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Mikä on Euroopan Unioni?
Kysymykset

KYSYMYS

MIKÄ ON EUROOPAN UNIONI?

1
Perustamisensa jälkeen Euroopan unioni (EU) on
kehittynyt ja laajentunut, kun uusia maita on tullut
mukaan luomaan yhdessä parempaa tulevaisuutta.
2 paljon sinä tiedät EU:sta? Tiedätkö esimerkiksi,
Kuinka
mikä tekee EU:sta ainutlaatuisen ja mitkä ovat sen
jäsenmaat? Tee testi ja selvitä, oletko EU-asiantuntija!
3
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KYSYMYS

1/13

Sen jälkeen, kun 1. ja 2. maailmansodassa oli kuollut miljoonia ihmisiä, eräät Euroopan maat
päättivät aloittaa yhteistyön, jottei uusia sotia enää syttyisi.

Mitkä maat olivat nämä EU:n perustajajäsenet?

1

Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska, Saksa ja Espanja

2

Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa

3

Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Ranska, Saksa ja Tanska
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Mikä on Euroopan Unioni?
Kysymykset

KYSYMYS
KYSYMYS

2/13

Perustajamaat päättivät valvoa hiili- ja terästeollisuuttaan yhdessä, jotta ne eivät voisi
aseistautua salaa toisiaan vastaan. Sen jälkeen ne alkoivat laajentaa yhteistyötä muille aloille.

Mikä oli näiden maiden vuonna 1957 perustaman organisaation nimi?

1
1

Euroopan talousyhteisö

2
2

Euroopan hiili- ja teräsyhteisö

3
3

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

KYSYMYS
KYSYMYS

3/13

Pian toisen maailmansodan jälkeen Eurooppa jakautui itään ja länteen. Berliinin
muuri, joka erotti Itä- ja Länsi-Berliinin toisistaan lähes kolmen vuosikymmenen ajan,
oli jakautumisen symboli vuoteen 1989 saakka.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

1
1

Kommunistihallinnon vastustaminen Keski- ja Itä-Euroopassa
johti Berliinin muurin murtumiseen.

2
2

Saksan yhdistyminen vuonna 1990 johti Länsi-Saksan
liittymiseen Euroopan unioniin.

3
3

Saksa voitti Argentiinan 1–0 vuoden 1990 jalkapallon
maailmanmestaruuskilpailuissa.
© Romtomtom (CC BY-NC 2.0)
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Mikä on Euroopan Unioni?
Kysymykset

EU:n ensimmäisen laajentumisen myötä vuonna 1973 sen jäsenmäärä kasvoi yhdeksään.

KYSYMYS

Mitkä olivat nämä kolme uutta maata?

4/13

1

Irlanti, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta

2

Irlanti, Norja ja Tanska

3

Grönlanti, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta

KYSYMYS

Kolme aiemmin diktatuurin alaisuudessa ollutta Euroopan maata muuttui 1970-luvulla
demokratioiksi ja pystyi hakemaan EU:n jäsenyyttä.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

5/13

1

Espanja, Kreikka ja Portugali liittyivät jäseniksi vuonna 1986.

2

Kreikasta tuli jäsen vuonna 1981,
ja Espanja ja Portugali liittyivät vuonna 1986.

3

Espanja ja Kreikka liittyivät jäseniksi vuonna 1981,
ja Portugalista tuli jäsen vuonna 1986.
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Mikä on Euroopan Unioni?
Kysymykset

KYSYMYS

Berliinin muurin murtuminen auttoi entisen Neuvostoliiton aiemmin kontrolloimia
Keski- ja Itä-Euroopan maita uudistamaan järjestelmiään ja liittymään EU:hun.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

6/13

1

Kymmenen Keski- ja Itä-Euroopan maata liittyi EU:hun
1.5.2004, jolloin EU:n jäsenmääräksi tuli 25.

2

Kahdeksan Keski- ja Itä-Euroopan maata ja kaksi Välimeren
saarivaltiota liittyi EU:hun toukokuussa 2004.

3

Kymmenen maata, mukaan luettuina Bulgaria, Puola,
Romania ja Unkari, liittyi EU:hun 1.5.2004.

EU:n tähtilipun voi nähdä liehumassa monessa merkittävässä paikassa eri puolilla Eurooppaa.

KYSYMYS

Mitä sinisellä taustalla olevat 12 kultaista tähteä edustavat?

7/13

6

1

EU:n jäsenmaiden lukumäärää lipun suunnittelun aikaan.

2

Eurooppalaisten välistä yhtenäisyyttä, yhteisvastuullisuutta
ja sopusointua

3

Tietämyksen ja totuuden piiriä

Mikä on Euroopan Unioni?
Kysymykset

KYSYMYS

8/13

1

Ruotsi

2

Suomi

3

Viro

Mikä jäsenmaa?…
• …Se on yksi Euroopan unionin kuudesta kuningaskunnasta.
• …Se on tunnettu juhannusjuhlistaan.
• …Se liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995 kahden muun maan kanssa.
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KYSYMYS

9/13

1

Bulgaria

2

Kroatia

3

Slovenia

Mikä jäsenmaa?…
• …Maassa sodittiin vuosina 1991–1995.
• …Maan vaakunassa on punavalkoinen ruutukuvio.
• …Se on viimeisin Euroopan unioniin liittynyt maa.
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Mikä on Euroopan Unioni?
Kysymykset

Kuinka monta virallista kieltä EU:ssa on?
KYSYMYS

10/13

1

24

2

23

3

19
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KYSYMYS

11/13

8

1

Kaarle Suuri palkinto

2

Saharov-palkinto

3

Nobelin rauhanpalkinto

Vaikka EU-maat ovat toisinaan keskenään eri mieltä joistakin asioista, EU:n taustalla
olevat periaatteet ovat säilyneet muuttumattomina yli 60 vuoden ajan. Euroopan unioni
sai vuonna 2012 tunnustuksen työstään maanosan yhdistämiseksi.

Mikä palkinto sille myönnettiin?

Mikä on Euroopan Unioni?
Kysymykset

EU:n syntymäpäivää juhlitaan vuosittain 9. toukokuuta.

KYSYMYS

Kuka esitti 9.5.1950 suunnitelman, jota pidetään nykyisen
Euroopan unionin alkuna?

12/13

1

Alcide De Gasperi

2

Robert Schuman.

3

Konrad Adenauer.

KYSYMYS

EU:n perussopimuksissa määrätään, miten päätöksiä tehdään ja millä aloilla EU toteuttaa
yhteisiä toimia.

Missä Euroopan kaupungissa viimeisin perussopimus allekirjoitettiin?

13/13

1

Rooma

2

Amsterdam

3

Lissabon
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Mikä on Euroopan Unioni?
Vastaukset



VASTAUS

Sen jälkeen, kun 1. ja 2. maailmansodassa oli kuollut miljoonia ihmisiä, eräät Euroopan maat
päättivät aloittaa yhteistyön, jottei uusia sotia enää syttyisi.

Mitkä maat olivat nämä EU:n perustajajäsenet?

1/13
Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa

Miten kaikki alkoi
EU:n perustajajäsenet olivat Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska
ja Saksa. Espanja liittyi Euroopan yhteisöihin vuonna 1986. Tanska liittyi
vuonna 1973.

VASTAUS

Perustajamaat päättivät valvoa hiili- ja terästeollisuuttaan yhdessä, jotta ne eivät voisi
aseistautua salaa toisiaan vastaan. Sen jälkeen ne alkoivat laajentaa yhteistyötä muille aloille.

Mikä oli näiden maiden vuonna 1957 perustaman organisaation nimi?

2/13
Euroopan talousyhteisö

Uudet talouden alat
Euroopan talousyhteisö perustettiin Rooman sopimuksella, joka
allekirjoitettiin 25.3.1957.
Euroopan hiili- ja teräsyhteisö oli perustettu joitakin vuosia aiemmin
Pariisin sopimuksella, joka allekirjoitettiin 18.4.1951 ja joka tuli voimaan
23.7.1952.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on EU:n neuvoa-antava elin, joka
perustettiin vuonna 1957. Se koostuu työntekijä- ja työnantajajärjestöjen
ja muiden eturyhmien edustajista. Se toimii siltana EU:n
päätöksentekoelinten ja EU:n kansalaisten välillä.
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Mikä on Euroopan Unioni?
Vastaukset

VASTAUS

3/13

Pian toisen maailmansodan jälkeen Eurooppa jakautui itään ja länteen. Berliinin
muuri, joka erotti Itä- ja Länsi-Berliinin toisistaan lähes kolmen vuosikymmenen ajan,
oli jakautumisen symboli vuoteen 1989 saakka.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
Kommunistihallinnon vastustaminen Keski- ja Itä-Euroopassa johti Berliinin
muurin murtumiseen.

Berliinin muurin murtuminen
Berliinin muurin murtuminen 9.11.1989 symboloi kommunismin luhistumista
Keski- ja Itä-Euroopassa. Prosessi alkoi ensimmäisenä Puolassa ja Unkarissa.
Saksa oli yksi EU:n perustajajäsenistä, mutta ensimmäisen
perustamissopimuksen vuonna 1951 allekirjoitti Länsi-Saksa. Näin ollen,
kun Saksa yhdistyi lokakuussa 1990, entinen Itä-Saksa tuli osaksi Euroopan
unionia.
Vuoden 1990 jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuissa Länsi-Saksa
voitti Argentiinan 1–0 ja voitti maailmanmestaruuden. Itä- ja Länsi-Saksa
yhdistyivät yhdeksi maaksi vasta 3.10.1990. Saksa voitti ensimmäisen
jalkapallon maailmanmestaruutensa yhdistyneenä valtiona vuonna 2014,
kun se päihitti jälleen Argentiinan 1–0.
© Unknown photographer, Reproduction by Lear 21 (CC BY-SA 3.0.

EU:n ensimmäisen laajentumisen myötä vuonna 1973 sen jäsenmäärä kasvoi yhdeksään.

VASTAUS

Mitkä olivat nämä kolme uutta maata?

4/13
Irlanti, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta

Ensimmäinen laajentuminen
Irlanti, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta liittyivät Euroopan yhteisöihin
1.1.1973. Perustajajäsenten Alankomaiden, Belgian, Italian, Luxemburgin,
Ranskan ja Saksan sekä uusien maiden myötä jäseniä oli kaikkiaan 9.
Kansanäänestyksen järjestänyt Norja päätti olla liittymättä jäseneksi.
Grönlanti liittyi Euroopan yhteisöihin vuonna 1973 yhdessä Tanskan kanssa.
Se kuitenkin päätti erota vuonna 1982 järjestetyn kansanäänestyksen
jälkeen, mutta se tekee edelleen yhteistyötä EU:n kanssa EU:n
merentakaisena alueena. Yhdistynyt kuningaskunta erosi Euroopan
unionista vuonna 2020.
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Mikä on Euroopan Unioni?
Vastaukset

VASTAUS

Kolme aiemmin diktatuurin alaisuudessa ollutta Euroopan maata muuttui 1970-luvulla
demokratioiksi ja pystyi hakemaan EU:n jäsenyyttä.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

5/13
Kreikasta tuli jäsen vuonna 1981, ja Espanja ja Portugali liittyivät vuonna 1986.

Uudet demokratiat liittyvät EU:hun
Espanja, Kreikka ja Portugali saivat liittyä EU:hun, kun niiden hallinto oli
muutettu demokraattiseksi.
Kreikka liittyi ensimmäisenä, vuonna 1981, jolloin EU:n jäsenmääräksi tuli
10. Viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1986, unioniin liittyivät myös Espanja
ja Portugali.

VASTAUS

6/13

Berliinin muurin murtuminen auttoi entisen Neuvostoliiton aiemmin kontrolloimia Keski- ja
Itä-Euroopan maita uudistamaan järjestelmiään ja liittymään EU:hun.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
Kahdeksan Keski- ja Itä-Euroopan maata ja kaksi Välimeren saarivaltiota
liittyi EU:hun toukokuussa 2004.

Laajentuminen vuonna 2004
EU:hun liittyi vuonna 2004 kymmenen maata: kahdeksan Keski- ja
Itä-Euroopan maata — Latvia, Liettua, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki,
Unkari ja Viro — sekä Välimeren saarivaltiot Kypros ja Malta.
Tämän historiallisen laajentumisen jälkeen EU:ssa oli yhteensä
25 jäsenmaata.
Bulgaria ja Romania liittyivät EU:hun 3 vuotta myöhemmin 1.1.2007.
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Mikä on Euroopan Unioni?
Vastaukset

EU:n tähtilipun voi nähdä liehumassa monessa merkittävässä paikassa eri puolilla Eurooppaa.

VASTAUS

Mitä sinisellä taustalla olevat 12 kultaista tähteä edustavat?

7/13
Eurooppalaisten välistä yhtenäisyyttä, yhteisvastuullisuutta ja sopusointua

EU:n lippu
Sinisellä taustalla olevat 12 kultaista tähteä edustavat eurooppalaisia
ihmisiä ympyrässä, joka symboloi yhtenäisyyttä.
EU:n lippu symboloi sekä Euroopan unionia että yleisemmin Euroopan
kansojen välisen yhtenäisyyden, yhteisvastuullisuuden ja sopusoinnun
ihanteita.

VASTAUS

8/13

Mikä jäsenmaa?…
• …Se on yksi Euroopan unionin kuudesta kuningaskunnasta.
• …Se on tunnettu juhannusjuhlistaan.
• …Se liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995 kahden muun maan kanssa.
Ruotsi

Ruotsi
Ruotsi liittyi EU:hun vuonna 1995 yhdessä Itävallan ja Suomen kanssa.
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Mikä on Euroopan Unioni?
Vastaukset

VASTAUS

9/13

Mikä jäsenmaa?…
• …Maassa sodittiin vuosina 1991–1995.
• …Maan vaakunassa on punavalkoinen ruutukuvio.
• …Se on viimeisin Euroopan unioniin liittynyt maa.
Kroatia

Kroatia
Kroatia liittyi Euroopan unioniin vuonna 2013 ja on näin ollen sen uusin jäsen.
Slovenia liittyi vuonna 2004 ja Bulgaria vuonna 2007.

Kuinka monta virallista kieltä EU:ssa on?
VASTAUS

10/13
24

ES

NL

HR

HU
LV

LT

ET

EU:n viralliset kielet
EN

Kroatian liityttyä EU:hun vuonna 2013 EU:ssa on 24 virallista kieltä.
Kansalaiset voivat kirjoittaa EU:n toimielimille millä tahansa virallisella
kielellä ja saada vastauksen samalla kielellä.

SL
GA
SK

EL
FR

PT

DE

IT

PL
RO
MT

CS
SV
FI

BG
DA

14

Mikä on Euroopan Unioni?
Vastaukset

VASTAUS

11/13

Vaikka EU-maat ovat toisinaan keskenään eri mieltä joistakin asioista, EU:n taustalla
olevat periaatteet ovat säilyneet muuttumattomina yli 60 vuoden ajan. Euroopan unioni sai
vuonna 2012 tunnustuksen työstään maanosan yhdistämiseksi.

Mikä palkinto sille myönnettiin?
Nobelin rauhanpalkinto

Nobelin rauhanpalkinto
Euroopan parlamentti myöntää Saharov-palkinnon vuosittain henkilöille,
jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet ihmisoikeuksien puolustamista
eri puolilla maailmaa.
Kaarle Suuri palkinto myönnetään erityisen ansiokkaasta työstä Euroopan
yhtenäisyyden hyväksi. Vuonna 1969 se myönnettiin henkilön sijasta
ensimmäistä kertaa Euroopan unionin toimielimelle, Euroopan yhteisöjen
komissiolle.

EU:n syntymäpäivää juhlitaan vuosittain 9. toukokuuta.

VASTAUS

Kuka esitti 9.5.1950 suunnitelman, jota pidetään nykyisen Euroopan
unionin alkuna?

12/13
Robert Schuman.

Eurooppa-päivä
Nykyinen Euroopan unioni juontaa juurensa Ranskan silloisen ulkoministerin
Robert Schumanin 9.5.1950 tekemään ehdotukseen, jonka mukaisesti maat
hallinnoisivat hiilen- ja teräksentuotantoa yhdessä. Kun hiilen ja teräksen
käytöstä Euroopassa päätettiin yhdessä, mikään yksittäinen maa ei voinut
valmistaa aseita muiden maiden tietämättä.
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Mikä on Euroopan Unioni?
Vastaukset

VASTAUS

EU:n perussopimuksissa määrätään, miten päätöksiä tehdään ja millä aloilla EU toteuttaa
yhteisiä toimia.

Missä Euroopan kaupungissa viimeisin perussopimus allekirjoitettiin?

13/13
Lissabon

Lissabonin sopimus
Lissabonin sopimus allekirjoitettiin 13.12.2007, ja se tuli voimaan
1.12.2009. Sillä pyrittiin lisäämään EU:n toiminnan demokraattisuutta
ja tehokkuutta sekä vahvistamaan EU:n yhteistä ääntä keskusteltaessa
globaaleista kysymyksistä, kuten ilmastonmuutoksesta.
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Miten EU toimii?
Kysymykset

MITEN EU TOIMII?

Tiedätkö, kuka päättää mitäkin EU:ssa? Testaa tietosi
tärkeimmistä toimielimistä ja niissä työskentelevistä
henkilöistä.

KYSYMYS

Bryssel on Belgian pääkaupunki. Sen lisäksi sitä kutsutaan usein Euroopan pääkaupungiksi,
koska EU:n tärkeimmät toimielimet sijaitsevat siellä.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

1/13

1

Euroopan komissio päättää kaikesta EU:n uudesta
lainsäädännöstä ja kaikista uusista toimista.

2

Euroopan komissio ehdottaa uutta lainsäädäntöä,
ja Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti
päättävät lopullisesti kaikesta EU:n lainsäädännöstä.

3

Eurooppa-neuvosto, joka koostuu EU-maiden presidenteistä
ja pääministereistä, säätää EU:n lait.
© Eric’s library/Stock.Adobe.com
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Miten EU toimii?
Kysymykset

KYSYMYS

Euroopan komissiossa on yksi jäsen eli komissaari kustakin EU-maasta. Yhdessä he
muodostavat komission jäsenten kollegion.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

2/13

1

Komissaarit edustavat oman maansa näkemyksiä.

2

Komissaariksi valittavien on oltava virkamiehiä omassa
maassaan.

3

Kansalliset hallitukset tekevät ehdotuksen oman maansa
komissaariksi, ja Euroopan parlamentin on hyväksyttävä
ehdotukset.

KYSYMYS

Euroopan parlamentti on kansalaisten ääni. Se edustaa EU-maiden kansalaisia
päätöksentekoasioissa.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

3/13

18

1

Kansalliset parlamentit nimittävät Euroopan parlamentin
jäsenet.

2

EU:n kansalaiset valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet
suoralla vaalilla 4 vuoden välein.

3

Maat, joissa on paljon asukkaita, saavat parlamenttiin
enemmän jäseniä kuin maat, joissa on vähemmän asukkaita.

Miten EU toimii?
Kysymykset

KYSYMYS

4/13

Euroopan unionin neuvosto edustaa EU-maiden hallituksia. Neuvostossa kaikkien jäsenmaiden
ministerit kokoontuvat keskustelemaan EU-asioista ja tekemään EU:n politiikkaa ja säädöksiä
koskevia päätöksiä.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

1

Jokainen ministeri äänestää neuvostossa oman
hallituksensa puolesta.

2

Jokainen EU-maa johtaa vuorollaan neuvoston työtä
yhden vuoden ajan.

3

Kaikki päätökset on hyväksyttävä neuvostossa yksimielisesti.

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni
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KYSYMYS

Eurooppa-neuvostoon kokoontuvat EU-maiden valtion- tai hallitusten päämiehet.
Heidän kokouksiaan kutsutaan usein EU:n huippukokouksiksi.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

5/13

1

Eurooppa-neuvostoa johtaa kahdesti vuodeksi nimitetty
puheenjohtaja.

2

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Strasbourgissa kerran
kuukaudessa.

3

Eurooppa-neuvosto määrittää EU:n ensisijaiset tavoitteet
ja yleisen poliittisen suunnan.
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Miten EU toimii?
Kysymykset

KYSYMYS

Vuonna 1952 perustetun Euroopan unionin tuomioistuimen tehtävänä on varmistaa, että EU:n
lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan samalla tavalla kaikissa jäsenmaissa.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

6/13

1

Unionin tuomioistuin sijaitsee Frankfurtissa.

2

Jos kansallinen tuomioistuin ei ole varma jonkin EU:n lain
tulkinnasta, se voi pyytää neuvoa Euroopan unionin
tuomioistuimelta.

3

Unionin tuomioistuimen työn yksinkertaistamiseksi kaikissa
tuomioistuimen käsittelemissä asioissa käytetään vain
englannin, ranskan ja saksan kieltä.

KYSYMYS

Euroopan unionin kansalaiset voivat vaikuttaa EU:n politiikkaan monin tavoin, esimerkiksi
käynnistämällä eurooppalaisen kansalaisaloitteen tai tukemalla käynnistettyä aloitetta

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

7/13

1

Tarvitset miljoonan seitsemästä tai useammasta
EU-maasta tulevan kansalaisen tuen toimittaaksesi
kansalaisaloitteen Euroopan komissiolle.

2

Kuka tahansa EU-kansalainen voi pyytää Euroopan komissiota
ehdottamaan uutta lainsäädäntöä.

3

Aloitteen tukemista varten ei ole asetettu vähimmäisikää.

© Rawpixel.com/Stock.Adobe.com
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Miten EU toimii?
Kysymykset

KYSYMYS

8/13

Johdan EU:n toimielintä, ja Euroopan parlamentti valitsi minut 5 vuodeksi.
Vastuullani on ryhmä, jota kutsutaan kollegioksi. Tehtävämme on edistää koko Euroopan
unionin etuja.
Olen ensimmäinen tähän tehtävään valittu nainen.

Kuka olen?

1

Christine Lagarde, Euroopan keskuspankin pääjohtaja

2

Ursula von der Leyen, Euroopan komission puheenjohtaja

3

Emily O’Reilly, Euroopan oikeusasiamies

KYSYMYS

9/13

Koordinoin ja toteutan EU:n politiikkaa suhteessa muihin maihin ja järjestöihin.
Edustan EU:ta kansainvälisissä elimissä, kuten Yhdistyneissä kansakunnissa.
Toimin Espanjan ministerinä ja Euroopan parlamentin puhemiehenä vuosina 2004–2007.

Kuka olen?

1

Paschal Donohoe, euroryhmän puheenjohtaja

2

Didier Reynders, oikeusasioista vastaava EU-komissaari

3

Josep Borrell, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan
korkea edustaja ja Euroopan komission varapuheenjohtaja

21

Miten EU toimii?
Kysymykset

KYSYMYS

10/13

Kuka olen?

1

Christine Lagarde, Euroopan keskuspankin pääjohtaja

2

Emily O’Reilly, Euroopan oikeusasiamies

3

Roberta Metsola, Euroopan parlamentin puhemies

KYSYMYS

11/13
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Johdan EU:n kansalaisia edustavaa EU:n toimielintä.
Hyväksyn EU:n talousarvion allekirjoituksellani.
Olen kotoisin pienimmästä EU-maasta.

Johdan EU:n toimielintä, ja minut on nimitetty tehtävääni 2,5 vuoden toimikaudeksi.
Toimin puheenjohtajana jäsenmaiden valtion- ja hallitusten päämiesten kokouksissa.
Olen toiminut 5 vuotta Belgian pääministerinä.

Kuka olen?

1

Charles Michel, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja

2

Paschal Donohoe, euroryhmän puheenjohtaja

3

Klaus-Heiner Lehne, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen
puheenjohtaja

Miten EU toimii?
Kysymykset

KYSYMYS

Kuinka monta kokousta (eli istuntoa) Euroopan parlamentilla
on vuodessa ja missä ne pidetään?

12/13

1

12 istuntoa Brysselissä, enintään 6 Strasbourgissa

2

12 istuntoa Strasbourgissa, enintään 6 Brysselissä

3

12 istuntoa Strasbourgissa, 6 Brysselissä

KYSYMYS

Euroopan komissiossa työskentelee noin 33 000 henkilöä erilaisissa tehtävissä esimerkiksi
hallinnollisina työntekijöinä, asiantuntijoina, kääntäjinä, tulkkeina ja avustajina.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

13/13

1

Komission henkilöstö valitaan palvelukseenottokilpailujen
avulla, ja se koostuu kaikkien EU-maiden kansalaisista.

2

Ei tarvitse olla EU:n kansalainen, jotta voi työskennellä
Euroopan komissiossa.

3

Ennen komission virkamieheksi valitsemista on oltava
suoritettuna EU-harjoittelu.
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Miten EU toimii?
Vastaukset

VASTAUS

Bryssel on Belgian pääkaupunki. Sen lisäksi sitä kutsutaan usein Euroopan pääkaupungiksi,
koska EU:n tärkeimmät toimielimet sijaitsevat siellä.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

1/13
Euroopan komissio ehdottaa uutta lainsäädäntöä, ja Euroopan unionin neuvosto
ja Euroopan parlamentti päättävät lopullisesti kaikesta EU:n lainsäädännöstä.

Päätöksenteko EU:ssa
Euroopan komissio laatii uutta EU:n lainsäädäntöä koskevat ehdotukset.
Ehdotuksista keskustellaan, niitä muutetaan ja lopulta ne hyväksytään –
tai hylätään – Euroopan unionin neuvostossa (joka edustaa EU-maiden
hallituksia) ja Euroopan parlamentissa (jonka jäsenet EU:n kansalaiset
valitsevat suoralla vaalilla).
Tämä on EU:n yleisin päätöksentekomenettely. Sitä kutsutaan tavalliseksi
lainsäätämismenettelyksi tai yhteispäätösmenettelyksi.

VASTAUS

Euroopan komissiossa on yksi jäsen eli komissaari kustakin EU-maasta. Yhdessä he
muodostavat komission jäsenten kollegion.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

2/13
Kansalliset hallitukset tekevät ehdotuksen oman maansa komissaariksi,
ja Euroopan parlamentin on hyväksyttävä ehdotukset.

Euroopan komissio
Komission jäsenet eivät edusta kotimaansa näkemyksiä vaan EU:n yhteisiä
etuja.
Kukin kansallinen hallitus ehdottaa komisaariksi sopivaksi katsomaansa
henkilöä, joka yleensä on aiemmin toiminut merkittävässä poliittisessa
asemassa kotimaassaan. Komission puheenjohtajaehdokas valitsee
mahdolliset komission jäsenet näiden ehdotusten perusteella.
Kunkin ehdokkaan on käytävä Euroopan parlamentin kuultavana.
Kuulemistilaisuudessa ehdokas esittelee näkemyksiään ja vastaa
parlamentin jäsenten esittämiin kysymyksiin. Parlamentti äänestää kaikkien
ehdokkaiden hyväksymisestä yhtenä ryhmänä. Eurooppa-neuvosto tekee
lopulliset nimitykset.
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Miten EU toimii?
Vastaukset

VASTAUS

Euroopan parlamentti on kansalaisten ääni. Se edustaa EU-maiden kansalaisia
päätöksentekoasioissa.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

3/13
Maat, joissa on paljon asukkaita, saavat parlamenttiin enemmän jäseniä
kuin maat, joissa on vähemmän asukkaita.

Euroopan parlamentti
EU:n kansalaiset äänestävät 5 vuoden välein edustajansa Euroopan
parlamenttiin.
Parlamentin paikat jaetaan jäsenmaiden kesken asukasluvun perusteella,
minkä vuoksi suuret maat saavat enemmän jäseniä parlamenttiin
kuin pienet maat. Viimeisimmät Euroopan parlamentin vaalit pidettiin
keväällä 2019. Seuraavat vaalit pidetään vuonna 2024.
Äänestysoikeus on kaikissa EU-maissa 18 vuotta täyttäneillä, lukuun
ottamatta Itävaltaa ja Maltaa, joissa saa äänestää jo 16-vuotiaana, ja
Kreikkaa, jossa saa äänestää 17-vuotiaana.
© tanaonte/Stock.Adobe.com

VASTAUS

4/13

Euroopan unionin neuvosto edustaa EU-maiden hallituksia. Neuvostossa kaikkien jäsenmaiden
ministerit kokoontuvat keskustelemaan EU-asioista ja tekemään EU:n politiikkaa ja säädöksiä
koskevia päätöksiä.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
Jokainen ministeri äänestää neuvostossa oman hallituksensa puolesta.

EU:n neuvosto
Ministereillä on valtuudet tehdä sitovia päätöksiä maansa hallituksen
puolesta toimista, joista neuvoston kokouksissa sovitaan.
Jos kaikkien jäsenmaiden pitäisi sopia kaikista päätöksistä yksimielisesti,
EU:ssa ei saataisi paljoakaan aikaan. Monilla aloilla ministerit tekevät
päätökset ääntenenemmistöllä. He ovat sopineet, että yksimielistä
äänestystä käytetään joillakin herkillä aloilla, kuten verotuksen ja
turvallisuuden aloilla.

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni
architects Buro Happold engineers
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Miten EU toimii?
Vastaukset

VASTAUS

Eurooppa-neuvostoon kokoontuvat EU-maiden valtion- tai hallitusten päämiehet. Heidän
kokouksiaan kutsutaan usein EU:n huippukokouksiksi.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

5/13
Eurooppa-neuvosto määrittää EU:n ensisijaiset tavoitteet ja yleisen
poliittisen suunnan.

Eurooppa-neuvosto
Eurooppa-neuvosto edustaa korkeimman tason poliittista yhteistyötä EUmaiden välillä.
EU-johtajat tapaavat vähintään kahdesti kunkin puolivuotiskauden aikana.
Nämä huippukokoukset pidetään Brysselissä.
Kokouksia johtaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja. Puheenjohtajan
toimikausi on 2,5 vuotta, ja hän voi järjestää tarvittaessa myös ylimääräisiä
Eurooppa-neuvoston kokouksia.

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni
architects Buro Happold engineers - © Colour compositions by Georges Meurant

VASTAUS

Vuonna 1952 perustetun Euroopan unionin tuomioistuimen tehtävänä on varmistaa, että EU:n
lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan samalla tavalla kaikissa jäsenmaissa.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

6/13
Jos kansallinen tuomioistuin ei ole varma jonkin EU:n lain tulkinnasta,
se voi pyytää neuvoa Euroopan unionin tuomioistuimelta.

Euroopan unionin tuomioistuin
Unionin tuomioistuin on EU:n korkein oikeudellinen elin, ja se sijaitsee
Luxemburgissa.
Jos kansallinen tuomioistuin on epävarma jonkin EU:n lain tulkinnasta tai
soveltuvuudesta, se voi pyytää neuvoa Euroopan unionin tuomioistuimelta.
Samaa mekanismia voidaan käyttää, kun halutaan määrittää, onko
kansallinen lainsäädäntö tai käytäntö EU:n lainsäädännön mukainen.
Jokaisella jäsenmaalla on oma kielensä ja erityinen oikeusjärjestelmänsä,
ja myös unionin tuomioistuin on monikielinen toimielin. Sen kielijärjestelyt
poikkeavat kaikista muista maailman tuomioistuimista, koska asioissa
voidaan käyttää mitä tahansa Euroopan unionin virallisista kielistä.
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Miten EU toimii?
Vastaukset

VASTAUS

Euroopan unionin kansalaiset voivat vaikuttaa EU:n politiikkaan monin tavoin, esimerkiksi
käynnistämällä eurooppalaisen kansalaisaloitteen tai tukemalla käynnistettyä aloitetta

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

7/13
Tarvitset miljoonan seitsemästä tai useammasta EU-maasta tulevan kansalaisen
tuen toimittaaksesi kansalaisaloitteen Euroopan komissiolle.

Kansalaisten ääni
Eurooppalaisen kansalaisaloitteen voi tehdä vähintään seitsemän
seitsemässä eri EU-maassa asuvan kansalaisen ryhmä. Tarvitaan miljoona
ihmistä eli hieman yli 0,2 % EU:n väestöstä tukemaan kansalaisaloitetta.
Tukijoita on oltava vähintään seitsemästä EU-maasta. Kun tämä
vähimmäismäärä on saavutettu, aloite voidaan toimittaa Euroopan komission
tarkasteltavaksi.
Kaikkien aikojen ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite, ”Vesi on
perusoikeus (Right2Water)”, joka keräsi 1,6 miljoonaa allekirjoitusta, synnytti
ehdotuksen uusista juomavettä koskevista säännöistä.
Aloitteen tukeminen edellyttää, että tukijalla on äänioikeus Euroopan
parlamentin vaaleissa omassa maassaan. Äänioikeuden ikäraja on 16–18
vuotta maasta riippuen.

VASTAUS

8/13

© niphon/StockAdobe.com

Johdan EU:n toimielintä, ja Euroopan parlamentti valitsi minut 5 vuodeksi.
Vastuullani on ryhmä, jota kutsutaan kollegioksi. Tehtävämme on edistää koko Euroopan unionin etuja.
Olen ensimmäinen tähän tehtävään valittu nainen.

Kuka olen?
Ursula von der Leyen, Euroopan komission puheenjohtaja

Euroopan komission puheenjohtaja
Ursula von der Leyen on toiminut Euroopan komission puheenjohtajana
1.12.2019 alkaen.
Lisäksi von der Leyen edustaa komissiota Eurooppa-neuvoston kokouksissa,
G7- ja G20-huippukokouksissa sekä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa
pidettävissä kokouksissa.
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Miten EU toimii?
Vastaukset

VASTAUS

9/13

Koordinoin ja toteutan EU:n politiikkaa suhteessa muihin maihin ja järjestöihin.
Edustan EU:ta kansainvälisissä elimissä, kuten Yhdistyneissä kansakunnissa.
Toimin Espanjan ministerinä ja Euroopan parlamentin puhemiehenä vuosina 2004–2007.

Kuka olen?
Josep Borrell, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja
ja Euroopan komission varapuheenjohtaja

EU:n korkea edustaja
Josep Borell on toiminut unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan
korkeana edustajana 1.12.2019 alkaen.
EU:n päädiplomaattina hänen tehtävänsä on suunnitella ja toteuttaa
EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Hän on myös Euroopan
komission varapuheenjohtaja.

VASTAUS

10/13

Johdan EU:n kansalaisia edustavaa EU:n toimielintä.
Hyväksyn EU:n talousarvion allekirjoituksellani.
Olen kotoisin pienimmästä EU-maasta.

Kuka olen?
Roberta Metsola, Euroopan parlamentin puhemies

Euroopan parlamentin puhemies
Roberta Metsola valittiin 18.1.2022 Euroopan parlamentin puhemieheksi
2,5 vuoden toimikaudeksi. Vuonna 1979 Maltalla syntynyt Metsola on
kaikkien aikojen nuorin parlamentin puhemies. Hän kuuluu Euroopan
kansanpuolueen ryhmään, joka on Euroopan parlamentin suurin
poliittinen ryhmä.
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Miten EU toimii?
Vastaukset

VASTAUS

11/13

Johdan EU:n toimielintä, ja minut on nimitetty tehtävääni 2,5 vuoden toimikaudeksi.
Toimin puheenjohtajana jäsenmaiden valtion- ja hallitusten päämiesten kokouksissa.
Olen toiminut 5 vuotta Belgian pääministerinä.

Kuka olen?
Charles Michel, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja
Charles Michel toimii Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana 1.12.2019–
31.5.2022. Hän kutsuu koolle Eurooppa-neuvoston kokoukset, toimii niissä
puheenjohtajana ja ohjaa Eurooppa-neuvoston työskentelyä.
Charles Michel edustaa EU:ta ulko- ja turvallisuuspoliittisissa asioissa EU:n
ulkopuolella yhdessä Josep Borellin kanssa. Borell on unionin ulkoasioiden
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.
Michel edustaa EU:ta myös G7- ja G20-huippukokouksissa yhdessä
Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa.

VASTAUS

Kuinka monta kokousta (eli istuntoa) Euroopan parlamentilla on
vuodessa ja missä ne pidetään?

12/13
12 istuntoa Strasbourgissa, enintään 6 Brysselissä

Euroopan parlamentti
Euroopan parlamentin kokouksia eli täysistuntoja järjestetään 12 kertaa
vuodessa Strasbourgissa, Ranskassa, ja enintään 6 kertaa vuodessa
Brysselissä, Belgiassa.
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Miten EU toimii?
Vastaukset

VASTAUS

Euroopan komissiossa työskentelee noin 33 000 henkilöä erilaisissa tehtävissä esimerkiksi
hallinnollisina työntekijöinä, asiantuntijoina, kääntäjinä, tulkkeina ja avustajina.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

13/13

Komission henkilöstö valitaan palvelukseenottokilpailujen avulla,
ja se koostuu kaikkien EU-maiden kansalaisista.

Euroopan komissio
Komission virkamiehet ovat EU-maiden kansalaisia, jotka on valittu virkoihin
palvelukseenottokilpailuissa.
Jos EU:ssa työskentely kuulostaa sinusta mielenkiintoiselta uralta, voit
aloittaa harjoittelijana. Kun olet valmistunut korkeakoulusta, voit hakea
EU:hun harjoittelijaksi. Harjoittelu ei kuitenkaan ole edellytys komission
virkamieheksi pääsemiselle.

© Jakub Krechowicz/Stock.Adobe.com

30

MIKÄ ON EUROOPAN
UNIONI?

MITEN EU TOIMII?

Kysymykset p. 3
Vastaukset p. 10

Kysymykset p. 17
Vastaukset p. 24

MITEN EU NÄKYY
ARKIELÄMÄSSÄSI?

MINKÄ ASIOIDEN
PUOLESTA EU TOIMII?

Kysymykset p. 31
Vastaukset p. 38

Kysymykset p. 44
Vastaukset p. 51

Miten EU näkyy arkielämässäsi??
Kysymykset

MITEN EU NÄKYY ARKIELÄMÄSSÄSI?

Oletko koskaan miettinyt, miten Euroopan unioni
itse asiassa vaikuttaa sinun elämääsi? Seurataanpa
ruotsalaista Annaa ja katsotaan, millainen merkitys
EU:lla on hänen päivittäisessä elämässään.

KYSYMYS

Anna on juuri päättänyt koulunsa ja haluaisi parantaa italian kielen taitoaan. Hän ilmoittautuu
2 kuukautta kestävälle intensiivikurssille, joka järjestetään Italiassa sijaitsevassa kielikoulussa.

Mitä hänen on tehtävä ennen matkaa?

1/12

1

Ei mitään. Hän voi siis pakata laukkunsa ja lähteä Italiaan!
EU-kansalaisena Annalla on oikeus opiskella missä tahansa
EU-maassa.

2

Ennen Italiaan lähtöään Annan on haettava väliaikaista
oleskelulupaa.

3

Annan on haettava viisumia Italiassa opiskelua varten.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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Miten EU näkyy arkielämässäsi?
Kysymykset

KYSYMYS

Italiassa Anna tapaa Pavelin, joka on Erasmus+ -opiskelija Tšekistä.
Valitse yksi vastausvaihtoehdoista:
Erasmus+ -ohjelma…

2/12

1

...auttaa nuoria opiskelemaan omassa maassaan..

2

...on tarkoitettu vain korkeakouluopiskelijoille,
eikä siihen kuulu muita oppimistapoja.

3

...antaa mahdollisuuden perustaa kumppanuuksia muissa
EU-maissa olevien koulujen ja järjestöjen kanssa.
© De Visu/Stock. Adobe.com

KYSYMYS

3/12

1

Liettua

2

Latvia

3

Luxemburg

Eurosetelit ja -kolikot otettiin käyttöön vuonna 2002, ja niitä käytetään nyt 19 EU-maassa.
Eurokolikoissa on yhteinen puoli, jossa on karttakuva Euroopasta, mutta kääntöpuolella
kullakin maalla on oma kuvionsa. Anna yrittää arvata, mistä kolikko on peräisin.

Osaatko auttaa häntä?

© Taigi/Stock.Adobe.com
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Miten EU näkyy arkielämässäsi??
Kysymykset

KYSYMYS

4/12

Annan on ostettava uudet kuulokkeet Italiasta, ja hän toivoo, että niitä on turvallista käyttää.
Hän tekee myös joitakin verkko-ostoksia. Mitkä ovat hänen oikeutensa kuluttajana?

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

1

EU:n sisämarkkinoilla myytävien tavaroiden on täytettävä
koko EU:n kattavat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.

2

EU:n sääntöjen mukaan kuluttajalla on oikeus saada
vähintään 1 vuoden takuu esimerkiksi elektroniikkalaitteiden
kaltaisille kulutustavaroille.

3

Jos kuluttaja ostaa tavaroita tai palveluja verkosta tai kaupan
ulkopuolelta (puhelimitse, postimyynnistä tai ovelta ovelle
kiertävältä kauppiaalta), hänellä on oikeus perua tilaus
ja palauttaa tuote 10 päivän kuluessa.
© De Visu/Stock. Adobe.com

KYSYMYS

Anna haluaisi vierailla uuden tšekkiläisen ystävänsä Pavelin luona tämän kotikaupungissa.
Hän miettii, onnistuisiko se helposti.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

5/12

1

Lentämisestä on tullut aiempaa kalliimpaa, koska EU
on purkanut kansalliset monopolit ja sallinut kilpailun
ilmailualalla Euroopassa.

2

Yhä useammalla paikkakunnalla on nykyisin oma
lentoasemansa, ja niiden välillä on enemmän suoria lentoja.

3

Annalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos hänen lentonsa
viivästyy tai on ylivarattu.
© De Visu/Stock. Adobe.com
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Miten EU näkyy arkielämässäsi?
Kysymykset

KYSYMYS

6/12

Vaikka matkustaminen on vaikeutunut covid-19-pandemian myötä, vapaa liikkuvuus on
edelleen yksi EU:n suurimmista saavutuksista. Schengen-sopimuksen ansiosta useimmat EUmaat ovat poistaneet rajatarkastukset. Anna aikoo matkustaa linja-autolla Italiasta Tšekkiin
Itävallan kautta ja odottaa matkaansa innoissaan.

Onko Annan otettava passinsa mukaan matkalle?

1

Ei. Italia, Itävalta ja Tšekki kuuluvat Schengen-alueeseen,
jonka jäsenmaat ovat poistaneet tarkastukset keskinäisiltä
rajoiltaan. Schengen-alueeseen kuuluu 22 EU-maata ja 4 EU:n
ulkopuolista maata. Anna voi matkustaa vapaasti kahden sisärajan yli.

2

Kyllä. Tšekki ei ole Schengen-maa, joten Anna joutuu
rajalla passintarkastukseen.

3

Ei. Euroopassa passi tai henkilökortti on näytettävä rajalla vain,
jos matkustaa Islantiin, Liechtensteiniin, Norjaan tai Sveitsiin.
© De Visu/Stock. Adobe.com

KYSYMYS

7/12

Annalla on ollut Tšekissä todella hauskaa, mutta tutustuessaan yhteen monista kauniista
muistomerkeistä hän kaatuu ja nyrjäyttää nilkkansa. Hän on onneksi muistanut ottaa mukaan
eurooppalaisen sairaanhoitokorttinsa.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

1

Annalla on oikeus maksuttomaan yksityiseen terveydenhoitoon.

2

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin ansiosta Anna voi saada
julkista terveydenhoitoa samaan hintaan kuin paikalliset
asukkaat.

3

Koska Anna ei ole tšekkiläinen, hänen on maksettava kaikesta
Tšekissä saamastaan julkisesta terveydenhoidosta.
© YAHOES/Stock.Adobe.com

34

Miten EU näkyy arkielämässäsi??
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KYSYMYS

8/12

Italiassa ollessaan Anna pitää yhteyttä ystäviinsä ja perheenjäseniinsä älypuhelimellaan.
Hän soittaa ja lähettää tekstiviestejä ystävilleen ja sukulaisilleen ja jakaa heidän kanssaan
kuvia ja kokemuksia sosiaalisessa mediassa. Miten tämä näkyy Annan puhelinlaskussa?

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

1

Anna voi rajoituksitta käyttää älypuhelimensa ruotsalaista
liittymää kotimaanhintaisesti, vaikka hän oleskelisi Italiassa
kauemminkin.

2

Jos Anna matkustaa satunnaisesti ja viettää enemmän
aikaa kotimaassaan kuin ulkomailla, hän voi käyttää
älypuhelintaan ulkomailla kotimaanhintaisesti.

3

Kotimaanhintaisia maksuja ei sovelleta automaattisesti.
Anna on otettava yhteyttä operaattoriinsa aktivoidakseen ne.
© De Visu/Stock. Adobe.com

KYSYMYS

Anna ei ole varma uimaveden laadusta Italiassa ja Tšekissä, ja hän miettii, voiko järvissä
ja meressä uida turvallisesti.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

9/12

1

Uimakauden aikana EU-maiden ei tarvitse tiedottaa yleisölle
uimaveden laadusta.

2

Hieman yli 50 % EU:n uimarannoista täyttää vedenlaadun
vähimmäisvaatimukset.

3

Uimavettä koskevat EU:ssa yhteiset vähimmäisvaatimukset,
joita on noudatettava kaikissa jäsenmaissa.
©Yuriy Brykaylo copyrighted
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KYSYMYS

EU investoi Euroopan kuntiin ja alueisiin. Italialainen kaupunki, jossa Anna asuu,
osallistuu hankkeeseen, jolla tuetaan EU:n kuntien kestävää kehitystä.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

10/12

1

EU:n rahoitus osoitetaan maille, jotka ovat liittyneet
EU:hun vuodesta 2004 alkaen.

2

Kolmannes EU:n talousarviosta käytetään kaikkia
EU:n kuntia ja alueita hyödyttäviin hankkeisiin.

3

Vain vähemmän kehittyneet jäsenmaat voivat saada
EU:n rahoitusta.
© Mariana Ianovska/Stock.Adobe.com

KYSYMYS

11/12

1

1 miljoona

2

5 miljoonaa

3

10 miljoonaa

Palattuaan Ruotsiin Anna kertoo isoäidilleen Euroopassa kokemistaan seikkailuista.
Hänen isoäitinsä sanoo, että hän olisi halunnut kokea samanlaisia asioita nuoruudessaan,
mutta hänellä ei ollut siihen mahdollisuutta.

Kuinka monta nuorta on opiskellut, työskennellyt tai tehnyt
vapaaehtoistyötä Erasmus+ ohjelman ansiosta?

© De Visu/Stock. Adobe.com
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Miten EU näkyy arkielämässäsi??
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Annan matka on saanut hänet janoamaan lisää seikkailuja. Hän pohtii vapaaehtoistyön
tekemistä tai työskentelyä jossain projektissa Ruotsissa tai jopa ulkomailla. Annan isoäiti
muistelee kuulleensa tällaista toimintaa tarjoavasta aloitteesta.

Mistä aloitteesta on kyse?

1

Vapaaehtoisjoukot

2

Euroopan solidaarisuusjoukot

3

DiscoverEU

© De Visu/Stock. Adobe.com
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Anna on juuri päättänyt koulunsa ja haluaisi parantaa italian kielen taitoaan. Hän ilmoittautuu
2 kuukautta kestävälle intensiivikurssille, joka järjestetään Italiassa sijaitsevassa kielikoulussa.

Mitä hänen on tehtävä ennen matkaa?
Ei mitään. Hän voi siis pakata laukkunsa ja lähteä Italiaan! EU-kansalaisena
Annalla on oikeus opiskella missä tahansa EU-maassa.

Vapaa liikkuvuus – ei rajatarkastuksia EU:n
sisärajoilla
Sisämarkkinoiden ja Schengen-alueen ansiosta EU:n kansalaiset voivat
matkustaa, opiskella, työskennellä tai viettää eläkepäiviään missä tahansa EUmaassa ilman rajatarkastuksia tai raskasta byrokratiaa.
EU:n kansalaisena Anna voi työskennellä ja opiskella Italiassa. Jos hän viipyy
Italiassa kauemmin kuin 3 kuukautta, hän voi halutessaan rekisteröityä maahan.
EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset tarvitsevat viisumin, jos he haluavat
opiskella Italiassa kauemmin kuin 3 kuukautta. Anna ei kuitenkaan tarvitse
viisumia.
Alaviite: Covid-19-pandemian seurauksena jotkin maat ovat väliaikaisesti
rajoittaneet vapaata liikkuvuutta ja kieltäneet muun kuin välttämättömän
matkustamisen.
© saktanong chaipunya/EyeEm/Stock.Adobe.com
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Italiassa Anna tapaa Pavelin, joka on Erasmus+ -opiskelija Tšekistä.
Valitse yksi vastausvaihtoehdoista:
Erasmus+ -ohjelma…

...antaa mahdollisuuden perustaa kumppanuuksia muissa EU-maissa
olevien koulujen ja järjestöjen kanssa.

Erasmus+ -ohjelma
Erasmus-ohjelma käynnistettiin yli 30 vuotta sitten. Sen avulla opiskelijoilla
on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan toisen EU-maan korkeakoulussa.
Nykyistä Erasmus+ ohjelmaa ei ole tarkoitettu ainoastaan
korkeakouluopiskelijoille, vaan se tarjoaa myös monia muita
mahdollisuuksia. Nuoret voivat opiskella, harjoitella tai tehdä
vapaaehtoistyötä joko EU:ssa tai sen ulkopuolella monilla aloilla, kuten
sosiaalipalvelujen, ympäristön, kulttuurin, nuorisotyön, urheilun ja
kehitysyhteistyön aloilla.
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Eurosetelit ja -kolikot otettiin käyttöön vuonna 2002, ja niitä käytetään nyt 19 EU-maassa.
Eurokolikoissa on yhteinen puoli, jossa on karttakuva Euroopasta, mutta kääntöpuolella
kullakin maalla on oma kuvionsa. Anna yrittää arvata, mistä kolikko on peräisin.

Osaatko auttaa häntä?
Liettua

Euro
Liettuasta (seuraa nuolta kartalla) tuli euroalueen 19. jäsen vuonna 2015.
Maan kolikoiden kuviossa on Vytis, hevosella ratsastava ritari, jolla on
kädessään miekka ja kilpi. Sama kuva on myös maan vaakunassa.

VASTAUS

4/12

Annan on ostettava uudet kuulokkeet Italiasta, ja hän toivoo, että niitä on turvallista käyttää.
Hän tekee myös joitakin verkko-ostoksia. Mitkä ovat hänen oikeutensa kuluttajana?

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
EU:n sisämarkkinoilla myytävien tavaroiden on täytettävä koko
EU:n kattavat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.

Kuluttajien suojelu
Kuluttajalla on oikeus vähintään 2 vuoden takuuseen EU:sta ostetuille
tavaroille, kuten elektroniikkalaitteille. Tämä tarkoittaa sitä, että jos
matkapuhelin hajoaa vuoden käytön jälkeen, se korjataan tai korvataan
maksutta riippumatta siitä, mistä se on ostettu.
EU:n lainsäädännön mukaan kuluttajalla on oikeus palauttaa
etämyyntiostokset 14 päivän kuluessa, olipa ne tilattu verkosta, puhelimitse,
ovelta ovelle kiertävältä kauppiaalta tai postimyynnistä. Tämän ajan
kuluessa Anna voi halutessaan perua tilauksensa mistä tahansa syystä –
myös siksi, että hän vain muutti mieltään.
© Gajus/Stock.Adobe.com
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Anna haluaisi vierailla uuden tšekkiläisen ystävänsä Pavelin luona tämän kotikaupungissa.
Hän miettii, onnistuisiko se helposti.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
Yhä useammalla paikkakunnalla on nykyisin oma lentoasemansa,
ja niiden välillä on enemmän suoria lentoja.

Lentomatkustajien oikeudet
Kilpailu on muuttanut lentomatkailua merkittävästi. Tänä päivänä
lentomatkailu on halvempaa ja turvallisempaa kuin koskaan ennen, ja yhä
useammalla ihmisellä on mahdollisuus siihen.
EU:n lainsäädäntö suojelee lentomatkustajien oikeuksia, kun he matkustavat
Euroopan unionissa. Jos jäät lennolta sen vuoksi, että lentosi oli ylivarattu
tai se myöhästyi huomattavasti, voit hakea korvausta.

VASTAUS

6/12

Vaikka matkustaminen on vaikeutunut covid-19-pandemian myötä, vapaa liikkuvuus on
edelleen yksi EU:n suurimmista saavutuksista. Schengen-sopimuksen ansiosta useimmat EUmaat ovat poistaneet rajatarkastukset. Anna aikoo matkustaa linja-autolla Italiasta Tšekkiin
Itävallan kautta ja odottaa matkaansa innoissaan.

Onko Annan otettava passinsa mukaan matkalle?
Ei. Italia, Itävalta ja Tšekki kuuluvat Schengen-alueeseen, jonka jäsenmaat ovat
poistaneet tarkastukset keskinäisiltä rajoiltaan. Schengen-alueeseen kuuluu 22 EU-maata
ja 4 EU:n ulkopuolista maata. Anna voi matkustaa vapaasti kahden sisärajan yli.

Rajatarkastusten poistaminen EU:n sisärajoilta
Schengen-alue koostuu 22 EU-maasta (vaaleansininen) ja neljästä EU:n
ulkopuolisesta maasta (tummansininen). Italia, Tšekki ja kauttakulkumaa
Itävalta ovat Schengen-maita, joten Anna voi matkustaa Italiasta Tšekkiin ja
takaisin näyttämättä passiaan.
Annan pitäisi kuitenkin ottaa mukaan kansallinen henkilötodistuksensa, jotta
hän voi pyydettäessä todistaa olevansa EU-kansalainen.
EU-maista Bulgaria, Irlanti, Kroatia, Kypros ja Romania eivät kuulu
Schengen-alueeseen. Muistathan, että matkustaessasi Schengen-alueen
ulkopuoliseen maahan tai tullessasi alueen ulkopuolisesta maasta sinun on
esitettävä rajalla voimassa oleva henkilötodistus tai passi, kuului kyseinen
maa sitten EU:hun tai ei.
Alaviite: Covid-19-pandemian seurauksena jotkin maat ovat väliaikaisesti rajoittaneet vapaata
liikkuvuutta ja kieltäneet muun kuin välttämättömän matkustamisen.
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Annalla on ollut Tšekissä todella hauskaa, mutta tutustuessaan yhteen monista kauniista
muistomerkeistä hän kaatuu ja nyrjäyttää nilkkansa. Hän on onneksi muistanut ottaa mukaan
eurooppalaisen sairaanhoitokorttinsa.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
Eurooppalaisen sairaanhoitokortin ansiosta Anna voi saada julkista
terveydenhoitoa samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat.

Sairausvakuutus tilapäisen ulkomailla
oleskelun aikana
Jos Anna sairastuu äkillisesti oleskellessaan tilapäisesti toisessa EUmaassa, olipa hän sitten lomalla tai opiskelemassa ulkomailla, hänellä on
oikeus saada hoitoa, joka on välttämätöntä ennen kotiinpaluuta.
Saat eurooppalaisen sairaanhoitokortin oman maasi
sairausvakuutuslaitoksesta. Se todistaa, että sinut on vakuutettu EUmaassa. Kortin avulla saat ulkomailla julkista terveydenhoitoa ja maksat
siitä saman hinnan kuin paikallisetkin.
© Rochu_2008/Stock.Adobe.com
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Italiassa ollessaan Anna pitää yhteyttä ystäviinsä ja perheenjäseniinsä älypuhelimellaan.
Hän soittaa ja lähettää tekstiviestejä ystävilleen ja sukulaisilleen ja jakaa heidän kanssaan
kuvia ja kokemuksia sosiaalisessa mediassa. Miten tämä näkyy Annan puhelinlaskussa?

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
Jos Anna matkustaa satunnaisesti ja viettää enemmän aikaa kotimaassaan
kuin ulkomailla, hän voi käyttää älypuhelintaan ulkomailla kotimaanhintaisesti.

Halvemmat verkkovierailumaksut
EU poisti verkkovierailumaksut kesäkuussa 2017. Kun matkustat EU:n
alueella, maksat matkapuheluistasi, tekstiviesteistäsi ja mobiilinetin
käytöstä vain saman verran kuin kotimaassasi (”roam like at home”).
Yleisenä sääntönä on, että jos vietät enemmän aikaa kotimaassasi kuin
ulkomailla tai käytät matkapuhelintasi enemmän kotimaassasi kuin
ulkomailla, verkkovierailut ovat kotimaanhintaisia, kun matkustat EU:n
sisällä.
Kotimaanhintaisia maksuja sovelletaan automaattisesti. Asiakkaan ei
tarvitse tehdä mitään.
© De Visu/Stock. Adobe.com
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Anna ei ole varma uimaveden laadusta Italiassa ja Tšekissä, ja hän miettii, voiko järvissä ja
meressä uida turvallisesti.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
Uimavettä koskevat EU:ssa yhteiset vähimmäisvaatimukset,
joita on noudatettava kaikissa jäsenmaissa.

Ympäristönsuojelu
Uimaveden laatu on EU:ssa maailman huippuluokkaa.
EU julkaisee vuosittain raportin uimaveden laadusta. Siinä seurataan
vedenlaatua yli 22 000 uimapaikalla, jotka sijaitsevat luonnonvesien äärellä
eri puolilla EU:ta.
Vuonna 2019 seuratuista uimapaikoista 85 % täytti EU:n korkeimmat ja
tiukimmat laatustandardit eli ne saivat laatuarvosanan ”erinomainen”.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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EU investoi Euroopan kuntiin ja alueisiin. Italialainen kaupunki, jossa Anna asuu, osallistuu
hankkeeseen, jolla tuetaan EU:n kuntien kestävää kehitystä.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
Kolmannes EU:n talousarviosta käytetään kaikkia EU:n kuntia ja alueita
hyödyttäviin hankkeisiin.

Autetaan vähemmän kehittyneitä Euroopan
maita ja alueita
EU rahoittaa tuhansia hankkeita Euroopan eri alueilla ja kunnissa. Kaikki EUmaat ja niiden kansalaiset hyötyvät tästä rahoituksesta.
Suurin osa rahoituksesta ohjataan Euroopan vähemmän kehittyneille alueille
(kartalla punaisella), jotta ne saavuttaisivat kehityksessä muut alueet.
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Palattuaan Ruotsiin Anna kertoo isoäidilleen Euroopassa kokemistaan seikkailuista.
Hänen isoäitinsä sanoo, että hän olisi halunnut kokea samanlaisia asioita nuoruudessaan,
muttahänellä ei ollut siihen mahdollisuutta.

Kuinka monta nuorta on opiskellut, työskennellyt tai tehnyt
vapaaehtoistyötä Erasmus+ ohjelman ansiosta?
10 miljoonaa

Erasmus+ -ohjelman rahoitus
Erasmus+ -ohjelma on auttanut noin 10:tä miljoonaa ihmistä opiskelemaan,
työskentelemään tai tekemään vapaaehtoistyötä ulkomailla.
Se on yksi suosituimmista EU:n rahoitusohjelmista. Ohjelman nykyinen
7 vuoden (2021–2027) budjetti on lähes kaksinkertaistunut edelliseen
kauteen verrattuna, ja sen määrä on yli 26 miljardia euroa. Tämä osoittaa,
kuinka paljon painoarvoa koulutukselle ja nuorisolle annetaan Euroopassa.
Nykyisessä ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota osallisuuden sekä
digitaalisen ja vihreän siirtymän edistämiseen.
© De Visu/Stock. Adobe.com
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Annan matka on saanut hänet janoamaan lisää seikkailuja. Hän pohtii vapaaehtoistyön
tekemistä tai työskentelyä jossain projektissa Ruotsissa tai jopa ulkomailla. Annan isoäiti
muistelee kuulleensa tällaista toimintaa tarjoavasta aloitteesta.

Mistä aloitteesta on kyse?
Euroopan solidaarisuusjoukot

Euroopan solidaarisuusjoukot
Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat 18–30-vuotiaille mahdollisuuden
osallistua erilaisiin yhteisöllisiin toimiin tekemällä työtä joko vapaaehtoisena
tai työsuhteessa. Solidaarisuusjoukkoihin voi rekisteröityä 17-vuotiaana,
mutta hankkeeseen voi osallistua vasta 18-vuotiaana.
EU käynnisti DiscoverEU-hankkeen vuonna 2018. Siinä tarjotaan
18-vuotiaille eurooppalaisille mahdollisuus tutustua omaan maanosaansa.
Nuorilla eurooppalaisilla on mahdollisuus hakea ilmaista matkalippua, jolla
he voivat matkustaa enintään 4 ulkomaankohteeseen enintään 30 päivän
aikana ja näin tutustua Euroopan kulttuuriseen monimuotoisuuteen.
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MINKÄ ASIOIDEN PUOLESTA EU TOIMII?

Tiedätkö, mitä EU tekee vastatakseen nykypäivän
moniin haasteisiin, kuten työttömyyteen,
muuttoliikkeeseen, ilmastonmuutokseen ja covid-19kriisistä elpymiseen? Otetaan selvää!

© Zerbor/Stock.Adobe.com
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Vuonna 2019 Euroopan parlamentti valitsi Ursula von der Leyenin komission puheenjohtajaksi.
Hänen poliittisiin suuntaviivoihinsa sisältyi Euroopan 6 painopistettä.

Mikä seuraavista EI kuulu von der Leyenin 6 painopisteeseen?
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1

Sen varmistaminen, että matematiikan, historian ja
englannin opetus on samanlaista kaikkialla Euroopan unionissa.

2

Euroopan unionin talouden kasvun edistäminen ja uusien
työpaikkojen luominen erityisesti nuorille.

3

Sen varmistaminen, että EU:ssa voidaan käyttää turvallista,
kohtuuhintaista ja ilmastoystävällistä energiaa.

Minkä asioiden puolesta EU toimii?
Kysymykset

KYSYMYS
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1

2030

2

2050

3

2100

KYSYMYS
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Ilmastonmuutos on merkittävä haaste EU:lle ja koko maailmalle. EU:n tavoitteena
on saavuttaa ilmastoneutraalius. Ilmastoneutraalissa taloudessa kasvihuonekaasujen
nettopäästöt ovat nolla. Kaikki EU-maat ovat sopineet saavuttavansa tämän tavoitteen
sovittuun ajankohtaan mennessä.

Mihin vuoteen mennessä EU pyrkii olemaan ilmastoneutraali?

Digitaaliteknologiasta on tullut ratkaiseva osa meidän jokaisen elämää. Tämä on käynyt
entistä ilmeisemmäksi pandemian aikana, kun monet nuoret ovat joutuneet turvautumaan
digitaaliteknologiaan voidakseen käydä etäkoulua tai pitää yhteyttä ystäviinsä. EU haluaa
auttaa kaikkia hyödyntämään uusia teknologioita parantamalla niiden saavutettavuutta.

Oletko kuullut WiFi4EU:sta? Tiedätkö, mikä se on?

1

Uusi langaton datayhteystekniikka, joka korvaa 5G:n.

2

Matkapuhelinten yleislaturi.

3

EU:n aloite, jolla EU:n kansalaisille tarjotaan ilmainen
langaton internetyhteys julkisissa tiloissa.
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Geopaikannus on digitaalisen vallankumouksen ytimessä.
EU on investoinut omaan maailmanlaajuiseen satelliittinavigointijärjestelmään.

Mikä sen nimi on?

4/13

1

Gaia

2

Galilei

3

Galileo

KYSYMYS

5/13
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1

Viidennes

2

Yli puolet

3

Neljännes

EU pyrkii varmistamaan, että käyttämämme energia on ilmastoystävällistä ja kohtuuhintaista
ja että sitä on saatavilla silloin, kun sitä tarvitsemme. Tämän saavuttamiseksi
monipuolistetaan energiahuoltoa ja lisätään EU:ssa tuotetun energian osuutta.

Kuinka suuri osa energiastamme tuodaan tällä hetkellä EU:n
ulkopuolelta?

Minkä asioiden puolesta EU toimii?
Kysymykset

KYSYMYS
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EU työskentelee Yhdistyneiden kansakuntien ja muiden kansainvälisten järjestöjen välityksellä
edistääkseen kunnianhimoisia maailmanlaajuisia toimia, joilla rajoitetaan ilmastonmuutosta.
EU johtaa esimerkillään, ja se on asettanut kunnianhimoiset ilmasto- ja energiatavoitteet
vuodeksi 2030.

Mikä seuraavista on oikea vuodeksi 2030 asetettu tavoite?

1

Kasvihuonekaasupäästöjä olisi vähennettävä vähintään 55 %.

2

Vähintään 55 % kaikesta energiastamme olisi tuotettava
uusiutuvista lähteistä.

3

Energiatehokkuutta olisi parannettava vähintään 55 %.

KYSYMYS

7/13

1

Kanada

2

Uusi-Seelanti

3

Japani

EU:n talous on riippuvainen kaupasta. Avoimet markkinat auttavat EU:ta ja sen kumppaneita
luomaan talouskasvua ja parempia työpaikkoja. Ne antavat EU:n kuluttajille enemmän
valinnanvaraa ja avaavat uusia markkinoita EU:n yrityksille.

Minkä maan kanssa EU EI ole allekirjoittanut vapaakauppasopimusta?
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EU:ssa asuvien ihmisten pitäisi pystyä luottamaan siihen, että liikkuessaan EU:n alueella
heidän vapauttaan ja turvallisuuttaan suojellaan hyvin. Terrorismi on yksi suurimmista
tämänhetkisistä uhista. Siksi EU on ottanut käyttöön toimenpiteitä suojellakseen kansalaisia.

Mikä seuraavista EI kuulu näihin toimenpiteisiin?

1

Uuden tietosuojalain säätäminen

2

Terrorismia tai sen tukemista varten tapahtuvan
matkustamisen säätäminen rikokseksi

3

Radikalisoitumisen torjunta, myös verkossa

KYSYMYS

EU on reagoinut Eurooppaan saapuvien maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden korkeaan
määrään ja ryhtynyt monenlaisiin toimiin.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

9/13
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1

EU haluaa luoda turvapaikanhakijoille turvallisia ja laillisia
keinoja saapua EU:hun, jotta heidän ei tarvitse vaarantaa
henkeään salakuljettajien ja ihmiskauppiaiden käsissä.

2

EU avustaa jäsenmaita laittomien maahanmuuttajien
palauttamisessa kotimaahansa, vaikka heillä olisikin oikeus
jäädä EU:hun.

3

EU on rahoittanut EU:ssa toteutettavia kiireellisiä toimia,
mutta se ei avusta unionin ulkopuolisia maita.

Minkä asioiden puolesta EU toimii?
Kysymykset

KYSYMYS

10/13

EU-maat muodostavat yhdessä yhden maailman suurimmista talouksista. Yhdessä
toimiminen antaa EU-maille paljon enemmän painoarvoa kuin mitä niillä olisi, jos kukin
toteuttaisi omaa politiikkaansa.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

1

EU-maissa asuu 10 % maailman väestöstä,
mutta niiden osuus maailman taloudesta on 15 %.

2

EU-maiden osuus maailman taloudesta on 16 %,
mutta vain 6 % maailman väestöstä.

3

EU-maissa asuu 4 % maailman väestöstä,
mutta niiden osuus maailman taloudesta on 26 %.
© wetzkaz//Stock.Adobe.com
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1

50 miljardia euroa

2

166 miljardia euroa

3

806 miljardia euroa

Koronavirus on ravistellut Eurooppaa, ja pandemia on aiheuttanut vakavaa taloudellista ja
sosiaalista vahinkoa. Vastatakseen koronaviruskriisiin EU on perustanut NextGenerationEUrahaston, jonka tarkoituksena on auttaa talous uuteen nousuun pandemian jälkeen.

Kuinka paljon rahaa NextGenerationEU-rahastolle on osoitettu?

MAKE IT
REAL
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Euroopan komission keskeisenä periaatteena on ehdottaa uusia säädöksiä vain silloin, kun ne
ovat tarpeen ja EU:n tason lainsäädännöstä saadaan lisäarvoa. Lisäksi se haluaa toimintansa
olevan avointa ja läpinäkyvää.

Milloin kansalaiset voivat esittää mielipiteensä jostakin EU:n
säädöksestä?

1

Vain ennen sen säätämistä.

2

Milloin tahansa.

3

Vasta sitten kun se on voimassa.

KYSYMYS

13/13

Covid-19-pandemia on päihitetty vasta sitten, kun tarpeeksi moni ihminen on saanut rokotteen. EU on
tukenut rokotteita kehittäviä yrityksiä covid-19-rokotteiden kehittämisen nopeuttamiseksi pandemian
varhaisesta vaiheesta lähtien. Koska komissio auttoi yrityksiä rahoittamaan covid-19-rokotteiden
kehittämistä ja tuotantoa, se sai oikeuden ostaa miljardeja rokoteannoksia EU:n kansalaisille siinä
vaiheessa, kun rokotteet olisivat valmiita ja niiden olisi osoitettu olevan turvallisia ja tehokkaita. Monet
näistä rokotteista ovat nyt käytössä, ja niille on myönnetty myyntilupa EU:n markkinoilla.

Mikä EU-elin myöntää luvan rokotteiden myymiseen EU:n markkinoilla?
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1

Euroopan komissio

2

Euroopan lääkevirasto

3
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Vuonna 2019 Euroopan parlamentti valitsi Ursula von der Leyenin komission puheenjohtajaksi.
Hänen poliittisiin suuntaviivoihinsa sisältyi Euroopan 6 painopistettä.

Mikä seuraavista EI kuulu von der Leyenin 6 painopisteeseen?
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Sen varmistaminen, että matematiikan, historian ja englannin opetus
on samanlaista kaikkialla Euroopan unionissa.

Euroopan 6 painopistettä
EU-maat ja niiden alue- ja paikallisviranomaiset päättävät, mitä
luokkahuoneissa opetetaan, ei EU.
Euroopan komission 6 painopistettä vuosille 2019–2023 ovat seuraavat:

•
•
•
•
•
•

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
Euroopan digitaalinen valmius
Ihmisten hyväksi toimiva talous
Vahvempi EU maailmannäyttämöllä
Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen
Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle.
©lev dolgachov/Stock.Adobe.com
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Ilmastonmuutos on merkittävä haaste EU:lle ja koko maailmalle. EU:n tavoitteena on
saavuttaa ilmastoneutraalius. Ilmastoneutraalissa taloudessa kasvihuonekaasujen
nettopäästöt ovat nolla. Kaikki EU-maat ovat sopineet saavuttavansa tämän tavoitteen
sovittuun ajankohtaan mennessä.

Mihin vuoteen mennessä EU pyrkii olemaan ilmastoneutraali?
2050

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
EU:n tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.
Ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan siirtymisen on tapahduttava nopeasti. Se
on haasteellinen tehtävä mutta samalla myös mahdollisuus tehdä Euroopan
taloudesta kestävä. EU haluaa vähentää kasvihuonekaasupäästöjään ja
luoda yhteiskunnan, joka käyttää vähemmän luonnonvaroja ja tuottaa
vähemmän jätettä ja saasteita.

© Engel.ac/Stock.Adobe.com
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Digitaaliteknologiasta on tullut ratkaiseva osa meidän jokaisen elämää. Tämä on käynyt
entistä ilmeisemmäksi pandemian aikana, kun monet nuoret ovat joutuneet turvautumaan
digitaaliteknologiaan voidakseen käydä etäkoulua tai pitää yhteyttä ystäviinsä. EU haluaa auttaa
kaikkia hyödyntämään uusia teknologioita parantamalla niiden saavutettavuutta.

Oletko kuullut WiFi4EU:sta? Tiedätkö, mikä se on?
EU:n aloite, jolla EU:n kansalaisille tarjotaan ilmainen langaton
internetyhteys julkisissa tiloissa.

Digitaalinen Eurooppa
WiFi4EU on EU:n aloite, jolla rahoitetaan WiFi-yhteyksien asentaminen
julkisiin paikkoihin, kuten puistoihin, kirjastoihin ja toreille.
EU haluaa, että vuoteen 2025 mennessä kaikissa julkisissa tiloissa,
myös kouluissa, on 1 GB -internetyhteys. Eurooppalaisten kotitalouksien
latausnopeuden tulisi olla vähintään 100 Mbit/s.

© dmutrojarmolinua/Stock.Adobe.com
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Geopaikannus on digitaalisen vallankumouksen ytimessä.
EU on investoinut omaan maailmanlaajuiseen satelliittinavigointijärjestelmään.

Mikä sen nimi on?

4/13
Galileo

EU:n maailmanlaajuinen
satelliittinavigointijärjestelmä
EU:n maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän nimi on Galileo
1500-luvulla syntyneen italialaisen tähtitieteilijän Galileo Galilein mukaan.
Galileo kymmenkertaistaa maantieteellisen paikannuksen tarkkuuden ja
mahdollistaa monia uusia innovatiivisia palveluja, jotka voivat mullistaa
elämämme, kuten itseohjautuvat autot ja nykyistä paremmat kaupunkien
liikenneverkot.
Gaia on Euroopan avaruusjärjestön satelliitti, jonka tehtävänä on luoda
kolmiulotteinen kartta galaksistamme eli linnunradasta.
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EU pyrkii varmistamaan, että käyttämämme energia on ilmastoystävällistä ja kohtuuhintaista
ja että sitä on saatavilla silloin, kun sitä tarvitsemme. Tämän saavuttamiseksi monipuolistetaan
energiahuoltoa ja lisätään EU:ssa tuotetun energian osuutta.

Kuinka suuri osa energiastamme tuodaan tällä hetkellä EU:n ulkopuolelta?
Yli puolet

Paremmin yhteen liitetyt energiamarkkinat
Vuonna 2018 EU:ssa käytetystä energiasta 55 % tuotiin EU:n ulkopuolelta.
Energiaturvaa voidaan parantaa merkittävästi monipuolistamalla
energialähteitä ja energiantoimittajia.
Nykyisin monien sähkö- ja kaasuverkkojen väliset liitännät maiden välillä
ovat puutteellisia. Tilannetta parannetaan, jotta energia pääsee virtaamaan
vapaasti kaikkialle EU:hun ilman teknisiä tai oikeudellisia esteitä.

VASTAUS
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EU työskentelee Yhdistyneiden kansakuntien ja muiden kansainvälisten järjestöjen välityksellä
edistääkseen kunnianhimoisia maailmanlaajuisia toimia, joilla rajoitetaan ilmastonmuutosta. EU
johtaa esimerkillään, ja se on asettanut kunnianhimoiset ilmasto- ja energiatavoitteet vuodeksi 2030.

Mikä seuraavista on oikea vuodeksi 2030 asetettu tavoite?
Kasvihuonekaasupäästöjä olisi vähennettävä vähintään 55 %.

Ilmastonsuojelu
Vuoteen 2030 ulottuvissa EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteissa
asetetaan seuraavat kolme tavoitetta:
• Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 55 %
(vuoden 1990 tasosta).
• Vähintään 32 % kulutetusta energiasta tuotetaan uusiutuvista
lähteistä.
• Energiatehokkuutta parannetaan vähintään 32,5 %.
Vuoteen 2030 asetetut tavoitteet ovat osa EU:n sitoutumista Pariisin
sopimukseen. Se on maailmanlaajuinen ilmastosopimus, jonka tekemiseen
EU osallistui aktiivisesti vuonna 2015. EU on hiljattain nostanut
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitettaan ja pitkän aikavälin
tavoitteena on nyt ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.
© Valmedia/Stock.Adobe.com
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EU:n talous on riippuvainen kaupasta. Avoimet markkinat auttavat EU:ta ja sen kumppaneita
luomaan talouskasvua ja parempia työpaikkoja. Ne antavat EU:n kuluttajille enemmän
valinnanvaraa ja avaavat uusia markkinoita EU:n yrityksille.

Minkä maan kanssa EU EI ole allekirjoittanut vapaakauppasopimusta?
Uusi-Seelanti

Vapaakauppasopimukset
Vapaakauppasopimukset helpottavat maiden keskinäistä kauppaa.
Ne alentavat tulleja, kiintiöitä ja muita kaupan rajoituksia.
EU neuvottelee parhaillaan vapaakauppasopimuksesta Uuden-Seelannin
kanssa, mutta lopulliseen sopimukseen ei ole vielä päästy.
EU on solminut vapaakauppasopimuksia monien eri maiden kanssa.
Kauppasopimus Kanadan kanssa (2016) on lisännyt kauppaa lähes 25 %
ja Japanin kanssa (2018) noin 6 %.
Nykyään EU:lla on 45 kauppasopimusta, joiden osuus on noin 33 %
koko EU:n ulkomaankaupasta.
© MAGNIFIER/Stock.Adobe.com
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EU:ssa asuvien ihmisten pitäisi pystyä luottamaan siihen, että liikkuessaan EU:n alueella
heidän vapauttaan ja turvallisuuttaan suojellaan hyvin. Terrorismi on yksi suurimmista
tämänhetkisistä uhista. Siksi EU on ottanut käyttöön toimenpiteitä suojellakseen kansalaisia.

Mikä seuraavista EI kuulu näihin toimenpiteisiin?
Uuden tietosuojalain säätäminen

EU:n toimet terrorismin uhan torjumiseksi
Terrorismin uhkaa pyritään torjumaan kaikilla rintamilla muun muassa seuraavin
toimin:
•
radikalisoitumisen torjunta, myös verkossa
•
terrorismia tai sen tukemista varten tapahtuvan matkustamisen säätäminen
rikokseksi
•
terrorismin havaitsemisen tehostaminen lisäämällä tietojen vaihtoa
•
terrorismin rahoituksen estäminen
•
ampuma-aseiden ja räjähteiden saannin rajoittaminen
•
erityisesti Välimeren alueella sijaitsevien kumppanimaiden tukeminen.
EU on parantanut tietosuojaa, mutta tämä toimi ei liity terrorismin uhkaan. Uusia
sääntöjä EU-kansalaisten henkilötietojen suojelemiseksi kaikkialla EU:ssa ja sen
ulkopuolella alettiin soveltaa toukokuussa 2018. Uuden henkilösuojalain myötä
kansalaisilla on enemmän valtaa sen suhteen, miten heidän henkilötietojaan
käytetään.
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EU on reagoinut Eurooppaan saapuvien maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden korkeaan
määrään ja ryhtynyt monenlaisiin toimiin.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
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EU haluaa luoda turvapaikanhakijoille turvallisia ja laillisia keinoja saapua
EU:hun, jotta heidän ei tarvitse vaarantaa henkeään salakuljettajien
ja ihmiskauppiaiden käsissä.

Muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikka
EU on jo tehnyt paljon kehittääkseen toimintaansa maahanmuuttoja turvapaikka-asioissa ja jatkaa yhä ponnistelujaan. EU tarjoaa varoja ja
auttaa Euroopassa jo olevia turvapaikanhakijoita sekä EU:n naapurimaissa
apua tarvitsevia ihmisiä.
EU tarjoaa myös humanitaarista apua pakolaisille ja muille muuttajille,
jotka oleskelevat EU:n ulkopuolisissa maissa, kuten Turkissa, Libanonissa,
Jordaniassa ja Irakissa.
Lisäksi EU on perustanut eurooppalaisen raja- ja merivartioston,
joka vahvistaa EU:n ulkorajojen hallintaa ja turvallisuutta.

VASTAUS
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EU-maat muodostavat yhdessä yhden maailman suurimmista talouksista. Yhdessä
toimiminen antaa EU-maille paljon enemmän painoarvoa kuin mitä niillä olisi, jos kukin
toteuttaisi omaa politiikkaansa.

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
EU-maiden osuus maailman taloudesta on 16 %,
mutta vain 6 % maailman väestöstä.

Maailmanlaajuinen toimija
EU-maiden osuus maailman taloudesta on noin 16 %, mutta niissä asuu
vain noin 6 % maailman väestöstä.
Vaikka Eurooppa on suhteellisen pieni maanosa, sillä on merkittävä asema
maailmassa. Se on esimerkiksi johtanut ja tukenut rauhanneuvotteluja
eri puolilla maailmaa konfliktien lopettamiseksi ja osoittanut johtajuutta
maailmanlaajuisessa ilmastonmuutoksen torjunnassa.
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Koronavirus on ravistellut Eurooppaa, ja pandemia on aiheuttanut vakavaa taloudellista ja
sosiaalista vahinkoa. Vastatakseen koronaviruskriisiin EU on perustanut NextGenerationEUrahaston, jonka tarkoituksena on auttaa talous uuteen nousuun pandemian jälkeen.

Kuinka paljon rahaa NextGenerationEU-rahastolle on osoitettu?
806 miljardia euroa

NextGenerationEU
NextGenerationEU on 806 miljardin euron suuruinen EU-rahasto. EUmaat voivat käyttää sitä auttaakseen talouksiaan toipumaan kriisistä ja
valmistaakseen Eurooppaa tulevia sukupolvia varten. Yli 50 % varoista
käytetään hankkeisiin, joiden tavoitteena on uudistaa Eurooppaa esimerkiksi
edistämällä vihreään ja digitaaliseen teknologiaan liittyvää innovointia.
Näitä varoja käytetään myös nuorisotyöttömyyden alentamiseen sekä
työhön, jonka tavoitteena on auttaa nuoria oppimaan uusia taitoja.

VASTAUS
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Euroopan komission keskeisenä periaatteena on ehdottaa uusia säädöksiä vain silloin, kun ne ovat
tarpeen ja EU:n tason lainsäädännöstä saadaan lisäarvoa. Lisäksi se haluaa toimintansa olevan avointa
ja läpinäkyvää.

Milloin kansalaiset voivat esittää mielipiteensä jostakin EU:n säädöksestä?
Milloin tahansa.

Kansalaisten kuuleminen
Euroopan komissio kuuntelee tarkasti kansalaisia ja sidosryhmiä, ennen kuin
se ehdottaa uusia EU:n lakeja ja toimia ja koko päätöksentekoprosessin ajan.
Yksi tapa kertoa huolenaiheistaan on tehdä se internetissä. Kansalaiset
voivat esittää mielipiteensä vastaamalla julkiseen verkkokuulemiseen tai
lähettämällä kommentteja oma-aloitteisesti. Kansalaiset voivat aina antaa
palautetta – myös sen jälkeen, kun säädös on tullut voimaan.
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Covid-19-pandemia on päihitetty vasta sitten, kun tarpeeksi moni ihminen on saanut rokotteen. EU on
tukenut rokotteita kehittäviä yrityksiä covid-19-rokotteiden kehittämisen nopeuttamiseksi pandemian
varhaisesta vaiheesta lähtien. Koska komissio auttoi yrityksiä rahoittamaan covid-19-rokotteiden
kehittämistä ja tuotantoa, se sai oikeuden ostaa miljardeja rokoteannoksia EU:n kansalaisille siinä
vaiheessa, kun rokotteet olisivat valmiita ja niiden olisi osoitettu olevan turvallisia ja tehokkaita. Monet
näistä rokotteista ovat nyt käytössä, ja niille on myönnetty myyntilupa EU:n markkinoilla.

Mikä EU-elin myöntää luvan rokotteiden myymiseen EU:n markkinoilla?
Euroopan lääkevirasto

Covid-19-rokotteet
Kaikille lääkkeille, mukaan lukien rokotteille, tarvitaan ns. unionin myyntilupa ennen
kuin niitä voidaan myydä EU:n jäsenmaissa. Euroopan lääkevirasto (EMA) tekee
tieteellisen arvioinnin ja kertoo, onko rokote turvallinen, tehokas ja laadukas. Jos EMA
antaa myönteisen suosituksen uudesta rokotteesta, Euroopan komissio voi hyväksyä
sen pääsyn EU:n markkinoille.
EMA on nyt arvioinut useat covid-19-rokotteet turvallisiksi ja tehokkaiksi, ja
Euroopan komissio on myöntänyt niille myyntiluvan EU:n markkinoilla. EU:lle on
varattu yhteensä miljardeja rokoteannoksia. Rokotusannoksia toimitetaan EU-maihin
ja EU:n kansalaisia rokotetaan yhä nopeammin.
Lisäksi komissio ja EU-maat ovat luvanneet COVAXille yli 3 miljardia euroa
EU:n ulkopuolisten maiden auttamiseksi. Tämän maailmanlaajuisen yhteistyön
tarkoituksena on varmistaa covid-19-rokotteiden tasapuolinen saatavuus kaikissa
maailman maissa.
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