
Tässä roolipelissä oppilaat ovat Euroopan parlamentin jäsenen kengissä. Luokkahuoneesta tulee 
tunnin tai kahden ajaksi Euroopan parlamentti, ja oppilaat keskustelevat siitä, miten he käsittelisivät 
ajankohtaisia EU-aiheita, kuten ilmastonmuutos, tupakkasäännöt ja EU:n armeija.

Tämä roolipeli auttaa oppilaita kehittämään demokratiataitoja. Niitä ovat muun muassa kriittisen 
mielipiteen muodostaminen, keskustelutaidot ja kompromissien tekeminen.

Ensin oppilaat työskentelevät pienemmissä ryhmissä – valiokunnissa – tietyn Euroopan komission 
lainsäädäntöehdotuksen parissa. He käyttävät tässä pelilautaa ja aihekortteja. Ehdotusta muuttaessaan 
heidän on otettava huomioon Euroopan unionin neuvoston ja sidosryhmien eri näkemykset. Valittavia 
aiheita on viisi, ja ne ovat vaikeustasoltaan erilaisia. 

Toiseksi luokassa käydään täysistuntokeskustelu, jossa ryhmät esittelevät muutetut lakinsa. Tämän 
jälkeen luokassa äänestetään. 

Lopuksi roolipelistä tehdään perusteellinen yhteenveto ja arviointi, jossa tuodaan esiin yhtäläisyydet ja 
eroavuudet luokkahuoneessa tehdyn harjoituksen ja todellisuuden välillä. 

MENETELMÄ KESTO MATERIAALIT
Roolipeli: työskentely 
valiokunnissa

25 min – Pelilauta kutakin ryhmää varten 

– Tehtäväpohja kutakin ryhmää varten 

– Pakka aihekortteja kutakin ryhmää varten. Kortit on tulostettava yksipuolisina ja 
leikattava.

– Valitun aiheen mukainen Euroopan komission lainsäädäntöehdotus kutakin 
ryhmää varten

Roolipeli: 
täysistuntokeskustelu 
ja äänestys

10 min aihetta 
kohden

– Liitutaulu/fläppitaulu ja liidut/tussit 

– Kunkin ryhmän täytetty tehtäväpohja

Yhteenveto ja arviointi 15 min – 1 
tunti

– Tietokone ja projektori

– Moduulin 6 esitys 

Vastuuvapauslauseke

Tehtävä ei vastaa muodoltaan eikä sisällöltään täysin ja aidosti todellisuutta, eikä siinä esitetä Euroopan 
parlamentin, Euroopan komission, Euroopan unionin neuvoston tai lobbaajien todellisia näkemyksiä. 
Simulaatiotehtävä on laadittu vain opetustarkoituksiin, ja valinnat on tehty yksinomaan tämän 
perusteella. 

OPETTAJAN OHJEET 
MODUULI 6 – EUROOPAN 
PARLAMENTTI -ROOLIPELI 
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TAVOITTEET JA KEHITETTÄVÄT TAIDOT
ASENNE

–  Oppilaat oppivat ajattelemaan kriittisesti ja muodostamaan mielipiteen ajankohtaisista EU-
aiheista. 

TIEDOT
–  Oppilaat tietävät ja käsittävät, miten EU:n päätöksentekoprosessi (pääpiirteissään) toimii.

–  Oppilaat ymmärtävät Euroopan parlamentin roolin tässä prosessissa. 

–  Oppilaat tietävät, että Euroopan parlamentti käsittelee käytännön asioita, jotka vaikuttavat 
heidän päivittäiseen elämäänsä. 

–  Oppilaat kartuttavat tietojaan käsiteltävänä olevista aiheista. 

 

TAIDOT
–  Oppilaat kehittävät demokratiataitojaan kautta linjan: he oppivat ottamaan huomioon toisten 

mielipiteet, muodostamaan omia mielipiteitä, konsultoimaan toisia ja tekemään kompromisseja. 
–  Oppilaat oppivat esittämään ehdotuksiaan ja esiintymään ryhmän edessä. 

VAIHE VAIHEELTA
1. ROOLIPELI: TYÖSKENTELY 

VALIOKUNNISSA
ALKUJÄRJESTELYT
Luokka jaetaan neljän tai viiden oppilaan ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle jaetaan oma aiheensa. Kukin 
ryhmä istuu pöydän ympärillä, ja ryhmällä on kaikki aineisto pöydällä. Olisi hyvä, jos opettaja järjestäisi 
pöydät jo valmiiksi. 

Kullakin ryhmällä on aihekohtainen Euroopan komission lainsäädäntöehdotus. Ryhmän pöydällä on 
myös tehtäväpohja (sama kaikille aiheille), pelilauta (sama kaikille aiheille) ja aiheeseen liittyvät kortit. 
Kortit asetetaan pelilaudalle tyhjä puoli ylöspäin. Korttien kulmaukset, joissa on numero tai symboli, on 
taitettu ulospäin. 

Alkutilanne näyttää siis tältä:

2  /  MODUULI 6  EUROPE@SCHOOL



TEHTÄVÄN KULKU  
Opettaja selostaa oppilaille lyhyesti, että he ovat nyt Euroopan parlamentin jäseniä ja että heidän 
on siinä roolissa laadittava oma lakiehdotuksensa. Opettaja kertoo myös, että heidän on esiteltävä 
ehdotuksensa koko luokalle ja että luokka äänestää siitä. Opettaja on jo ennen tehtävänantoa valinnut 
oppilaiden käsittelemät aiheet.

Tämän jälkeen opettaja esittelee lyhyesti pelilaudan, joka kuvaa EU:n päätöksentekoprosessia 
pääpiirteissään. Euroopan komissio on toimielin, joka laittaa lainsäädännön alulle tekemällä 
lainsäädäntöehdotuksia. Nämä ehdotukset annetaan sitten Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin 
neuvostolle, jotka jakavat lainsäädäntövallan.

Kukin oppilasryhmä työskentelee itsenäisesti tehtäväpohjassa ja korteissa annettujen ohjeiden ja 
aikataulun mukaisesti. Ryhmä aloittaa kortilla nro 1. Yksi oppilas ryhmästä kääntää kortin ja lukee 
ääneen, mitä siinä sanotaan. Sen jälkeen ryhmä tekee kortissa annetut tehtävät. Sen jälkeen oppilaat 
siirtyvät vuoron perään kortteihin nro 2, 3 ja 4. He tekevät muistiinpanoja tehtäväpohjaan. 

Korteissa on annettu tehtävä tai esitetty lisätietona Euroopan unionin neuvoston, lobbaajien tai 
muiden sidosryhmien näkemys. Oppilaat laativat vaihe vaiheelta oman EU-lakiesityksensä. Oppilaiden 
viimeisenä tehtävänä on valmistella ehdotuksen esittely luokan muille oppilaille.

SISÄLTÖ
Kaikki lainsäädäntöehdotukset ja aihekohtaiset kortit löytyvät asiakirjasta, jossa on tämän moduulin 
pelimateriaali. Tätä roolipeliä varten on viisi eri aihetta. Euroopan komission lainsäädäntöehdotukset, 
Euroopan unionin neuvoston pyytämät muutokset ja sidosryhmien antamat tiedot on kaikki valittu 
niin, että ne herättäisivät mahdollisimman paljon keskustelua oppilaiden kesken. Ne ovat kuvitteellisia 
ja tarkoitettu yksinomaan opetustarkoitukseen. On tärkeää, että tehtävän jälkeen opettaja selvittää 
todellista tilannetta. 

Aiheet on luokiteltu vaikeustason mukaan helpoimmasta vaikeimpaan:
1. Tupakointi EU:ssa
2. Armeija EU:lle?
3. EU ja ilmaston lämpeneminen
4. Eurooppalainen demokratia 
5. Eurooppaan saapuvat pakolaiset

Huom. Kuvassa on aiheena ”Tupakointi”. Tätä 
aihetta koskevia kortteja on vähemmän kuin 
joitakin muita aiheita koskevia kortteja. Sen vuoksi 
vasemmanpuoleisen sarakkeen keskimmäisen 
neliön päällä ei ole korttia. Joidenkin aiheiden 
yhteydessä kyseistä neliötä varten on kortti. 
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VINKKEJÄ
–  Kiertele katsomassa, miten ryhmät pärjäävät, ja auta tarvittaessa. 

–  Kukin ryhmä käsittelee mieluiten eri aihetta. Näin kukin ryhmä voi esitellä erilaisen lain luokalle. 
Opettaja voi kuitenkin pyytää kaikkia ryhmiä käsittelemään samaa aihetta tai antaa vaikkapa 
kahdelle ryhmälle saman aiheen.

2. ROOLIPELI: TÄYSISTUNTOKESKUSTELU JA 
ÄÄNESTYS

ALKUJÄRJESTELYT
Oppilaat istuvat luokassa aihekohtaisissa valiokunnissaan. Liitu- tai fläppitaululla luokan edessä on 
seuraava taulukko:

AIHE PUOLESTA VASTAAN VASTAAN

esim. ”Tupakointi”

esim. ”Pakolaiset”

Opettaja kirjoittaa ensimmäiseen sarakkeeseen aiheet, joista on tarkoitus keskustella. 

TEHTÄVÄN KULKU
Kullakin ryhmällä on enintään 2 minuuttia aikaa esitellä ehdotuksensa. Ryhmä käyttää täytettyä 
tehtäväpohjaa apunaan. Muut oppilaat saavat sen jälkeen tilaisuuden esittää kysymyksiä. Ehdotuksesta 
äänestetään välittömästi tämän jälkeen. Jokainen äänestää kättään nostamalla. Ehdotuksen 
esittelevään ”valiokuntaan” kuuluvat oppilaat saavat myös äänestää. Opettaja vie äänestyksen läpi 
seuraavasti: 

– ”Ne, jotka kannattavat ehdotusta, nostakaa kätenne ylös.” Opettaja kirjaa kätensä nostaneiden 
lukumäärän kyseisen aiheen ”Puolesta”-sarakkeeseen.

– ”Ne, jotka vastustavat ehdotusta, nostakaa kätenne ylös.” Opettaja kirjaa kätensä nostaneiden 
lukumäärän kyseisen aiheen ”Vastaan”-sarakkeeseen. 

– ”Ne, jotka äänestävät tyhjää, nostakaa kätenne ylös.” Opettaja kirjaa kätensä nostaneiden 
lukumäärän kyseisen aiheen ”Tyhjiä”-sarakkeeseen.

Äänestyksen päätteeksi opettaja toteaa, onko enemmistö hyväksynyt vai hylännyt 
lainsäädäntöehdotuksen. 

Enemmistöstä on kyse, kun oppilaista puolet + 1 äänestää ehdotuksen puolesta tai sitä vastaan. Tyhjää 
äänestäneitä ei lasketa mukaan. Jos äänet menevät tasan, opettaja ehdottaa äänestyksen lykkäämistä. 
Siten ehdotuksesta ei vielä päätetä.
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Samoin toimitaan kunkin lainsäädäntöehdotuksen kanssa. 

VINKKEJÄ
– Tehtävään tarvittava aika riippuu ryhmien määrästä. 

– Mitä pienemmät ryhmät, sitä enemmän jokainen yksittäinen oppilas osallistuu. Kun päätät 
ryhmien lukumäärästä, ota huomioon sekä aika että kunkin oppilaan yksilöllinen panos. 

3. YHTEENVETO JA ARVIOINTI
ALKUJÄRJESTELYT
Opettaja keskustelee luokan kanssa tämän moduulin esityksen pohjalta yhtäläisyyksistä ja eroavuuksista 
tehtävän ja todellisuuden välillä. Oppilaat voivat istua edelleen pienryhmissään tai palata omille 
paikoilleen luokassa. 

TEHTÄVÄN KULKU 
Opettaja aloittaa kysymällä, miten oppilaat kokivat tehtävän: ”Miltä tuntui olla Euroopan parlamentin 
jäsenen kengissä?” Heidän mielestään oli ehkä vaikeaa tehdä päätöksiä, kun niin monet erilaiset edut 
oli otettava huomioon, tai heistä oli ehkä mukavaa olla päättämässä asioista. Opettaja kysyy muilta, 
kokivatko he samoin vai eri tavalla, esim. ”Kuka myös ajattelee näin? Kuka ajattelee eri tavalla?” 

Tämän jälkeen siirrytään tehtävän arviointiin. Opettaja kertoo, että roolipeli luokassa eroaa siitä, 
mitä todellisuudessa tapahtuu. Sekä muoto että sisältö ovat erilaisia. Samalla niissä on kuitenkin myös 
yhtäläisyyksiä. Eroavuudet ja yhtäläisyydet näytetään esityksessä taulukon avulla (ks. kuva).

Oppilailta kysytään ensin, mitä yhtäläisyyksiä 
todellisuuteen verrattuna roolipelissä heidän mielestään 
oli sekä muodon että sisällön puolesta. Sen jälkeen 
opettaja näyttää ja selittää yhtäläisyydet oppilaille 
käyttäen apuna esitystä. 

Toiseksi kysytään, mikä oppilaiden mielestä toimii eri 
tavalla todellisuudessa. Sen jälkeen opettaja keskustelee 
oppilaiden kanssa tärkeimmistä eroavuuksista käyttäen  
jälleen apuna esitystä.

Kolmanneksi opettaja keskustelee luokan kanssa käsiteltyjen aiheiden todellisesta tilanteesta. 
Tämä on erittäin tärkeää, jotta oppilaille jää tarkka käsitys todellisuudesta. 

SISÄLTÖ 
1. Yhtäläisyydet ja eroavuudet verrattuna todellisuuteen 
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YHTÄLÄISYYDET EROAVUUDET
MUOTO Euroopan parlamentin valiokunnat: 

Euroopan parlamentti käsittelee hyvin 
monenlaisia aiheita. Sen vuoksi mepit 
erikoistuvat vain yhteen tai kahteen 
aihealueeseen. Euroopan parlamentissa 
on noin 20 pysyvää valiokuntaa ja joitakin 
väliaikaisia aihekohtaisia valiokuntia. Näissä 
valiokunnissa mepit ensin tutustuvat aiheeseen 
ja keskustelevat siitä ennen kuin esittelevät sen 
koko parlamentille. 

Lobbaajat: Lobbaajat pyrkivät usein meppien 
puheille.

Äänestäminen kättä nostamalla: Euroopan 
parlamentissa äänestetään ehdotuksista 
usein kättä nostamalla, koska tämä on 
yleensä nopeampaa. Joskus toimitetaan 
koneäänestys (jokainen meppi antaa äänensä 
koneellisesti). Näin tehdään esimerkiksi silloin, 
kun mielipiteet jakautuvat voimakkaasti 
parlamentissa ja äänestystulos ei ole selvä 
yhdellä silmäyksellä. Poliittinen ryhmä voi myös 
pyytää (etukäteen) koneäänestystä, ja lopullinen 
äänestys mietinnöstä toimitetaan useimmiten 
koneäänestyksenä. Näin kansalaiset voivat saada 
selville, äänestikö tietty meppi puolesta, vastaan 
vai tyhjää.

Päätös äänten enemmistöllä:. Myös Euroopan 
parlamentissa enemmistöön tarvitaan 
annetuista äänistä puolet + 1.

Useita poliittisia ryhmiä: Tässä tehtävässä 
oppilaat eivät kuuluneet mihinkään 
puolueeseen. Todellisuudessa Euroopan 
parlamentissa on seitsemän poliittista 
ryhmää. Mepit istuvat täysistunnossa 
poliittisten ryhmiensä mukaisessa 
muodostelmassa vasemmalta oikealle. 
Jokaisella ryhmällä on puheenjohtaja. 

Jaettu lainsäädäntövalta: Tehtävästä saattoi 
jäädä vaikutelma, että lainsäädäntövalta on 
EU:ssa vain Euroopan parlamentilla, joka näin 
ollen tekee kaikki päätökset. Todellisuudessa 
lainsäädäntövaltaa käyttää kuitenkin 
parlamentin ohella Euroopan unionin 
neuvosto.

Monimutkaisempaa:  
– Tehtävää oli tekemässä vain muutama 

ihminen. Euroopan parlamentin 
keskusteluihin ja äänestyksiin osallistuu 
enimmillään 751 meppiä. 

– Luokassa tehtävä tehtiin yhdellä kielellä. 
Euroopan parlamentissa jokainen voi puhua 
millä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä. 
Kaikki tulkataan sitten EU:n 24 viralliselle 
kielelle. 

SISÄLTÖ Perustelut: Perustelut, joita tehtävän aikana 
käytettiin, ovat samanlaisia kuin keskusteluissa 
Euroopan parlamentissa.

Monimutkaisempaa:

– Aiheet ovat usein teknisempiä. Aiheena 
voivat olla esimerkiksi kalaverkkojen 
silmäkoot. Silloin on perehdyttävä 
esimerkiksi tieteellisiin tutkimuksiin siitä, mitä 
kalalajeja voidaan kalastaa milläkin verkolla. 

– Parlamentissa äänestettävät 
lainsäädäntöehdotukset ovat 
paljon yksityiskohtaisempia. Joka 
yksityiskohdasta keskustellaan, ja tarvittaessa 
ehdotukseen tehdään muutoksia. 

Aiheissa itsessään on sekä yhtäläisyyksiä että eroavuuksia:

– Aiheita voidaan pitää samanlaisina, koska kaikkia niistä käsitellään tai on käsitelty Euroopan 
parlamentissa. 

– Aiheet ovat kuitenkin myös erilaisia, koska todellisuudessa Euroopan komission, Euroopan 
parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston ehdotukset ja kannat ovat erilaisia. 
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2. Käsiteltyjen aiheiden nykytilanne

1. TUPAKOINTI EU:SSA

EU pyrkii siihen, että nuoret eivät tupakoisi. Se korostaa ennaltaehkäisyä, jottei tupakointia aloitettaisi 
ollenkaan. Toisaalta se pyrkii eri tavoin vaikeuttamaan tupakointia niin, että mahdollisimman harva 
tupakoisi tai mahdollisimman moni lopettaisi. 

EU:n lainsäädännön mukaisesti EU:ssa myytävissä tupakka-askeissa on oltava yhdistettyjä 
terveysvaroituksia eli kuvia ja varoitustekstejä sekä tietoa siitä, mistä saa apua tupakoinnin 
lopettamiseen. Tekstien on oltava sen maan kielellä, jossa savukkeita myydään. Näin EU kertoo ostajalle 
tupakoinnin vaaroista. 

Myös tupakan mainontaa on rajoitettu, ja tupakointia edistävät kampanjat on kielletty. 

Tupakkatuotteiden myyntiä ja mainontaa koskevien sääntöjen lisäksi EU antaa suosituksia jäsenmailleen, 
jotta nämä kieltäisivät tupakoinnin hallintorakennuksissa sekä julkisissa ja muissa tiloissa. Viime kädessä 
jäsenmaat kuitenkin päättävät itse, noudattavatko ne suosituksia. 

Vuonna 2014 EU:ssa tiukennettiin tupakkalainsäädäntöä. Uudet säännöt tulivat voimaan vuonna 
2016. 

- Mentolisavukkeiden ja muiden maultaan tunnusomaisten savukkeiden myynti on nyt kiellettyä. 

- Tupakka-askien varoitusten on peitettävä vähintään 65 prosenttia askista, ja kussakin maassa on 
käytettävä tiettyjä ennalta määrättyjä yhdistettyjä varoituksia. 

- Myös sähkösavukkeiden nikotiinipitoisuutta on rajoitettu. 

Alkuperäisessä lainsäädäntöehdotuksessa esitettiin vaihtoehtona ”neutraaleja” vakiomallisia askeja, 
mutta EU:n toimielimet eivät päässeet niistä sopimukseen. Myöskään ehdotus tupakan ostamisen 
alaikärajan nostamisesta 18 vuoteen kaikkialla EU:ssa ei mennyt läpi. 

Jäsenmaat voivat kuitenkin päättää ottaa käyttöön tiukempia sääntöjä. Esimerkiksi Ranskassa 
pakkaukset ovat olleet vakiomallisia tammikuusta 2017 ja Irlannissa lokakuusta 2018 alkaen. Myös 
tupakan hinta vaihtelee maasta toiseen. EU:ssa halvimpia savukkeita voi ostaa Bulgariassa, jossa askin 
hinta on noin 2,60 euroa. Kalleinta tupakka on Irlannissa, jossa askin hinta on yli 10 euroa. 

Lisätietoa aiheesta on osoitteessa https://ec.europa.eu/health/tobacco/overview. 

2. ARMEIJA EU:LLE?

Vaikka Euroopan puolustusyhteisöä suunniteltiin jo vuonna 1952, Euroopan unionilla ei ole armeijaa. 
Kukin jäsenvaltio päättää itsenäisesti omasta armeijastaan ja siitä, milloin sitä käytetään. 

Ulko- ja puolustuspoliittinen yhteistyö on kuitenkin lisääntynyt paljon, erityisesti sen jälkeen kun vuonna 
2016 käynnistettiin kokonaisvaltainen EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen strategia. Euroopan unionin 
jäsenmaat syventävät puolustusyhteistyötään ja mukauttavat sotilasmenojaan ja -investointejaan 
pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) kaltaisiin aloitteisiin.

EU:lla on myös tilapäisiä sotilasoperaatioita EU:n ulkopuolella. Niiden tarkoituksena on 
rauhanturvaaminen, konfliktinesto ja kansainvälisen turvallisuuden takaaminen. Joukkoja käytetään
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– siviilioperaatioihin (esim. poliisijoukkojen koulutus)

– sotilasoperaatioihin (esim. merirosvouksen torjunta).

Eurooppa-neuvosto päättää tapauskohtaisesti kustakin operaatiosta. Jäsenmaiden 
osallistuminen on vapaaehtoista. EU on jo toteuttanut noin 34 siviili- ja sotilasoperaatiota. 
Tunnettuja esimerkkejä ovat tsunamin jälkeinen jälleenrakennus Acehissa Indonesiassa ja 
merirosvouksen torjunta Afrikan sarvessa. 

On tärkeää tietää, että EU:n väliintulot tapahtuvat Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ohjeistuksen 
mukaisesti ja läheisessä yhteistyössä Pohjois-Atlantin puolustusliiton (Nato) kanssa. 

Hyödyllisiä linkkejä:
- Lisätietoa aiheesta https://eeas.europa.eu/topics/security-defence-crisis-response_en ja www.

europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/159/common-security-and-defence-policy
- Lukuja maailman sotilasmenoista ja asekaupasta: https://ec.europa.eu/knowledge4policy/

foresight/topic/changing-security-paradigm/world-military-expenditure_en

3. EU JA ILMASTON LÄMPENEMINEN

EU torjuu ilmastonmuutosta konkreettisilla toimilla. Se on asettanut vuodelle 2030 ilmasto- ja 
energiatavoitteita, joiden mukaan esimerkiksi uusiutuvan energian osuuden olisi oltava vähintään 32 
prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöjä olisi leikattava vähintään 40 prosentilla. Vuonna 2020 Euroopan 
komissio esitteli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, jossa asetetaan vieläkin kunnianhimoisempia 
tavoitteita, kuten tavoite tulla maailman ensimmäiseksi ilmastoneutraaliksi maanosaksi vuoteen 2050 
mennessä. 

Ilmaston lämpenemisen seuraukset ovat jo nähtävissä. Sen vuoksi komissio on julkaissut myös EU:n 
toimintasuunnitelman, jolla pyritään sopeutumaan ilmastonmuutokseen. 

EU:lla oli myös tärkeä rooli kansainvälisissä neuvotteluissa, joissa saatiin aikaan oikeudellisesti sitova Pariisin 
sopimus (2015) ilmaston lämpenemisen torjumisesta. EU ratifioi Pariisin sopimuksen lokakuussa 2016. 
Maat lupasivat sopimuksessa pyrkiä siihen, että maapallon lämpötilan nousu jää alle kahden asteen ja 
mieluiten alle 1,5 asteen. Pariisin sopimus tuli voimaan marraskuussa 2016. 

Hyödyllisiä linkkejä:
- Lisätietoa aiheesta: https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en ja www.europarl.

europa.eu/factsheets/en/sheet/72/combating-climate-change.
- Infografiikka kasvihuonekaasupäästöistä maittain ja aloittain: www.europarl.europa.eu/news/

en/headlines/society/20180301STO98928/greenhouse-gas-emissions-by-country-and-sector-
infographic.

4. EUROOPPALAINEN DEMOKRATIA

Vuodesta 1979 lähtien EU:n kansalaiset ovat valinneet suoraan uudet edustajat Euroopan parlamenttiin 
joka viides vuosi. EU:n yhteisten sääntöjen mukaisesti parlamentin jäsenet valitaan yleisillä vaaleilla 
(kullakin täysi-ikäisellä on yksi ääni), ja vaalien on oltava välittömät ja salaiset. Lisäksi on noudatettava 
suhteellista vaalitapaa. Näiden yhteisten sääntöjen lisäksi vaalijärjestelyihin sovelletaan jäsenvaltioiden 
omia säännöksiä, jotka voivat olla keskenään varsin erilaisia. Kansalaiset voivat äänestää vain 
oman maansa tai oman alueellisen vaalipiirinsä ehdokkaita. Jäsenvaltiot voivat itse päättää, onko 
äänestäminen pakollista vai vapaaehtoista. 
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Lisätietoa EU:n vaalijärjestelmästä on osoitteessa www.europarl.europa.eu/factsheets/fi/sheet/21/the-
european-parliament-electoral-procedures.

Kansalaisia on pyritty saamaan kiinnostumaan EU:n toiminnasta ja EU:sta on haluttu tehdä 
demokraattisempi useiden aloitteiden avulla.

– Vuonna 2012 perustettiin eurooppalainen kansalaisaloite. Jos vähintään miljoona kansalaista 
seitsemästä eri jäsenmaasta allekirjoittaa kansalaisaloitteen, he voivat kehottaa komissiota 
tekemään lainsäädäntöehdotuksen. 

– Vuonna 2019 ilmoitettiin Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista. Konferenssi on 
julkinen foorumi, jossa käydään kansalaisten kanssa keskustelua erinäisistä keskeisistä aiheista ja 
haasteista Euroopan unionissa. Se on tarkoitus järjestää vuosina 2020–2022.

– Osallistumiseen on olemassa monia muitakin välineitä, esimerkiksi Euroopan oikeusasiamies, 
julkiset kuulemiset (määrätyn alan asiantuntijat), vetoomusoikeus ja kansalaiskeskustelut.

5. EUROOPPAAN SAAPUVAT PAKOLAISET

Kaikilla jäsenmailla on oma turvapaikkapolitiikkansa. Euroopan yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä 
kuitenkin määritellään seuraavat kaikille jäsenmaille yhteiset vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat 
turvapaikanhakijoiden kohtelua ja hakemusten käsittelyä (Dublinin asetus): 

- Turvapaikkahakemuksen tutkiminen on sen jäsenmaan velvollisuus, johon turvapaikkaa hakeva 
henkilö ensimmäiseksi saapuu. 

- Kaikilla turvapaikanhakijoilla on hakemuksensa käsittelyn aikana oikeus majoitukseen, 
ruokaan ja perusterveydenhoitoon. Tästä huolehtii jäsenmaa, jossa hakemusta käsitellään.

- Turvapaikkaa voi hakea EU:ssa vain yhden kerran. Jos yksi EU:n jäsenmaa hylkää hakemuksen, 
henkilö ei voi hakea turvapaikkaa toisessa jäsenmaassa. Kaikilta turvanpaikanhakijoilta otetaan 
tämän tarkistamiseksi sormenjäljet, jotka tallennetaan Eurodac-järjestelmään. 

Kun EU:hun saapui vuonna 2015 äkillisesti hallitsemattomasti siirtolaisia, se toteutti useita toimenpiteitä, 
muun muassa teki sopimuksia Turkin ja muiden kolmansien maiden kanssa estääkseen siirtolaisia 
tulemasta EU:hun. Sen jälkeen EU:hun saapuvien henkilöiden määrä on vähentynyt. Vuoden 2015 ja sen 
jälkeiset tapahtumat ovat kuitenkin kuormittaneet monien jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmiä ja 
aiheuttaneet jännitteitä Schengen-alueella. Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää on uudistettava 
kiireellisesti. Asia on kuitenkin vaikea, sillä jäsenmailla on erilaisia näkemyksiä siitä, miten se olisi 
ratkaistava.

Hyödyllisiä linkkejä:
- Viimeisimmät luvut muuttoliikkeestä eri puolilla maailmaa löytyvät tältä verkkosivulta: www.

unhcr.org/figures-at-a-glance.html
- Euroopan parlamentin infografiikka Euroopan unionista ja muuttoliikkeestä: www.europarl.

europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
- Euroopan yhteisestä turvapaikkajärjestelmästä kerrotaan lisää tällä verkkosivulla: https://

ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
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HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ 
- Tässä videossa (vuodelta 2015) kerrotaan vajaassa kuudessa minuutissa, miten Euroopan 

parlamentti toimii: www.europarltv.europa.eu/programme/others/how-it-works-the-european-
parliament. (voit vaihtaa kieltä sivun vasemmasta yläkulmasta). Voit näyttää tämän videon, jos 
tehtävän jälkeen jää riittävästi aikaa. Voitte sen jälkeen keskustella oppilaiden kanssa, miten 
tehtävä vastasi todellisuutta ja miten se erosi siitä. Huom. Video on vuodelta 2015, joten 
eräät seikat ovat muuttuneet. Se antaa kuitenkin edelleen hyvän kuvan siitä, miten Euroopan 
parlamentti toimii. 

- Lisätietoa Euroopan parlamentin toiminnasta: www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/
organisation-and-rules/organisation.  

- Todellisuudessa tavallinen lainsäätämisjärjestys on monimutkaisempi. Siihen kuuluu 
ensimmäinen, toinen ja joskus jopa kolmas käsittely parlamentissa ja Euroopan unionin 
neuvostossa. Visuaalinen esitys ja perinpohjainen selostus menettelystä löytyvät tältä 
verkkosivulta: www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/powers-and-procedures/
legislative-powers.   
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