOKAN KESKUSTELUTEHTÄVÄ
Tämän osion tavoitteena on pohtia yhdessä tarkemmin (joidenkin) arvojen merkitystä. Esityksessä on 
kaksi väittämää kutakin arvoa kohden. Opettaja valitsee kahdesta neljään väittämää, joista keskustellaan 
luokassa sen mukaan, mikä oppilaita kiinnostaa. 

Huom. Väittämien on tarkoitus herättää keskustelua kyseisestä arvosta. Niissä ei esitetä mielipidettä 
arvosta.
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ALKUJÄRJESTELYT
Luokka olisi järjesteltävä niin, että oppilaiden on helppo osallistua keskusteluun ja he pystyvät 
näkemään luokan edessä näytöllä olevat väittämät.

TEHTÄVÄN KULKU
Keskustelu etenee kunkin väittämän kohdalla seuraavasti:

1. Ensimmäinen äänestys (ensivaikutelma)

Opettaja näyttää valitsemansa väittämän ja antaa ohjeet: ”Katso väittämää. Mieti sitä hetken ja päätä, 
oletko samaa vai eri mieltä. Välimuotoa ei ole, sinun on valittava jompikumpi.” 

Huomaa, että
– oppilailla voi olla kysymyksiä väittämästä; selitä (mahdollisuuksien mukaan), mitä väittämällä 

tarkoitetaan
– tässä haetaan vain ensivaikutelmaa ja sen jälkeen aiheesta keskustellaan tarkemmin
– ei ole ”oikeaa” tai ”väärää” vastausta 
– väittämien on vain tarkoitus herättää keskustelua; niissä ei esitetä mielipidettä.

Opettaja laskee, kuinka moni oli samaa ja kuinka moni eri mieltä, ja kirjaa tulokset.

2. Koko luokan keskustelu

Opettaja pyytää jotakuta oppilasta selittämään näkemyksensä. Sen jälkeen opettaja kysyy ryhmältä, 
kuka on samaa ja kuka eri mieltä puheenvuoron käyttäneen henkilön kanssa, ja avaa siten 
ryhmäkeskustelun. Vinkki: Jos valitset jonkun ”vähemmistöön” kuuluneista ensiksi, vastakkaista mieltä 
olleet oppilaat saattavat reagoida. Näin kannustat heitä keskustelemaan. 

Opettaja johtaa keskustelua.

3. Toinen äänestys (valinnainen)

Ryhmäkeskustelun jälkeen opettaja avaa toisen äänestyksen. Hän laskee äänet ja vertaa niitä edelliseen 
tulokseen. Muuttiko osa oppilaista mieltään?

4. Loppuyhteenveto

Toisen äänestyksen jälkeen opettaja pyytää oppilaita tarkistamaan, ovatko heidän vastauksensa 
linjassa sen kanssa, mitä he merkitsivät arvokarttaansa: Ovatko he edelleen samaa mieltä tästä arvosta? 
Muuttaisivatko he tärkeysjärjestystä?
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VINKKEJÄ KESKUSTELUN OHJAAMISEEN
- Aloita perusohjeista, joita keskustelussa on noudatettava: kuuntele toisia, odota omaa vuoroasi, 

ole kohtelias, pysy asiassa, älä puhu liian pitkään ja anna myös toisten kertoa mielipiteensä. Voit 
sitten palata näihin sääntöihin keskustelun yhteydessä.

- Älä kerro omaa mielipidettäsi, vaan ole mahdollisimman puolueeton.

- Yritä antaa mahdollisimman monelle eri oppilaalle puheenvuoro.

- Jos oppilaat eivät välittömästi innostu, muotoile asia uudelleen tai kysy provosoivia kysymyksiä.

- Jos yksi oppilas hallitsee keskustelua, yritä keskeyttää, tiivistä kohteliaasti, mitä hän sanoi, ja anna 
puheenvuoro toiselle oppilaalle esimerkiksi kysymällä, ketkä oppilaista ovat samaa tai eri mieltä 
siitä, mitä hän sanoi.

- Jos oppilas alkaa puhua asian vierestä, keskeytä ja pyydä pysymään aiheessa. Tämä voi tuntua 
epäkohteliaalta, mutta muut oppilaat voivat olla kiitollisia.

SISÄLTÖ
Väittämät esitetään tähän moduuliin liittyvässä esityksessä. Tässä esitetään väittämiin liittyvää lisätietoa. 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE 

Väittämien on tarkoitus herättää luokassa keskustelua Euroopan unionin arvoista. Ne eivät ole 
mielipide arvosta, eikä niissä esitetä Euroopan parlamentin näkemystä.

DEMOKRATIA

1.  ”Kansanäänestys on aina hyvä tapa saada kansalaiset osallistumaan.”

 Kysymys on siitä, onko kansanäänestys hyvä asia demokratian kannalta. Kansanäänestyksen 
haittapuolena on se, että ihmisten on yleensä valittava ”kyllä” tai ”ei” eikä vaihtoehtoja ole. 
Esimerkiksi Sveitsissä (joka ei ole EU:n jäsen) kansalaisia pyydettiin äänestämään uuden tunnelin 
”puolesta” tai ”vastaan”. Monia muitakin vaihtoehtoja kuitenkin oli, kuten toiset tiet tai tunnelin 
rakentaminen toiseen paikkaan. 

2.  ”Todellinen demokratia voi toimia vain paikallistasolla.”

 Väittämällä halutaan oppilaiden miettivän, voiko demokratia heidän mielestään toimia 
laajemmissa yhteisöissä, joissa poliitikkoja ei tunneta henkilökohtaisesti eikä heitä voi lähestyä 
helposti suoraan. Tämä on totta erityisesti, kun ajatellaan Euroopan unionia, jossa on 445 
miljoonaa kansalaista. Voiko demokratia toimia niin isossa mittakaavassa?
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VAPAUS

1.  ”Vapaus tarkoittaa, ettei ole mitään velvollisuuksia.”

 ”Velvollisuudet” voivat tarkoittaa monia asioita: toimimista vastuullisesti omassa yhteisössäsi 
esimerkiksi auttamalla muita, auttamalla perhettäsi, pitämällä huolta ikääntyneistä 
vanhemmistasi tai isovanhemmistasi tai pitämällä huolta lapsistasi. Laajemmassa mielessä 
ne voivat koskea kansalaisena olemista, toimimista niin kuin ”hyvän” kansalaisen kuuluu, olla 
vahingoittamatta yhteistä omaisuutta tai olla saastuttamatta jne. 

 Jos kaikki ovat samaa mieltä, voit vähän sekoittaa pakkaa kysymällä, onko sellaisella, joka ei 
halua tehdä mitään yhteiskunnan hyväksi, oikeus kaikkiin hyvinvointivaltion etuihin, kuten 
ilmaiseen koulutukseen, halpaan terveydenhoitoon ja työttömyyskorvaukseen, joiden 
kustannukset muut maksavat.

2.  ”Koska kaikilla on sananvapaus, rasistiset poliittiset ryhmät on sallittava Euroopan parlamentissa.”

 Jos poliittinen puolue kannattaa EU:n arvojen vastaisia näkemyksiä, esimerkiksi tiettyjen rotujen 
syrjimistä, tarkoittaako se, että niiden ei pitäisi voida ilmaista näkemyksiään ja että niille ei saisi 
antaa valtaa?

YHTEISVASTUU

1. ”EU-maan, joka joutuu taloudellisen kriisin kouriin, olisi saatava tukea muilta EU:n jäsenmailta.”

 Väittämällä kysytään, olisiko EU-maiden osoitettava yhteisvastuuta toisia jäsenmaita kohtaan, 
kun ne ovat ongelmissa. Olisiko EU:n oltava sen tyyppinen liitto, jossa maat voivat luottaa 
toistensa apuun? 

2.  ”Yhteisvastuu tarkoittaa sitä, että verovaroin varmistetaan, että jokaisella on kunnollinen asunto, 
ruokaa ja mahdollisuus koulutukseen.”

 Väittämä herättää keskustelua siitä, miten yhteiskunnassa osoitetaan yhteisvastuuta sellaisia 
henkilöitä kohtaan, joita emme tunne. Haluammeko auttaa köyhiä antamalla heille rahaa 
yhteiskunnan rakenteiden kautta? 

 Jotkut oppilaat voivat ajatella, että ihminen on itse vastuussa omasta köyhyydestään ja että 
yhteiskunnan ei pitäisi maksaa siitä. Toiset voivat ajatella, että etuuksia on myönnettävä vain 
niille, jotka todella tarvitsevat niitä. Opettaja voi pyrkiä herättämään keskustelua kysymällä, 
kumpi kunkin mielestä olisi parempi: erittäin ankara järjestelmä, jossa heikompiosaiset ovat 
vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta, vai lepsumpi järjestelmä, jossa on vaarana, että ihmiset 
käyttävät järjestelmää hyväkseen.

TASA-ARVO JA SYRJIMÄTTÖMYYS

1.  ”Positiivinen syrjintä on tarpeen tasa-arvon saavuttamiseksi.”

 Positiivinen syrjintä = erityisten etuuksien antaminen tiettyyn ryhmään kuuluville ihmisille, 
joita kohdellaan joskus epäoikeudenmukaisesti tai jotka eivät ole kovin hyvin edustettuina 
työmarkkinoilla, johtotehtävissä jne. Monissa Euroopan maissa esimerkiksi vammaisen 
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palkkaavat työnantajat saavat taloudellista tukea, joka kannustaa siihen.

2.  ”Jokainen on tasa-arvoinen riippumatta siitä, kuinka rikas on.”

 Opettaja voi kiinnittää huomiota siihen, vastaavatko tavoitteet ja todellisuus toisiaan. Onko 
jokainen tasa-arvoinen ja olisiko kaikkia kohdeltava tasa-arvoisesti? Jos esimerkiksi köyhän 
näköinen ja varakkaan näköinen ihminen menevät luksuskauppaan, kohdellaanko heitä samalla 
tavalla? 

 Tässä on ajatuksena miettiä, onko edelleen olemassa eri yhteiskuntaluokkia. Olemme kaikki tasa-
arvoisia lain edessä, mutta toteutuuko ”tasa-arvo” myös käytännössä?

OIKEUSVALTIO JA OIKEUDENMUKAISUUS

1.  ”On rikoksia, joiden yhteydessä olisi voitava valita, maksaako suuren sakon vai meneekö 
vankilaan.”

 Tällä väittämällä oppilailta kysytään, olisiko heidän mielestään ”oikein”, jos rikkaammat ihmiset 
voisivat selvitä rangaistuksestaan ”maksamalla”. Tässä yhdistyvät itse asiassa arvot ”tasa-arvo” ja 
”oikeusvaltio”. 

2.  ”Terroristeilla on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja asianmukaiseen 
puolustukseen.”

 Esityksen kuvassa näytetään Euroopassa hyvin tunnettu Anders Breivikin tapaus. Hän on 
norjalainen äärioikeistolainen terroristi, joka teki terrori-iskun Norjassa vuonna 2011. Hän surmasi 
22. heinäkuuta 2011 kahdeksan ihmistä Oslossa ja ampui sen jälkeen kuoliaaksi 69 kesäleirillä 
ollutta nuorta Utøyan saarella. Hän sai elokuussa 2012 tuomion joukkomurhasta ja terrorismista.

 Väittämän tarkoituksena on herättää keskustelua siitä, pitäisikö hänen kaltaisellaan ihmisellä 
– joka on selvästi osallistunut joukkomurhaan – olla sekä oikeus oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin että myös puolustukseen.

IHMISOIKEUKSIEN KUNNIOITTAMINEN

1.  ”Toimittajaa olisi rangaistava, jos hän kirjoittaa valeuutisen.” 

 Väittämässä on kyse lehdistönvapaudesta. Nykyisin vain diktatuureissa on lakeja, joiden mukaan 
lehdistö voidaan asettaa syytteeseen siitä, mitä se kirjoittaa. Tämä voi lopulta johtaa sensuuriin 
tai siihen, että tiedotusvälineet eivät uutisoi tietyistä asioista syytteen pelossa.

2.  ”EU:n ei pitäisi käydä kauppaa hallintojen kanssa, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia, vaikka 
kyseessä olisi EU:n kannalta edullinen sopimus.”

 Saako EU tehdä kauppa- tai muita sopimuksia hallintojen kanssa, joiden on todettu loukkaavan 
ihmisoikeuksia? EU tekee esimerkiksi toistuvasti ihmisoikeuksia loukkaavien Afrikan maiden 
kanssa sopimuksia, joilla pyritään estämään maahanmuuttajien tulo EU:hun. Joitakin sopimuksia 
taas tarvitaan tiettyjen Euroopasta puuttuvien raaka-aineiden, kuten kännyköissä käytettävän 
koboltin, saamiseksi. 
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SUVAITSEVAISUUS JA MONIARVOISUUS

1.  “Koulussa ja työpaikalla olisi sallittava ristin tai hunnun kaltaisten uskonnollisten symbolien käyttö.” 

 Oppilaiden on tarkoitus pohtia, olisiko oman uskonnon harjoittaminen työpaikalla tai koulussa 
sallittava.

2.  ”Vihapuhe verkossa on ok, jos se tapahtuu suljetuissa tai salaisissa ryhmissä.”

 Ovatko oppilaat nähneet tällaista aiemmin? Ovatko he mahdollisesti tehneet näin? Voiko se 
heidän mielestään olla vahingoksi joillekin ryhmille? Vai pitävätkö he kiinni sananvapaudestaan?

IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN 

1. ”Jokaisen EU-maan moraalisena velvollisuutena on auttaa turvapaikanhakijoita.”

 Turvapaikanhakija = Henkilö, joka pelkää joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, 
yhteiskuntaryhmän tai poliittisen mielipiteen vuoksi ja joka sen vuoksi on mennyt toiseen 
maahan, jotta hänelle myönnettäisiin pakolaisasema.

 Huom. Tämä ei ole sama asia kuin muuttaminen maahan taloudellisista syistä. 
Turvapaikanhakijan asema myönnetään aina tilapäisesti siihen saakka, kunnes maa, josta henkilö 
on hakenut turvapaikkaa, myöntää tai jättää myöntämättä hänelle pakolaisaseman.

 Tässä on tarkoitus pohtia, kunnioitammeko Euroopan ulkopuolelta tulevien ihmisarvoa. 
Tässä yhteydessä yleensä tulee mieleen sellaisia asioita kuin hyvä kotoutus, valinta sen välillä, 
autetaanko omia kansalaisia vai ulkomaalaisia, tai se, ovatko ulkomaalaisten aikeet hyviä.

 Huom. EU:n sisällä ihmiset voivat liikkua vapaasti, joten EU-kansalaiset eivät ole koskaan 
”turvapaikanhakijoita”. Jos oppilailla on tästä virheellinen käsitys, opettajan olisi korjattava se.

2.  ”Kidutus olisi sallittava tilanteissa, joissa halutaan hankkia tietoja mahdollisten uusien terrori-
iskujen estämiseksi.”

 Kidutus on EU:ssa aina kiellettyä, olivat tavoitteet mitkä tahansa. Ovatko oppilaat samaa mieltä 
asiasta? Voisiko se heidän mielestään olla oikeutettua joissakin tapauksissa? 

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

-  Demokratia ja ihmisoikeudet Euroopan parlamentissa: www.europarl.europa.eu/about-  
parliament/fi/democracy-and-human-rights 

- Lisätietoa EU:n perusoikeuskirjasta: https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-
fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en 

-  Lisätietoa Saharov-palkinnosta www.europarl.europa.eu/sakharovprize
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