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1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  
 
Kokous pidettiin hybridimuodossa ja lähetettiin suoratoistona verkossa (ks. tallenne). Puheenjohtaja 
toivotti osallistujat tervetulleiksi ja selitti, että kokouksessa oli tarkoitus keskustella suosituksista, jotka 
annettiin työryhmälle Dublinissa pidetyn eurooppalaisen kansalaispaneelin ”Vahvempi talous, sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus ja työllisyys / Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu / Digitalisaatio” viimeisimmän 
kokouksen jälkeen. Kokouksen keskeisenä tavoitteena oli kuulla kansalaisten esittelyt suosituksista ja 
kerätä palautetta. Useat työryhmät ovat esittäneet päällekkäisiä suosituksia, ja puheenjohtaja selitti, että 
tähän ehdotettaisiin ratkaisua myöhemmin. Puheenjohtaja ehdotti keskustelujen jäsentämistä seuraavien 
klustereiden ympärille: koulutus, nuoriso, urheilu, monikielisyys, kulttuurivaihto ja ympäristökasvatus sekä 
digitalisaatio. Puheenjohtaja täsmensi, että näihin klustereihin voi myöhemmin tulla muutoksia ja että 
niiden tarkoituksena on vain helpottaa keskusteluja. 
 
2. Eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositukset – kansalaisten alustus ja keskustelu   
 
Alankomaiden kansallisen kansalaispaneelin edustaja esitteli ensin paneelin ehdottamat kolme suositusta: 
 

• Kannustetaan opiskelemaan ulkomailla ja varmistetaan, että opiskelijat kotiutuvat vastaanottavaan 
maahan, sekä toteutetaan toimenpiteitä aivovuodon välttämiseksi 

• Jätetään kulttuurin ja urheilun kaltaiset kysymykset jäsenvaltioille 
• Parannetaan kielten oppimista ja lisätään kulttuurivaihtoa kunnioittaen toistemme 

monimuotoisuutta 
 
Eurooppalaisen kansalaispaneelin suosituksista ensimmäisessä koulutusta koskevassa klusterissa 
keskityttiin opetussuunnitelman täydentämiseen (suositukset 5, 15, 18, 33) ja painotettiin pehmeitä taitoja, 
internetin vaaroja ja ympäristöasioita käsittelevää koulutusta sekä koulutusstandardien 
yhdenmukaistamista (suositukset 3, 37). Kansalaiset esittelivät asianomaiset suositukset, ja palautteessa 
nostettiin esiin seuraavat seikat: 
 

• Yleensä ottaen työryhmän jäsenet kannattivat suosituksia, erityisesti pehmeitä taitoja ja tutkintojen 
vastavuoroista tunnustamista koskevia suosituksia. Useat puhujat mainitsivat myös koulutusta 
koskevat vähimmäisvaatimukset. 

• Useita ehdotuksia tehtiin muiden tekijöiden sisällyttämisestä. Yleinen ajatus oli lisätä 
opetussuunnitelmaan kansalaiskasvatus tai Euroopan historiaa ja arvoja koskeva koulutus. 
Kansalaiset totesivat vastauksena, että tämä ajatus on kaikkien suositusten taustalla. Lisäksi 
mainittiin talous- ja rahoitusasioita tai yrittäjyyttä koskeva koulutus sekä epävirallinen koulutus ja 
arkioppiminen. Jotkut jäsenet pitivät valitettavana, että elinikäistä oppimista ei painoteta. Toiset 
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pitivät tärkeänä edistymistä eurooppalaisen koulutusalueen kehittämisessä ja mainitsivat korkea-
asteen koulutuksen sekä yhteydet tieteeseen ja tutkimukseen. 

• Myös toimivaltakysymys herätti keskustelua. Useat jäsenet korostivat, että koulutus sekä 
oppiaineiden ja opetussuunnitelmien kaltaiset kysymykset kuuluvat kansalliseen ja joskus 
alueelliseen tai paikalliseen toimivaltaan. Toisaalta jotkut katsoivat, että koulutusala voisi olla 
hyötyä tiiviimmästä koordinoinnista tai yhdenmukaistamisesta. 

 
Nuorisoasioista kansalaiset esittivät kaksi suositusta (4, 6): toisen asteen opiskelijoille olisi tarjottava 
mahdollisuus vierailla yrityksissä ja voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä tarkkailijoina ja kriisien varalta 
olisi laadittava suunnitelmia, joilla minimoidaan niiden vaikutukset nuoriin. Työryhmän jäsenet antoivat 
seuraavaa palautetta: 
 

• Opintokäyntejä koskevaan suositukseen suhtauduttiin jossain määrin vaihtelevasti. Jotkut jäsenet 
pitivät ajatusta erinomaisena, sillä se auttaa opiskelijoita luomaan yhteyksiä työmarkkinoille, ja 
antoivat esimerkkejä joidenkin jäsenvaltioiden nykyisistä järjestelmistä. Toiset pyysivät 
selvennyksiä vierailujen tarkoituksesta ja pitivät tärkeänä tehdä ero oppilaiden 
ammatinvalinnanohjauksen ja työharjoittelun/oppisopimuskoulutuksen välillä: harjoittelua ei voi 
aloittaa kovin varhaisella iällä, ja siitä on saatava korvaus.  

• Jotkut jäsenet ehdottivat, että keskustelussa käsitellään myös eurooppalaisen kansalaispaneelin 
suositusta 1 vähimmäispalkoista, jotta voidaan löytää ratkaisuja kysymykseen nuorten 
työntekijöiden alle vähimmäispalkan jäävistä palkoista. 

• Jäsenet kannattivat ajatusta kriisisuunnitelmien laatimisesta ja mainitsivat digitaalisen saatavuuden 
ja digitaalisten alustojen merkityksen. He tekivät myös ehdotuksia ajatuksen 
täytäntöönpanemisesta nykytilanteessa, jossa kouluissa ja yliopistoissa vastaanotetaan nuoria 
ukrainalaispakolaisia ja turvapaikanhakijoiden tutkintotodistusten tunnustamista olisi hyvä 
nopeuttaa.  

• Yleensä nuorisoasioista esitettiin joitakin uusia ajatuksia, kuten eurooppalaisen 
yhteiskuntapalvelun perustaminen ja EU:n ja eurooppalaisten nuorisojärjestöjen välisten suhteiden 
vakiinnuttaminen.  

 
Urheiluasioista esitettiin yksi suositus (29), joka koskee parempaa tiedottamista urheilun terveyshyödyistä. 
Palaute oli seuraavansisältöistä: 
 

• Jäsenet suhtautuivat myönteisesti ajatukseen ja sen hyötyihin terveyspolitiikan alalla. 
• Yleensä urheiluasioista jäsenet mainitsivat myös urheilun merkityksen yhteisön 

yhteenkuuluvuudelle ja osallisuudelle, paikallisen urheilun ja tavallisten ihmisten rajatylittävän 
urheiluvaihdon edistämisen sekä EU:n symbolien pitämisen esillä kansainvälisissä kilpailuissa. 

 
Monikielisyydestä kansalaiset esittivät suosituksia (32, 38), joissa ehdotetaan monikielisyyden ja 
kieltenoppimisen edistämistä kouluissa sekä englannin ottamista keskeiseksi oppiaineeksi. Työryhmän 
jäsenet reagoivat suosituksiin seuraavasti: 
 

• Yleisesti ottaen jäsenet kannattivat ajatusta monikielisyyden edistämisestä. 
• Jotkut puhujat kommentoivat opetettavien kielten valintaa ja tasoa. Jotkut jäsenet pitivät liian 

kunnianhimoisena tavoitetta, että kaikkien opiskelijoiden olisi saavutettava C1-taso toisessa EU-
kielessä. Toiset jäsenet katsoivat, että joskus olisi käytännöllisempää opettaa keskeisenä 
oppiaineena muuta kieltä kuin englantia, esimerkiksi naapurimaan kieltä. 

• Muutamat jäsenet kehottivat ottamaan huomioon alueellisten kielten ja vähemmistökielten 
suojelun.  

• Yleensä kieltenoppimisen edistämiseksi ehdotettiin, että Euroopan kielten teemapäivästä tehdään 
teemaviikko tai -kuukausi. 
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Kulttuurivaihdosta ja ympäristökasvatuksesta esitettiin kaksi suositusta (35, 36), joissa ehdotettiin sellaisen 
alustan perustamista, jolla olisi ympäristöaiheista opetusmateriaalia, ja vaihto-ohjelmien saavutettavuuden 
parantamista. Palautteena tuotiin esiin seuraavat seikat: 
 

• Jäsenet pitivät molempia suosituksia hyvinä. 
• Alustan perustamisen osalta jotkut jäsenet katsoivat, että olemassa olevia alustoja voitaisiin 

parantaa tai edistää paremmin, mahdollisesti multimedian avulla. 
• Eräs jäsen piti valitettavana, ettei kulttuuriasioista annettu suosituksia, ja ehdotti aiheen 

syventämistä perustamalla kulttuuriperinnön entistämisohjelma, luomalla taiteilijoille 
eurooppalainen asema sekä kehittämällä DiscoverEU-ohjelmaa lisäämällä siihen ”kulttuuripassi”. 
Lisäksi korostettiin Uusi eurooppalainen Bauhaus -hankkeen roolia. 

 
Digitalisaatiosta kansalaiset esittivät kaksi suositusta (41, 48), joissa ehdotetaan disinformaatiota ja 
verkkoturvallisuutta koskevan koulutuksen edistämistä sekä eurooppalaisten kriittisen ajattelun 
kehittämistä koulutuksen avulla. Työryhmän jäsenet antoivat seuraavaa palautetta: 
 

• He korostivat, että suositusten aiheet olivat tärkeitä ja merkityksellisiä. 
• Niiden täytäntöönpanosta tehtiin useita ehdotuksia, kuten uusien oppimisteknologioiden 

kartoittaminen, olemassa olevien välineiden ja alustojen hyödyntäminen sekä erityisten 
viestintätoimien suuntaaminen nuorille. Lisäksi mainittiin mediakasvatuksen lisääminen 
eurooppalaisen koulutusalueen piiriin. 

 
3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen selittämällä prosessin seuraavia vaiheita ja totesi, että yhteinen sihteeristö 
kokoaisi yhteen konferenssin aikana kerätyt ideat ja että ehdotusluonnokset laadittaisiin tältä pohjalta. 
Työryhmän jäsenet voivat keskustella ehdotusluonnoksista seuraavassa työryhmän kokouksessa. 


