
 

 

 
KOULUTUSTA, KULTTUURIA, NUORISOA JA URHEILUA KÄSITTELEVÄN TYÖRYHMÄN YHTEENVETO 

Puheenjohtajana Silja Markkula, Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja 

Perjantaina 25. maaliskuuta 2022 klo 9.00–11.30 ja 14.00–16.00 

 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  

 

Kokous pidettiin hybridimuodossa ja lähetettiin suoratoistona verkossa (ks. tallenteet täällä ja täällä). 

Toivotettuaan osallistujat tervetulleiksi puheenjohtaja selitti, että kokouksen tarkoituksena oli keskustella 

ehdotusluonnoksista, jotka laadittiin kansalaispaneelien suositusten pohjalta. Puheenjohtaja ehdotti 

kokouksen rakenteeksi, että toimenpiteet käsitellään yksi kerrallaan.  

 

Lisäksi hän ilmoitti, että digitaalisen foorumin neljäs raportti oli julkaistu. Hän nosti neljännestä raportista 

esiin uusia ehdotuksia ja painotuksia, jotka koskivat epävarmoja työsuhteita ja nuorisotyöttömyyttä, 

sosiaalisia ja maantieteellisiä eroja korkea-asteen koulutuksen ja kulttuurin saatavuudessa, vammaisten 

henkilöiden tarpeita vastaavaa EU:n laajuista museokorttia, kulttuurin ammattilaisten ammattitaitoa, 

sukupuolten tasa-arvoa urheilussa ja vähemmän tunnettuja urheilulajeja. Hän kehotti työryhmän jäseniä 

pitämään raportin mielessä. 

 

2. Tiedottajan puheenvuoro 

 

Työryhmän tiedottaja käytti puheenvuoron esitelläkseen alustavat ehdotusluonnokset ja selittääkseen 

niiden laatimisessa käytetyt menetelmät. Hän painotti, että joistakin asioista oli vielä keskusteltava, koska 

niitä ei nimenomaisesti mainittu kansalaispaneelien suosituksissa tai ne olivat osittain päällekkäisiä toisten 

työryhmien työn kanssa. 

 

3. Alustavien ehdotusluonnosten esittely ja käsittely, jotta ehdotusluonnokset voidaan esitellä 

täysistunnossa 26. maaliskuuta 

 

Keskustelun aikana osallistujilla oli käytössään lista ehdotusluonnoksista, ja toimenpiteistä keskusteltiin 

niitä koskevan tekstin mukaisessa järjestyksessä. 

 

Koulutusta koskevan klusterin osalta useat työryhmän jäsenet korostivat ajatusta eurooppalaisesta 

koulutusalueesta sekä rahoituksen tarvetta. Tämän jälkeen esitettiin seuraavat huomiot:  

– Yksi työryhmän jäsen sanoi, että koulutuksen ja elinikäisen oppimisen yhtäläisen saatavuuden 

periaatteen sekä tutkintojen ja ammatillisen osaamisen tunnustamisen yhteydessä pitäisi 

nimenomaisesti mainita myös pakolaiset. 

– Koulutustasojen yhdenmukaistamisen käsite arvelutti joitakin osallistujia, ja se kehotettiin 

korvaamaan ilmaisulla koulutustasojen koordinointi.      
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– Kuten kansalaispaneelin suosituksessa todettiin, jäsenvaltioiden olisi sovittava koulutuksen 

sertifioiduista vähimmäisvaatimuksista ja hyväksyttävä ne keskeisissä oppiaineissa alakoulusta 

lähtien. 

– Tutkintojen sekä ammatillisen osaamisen (esimerkiksi ympäristö- ja digialan osaamisen) 

vastavuoroista tunnustamista on parannettava. Ehdotuksissa voitaisiin myös mainita tiettyihin 

moduuleihin perustuva oppisopimuskoulutusta koskeva eurooppalainen kehys.  

– Ehdotuksissa olisi mainittava oikeus koulutukseen työpaikalla.  

– EU:n olisi edistettävä epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamista, esimerkiksi ottamalla mallia 

UNESCOn Learning City Award -palkinnosta ja kehittämällä sitä merkittävää roolia, joka 

urheiluseuroilla ja kulttuuri- ja nuorisojärjestöillä voi olla tässä työssä. Näiden järjestöjen työlle olisi 

annettava enemmän arvoa tässä yhteydessä. 

– Useat työryhmän jäsenet painottivat, että tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavan 

koulutuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämiseksi Euroopassa tarvitaan kattava suunnitelma. 

Esimerkiksi seuraavia muutoksia ehdotettiin: kansalaiskasvatuksen täydentäminen Euroopan 

historiaa, EU:n arvoja ja EU:n roolia maailmassa koskevilla kursseilla; STEM-aineiden käsitteen 

korvaaminen ilmaisulla STEAM-aineet (johon sisältyvät myös humanistiset ja taidealat). Ehdotettiin 

myös, että kaikki kriittistä ajattelua ja digitaalikasvatusta koskevat toimenpiteet yhdistettäisiin 

yhdeksi toimenpiteeksi, johon tehdään seuraavat muutokset: käytetään tarkempaa termiä kuin 

”skeptisyys”, viitataan digitaalikasvatuksen sijaan medianlukutaitoon, poistetaan viittaus 

disinformaatioon (sen voitaisiin tulkita rohkaisevan sensuuriin) ja mainitaan kiusaamisen ja rasismin 

torjunta.  

– Opetusmenetelmien osalta esitettiin pyyntö poistaa osallistavat videopelit tai viitata videopelien 

sijaan pelillistämiseen. 

– Opettajankoulutukseen liittyen ehdotettiin, että mainitaan Erasmus+ -ohjelman tarjoamat 

opettajien liikkuvuusmahdollisuudet ja luodaan alusta, jonka kautta Euroopassa kehitetyt 

opetusmateriaalit ja tieto asetetaan opettajien saataville. Jotkut osallistujat ehdottivat, että 

opettajien olisi toimittava enemmän opiskelijoiden mentoreina ja oltava paremmin perillä 

sosiaalisesta mediasta. Ehdotettiin myös, että ”tukemisen” sijaan ehdotuksessa käytettäisiin 

ilmaisua ”nykyisten ohjelmien kehittäminen” tai ”järjestelmällisen ja laadukkaan jatkokoulutuksen 

tukeminen.” 

– Kaikkien lasten ja perheiden pääsyä internetiin koskevaan osioon ehdotettiin useita 

uudelleenmuotoiluja, kuten lisäämään termi ”laajakaista” ja poistamaan viittaus pandemiaan, jotta 

toimenpide pysyy laaja-alaisena.  Jotkut puhujat kehottivat myös laajentamaan toimenpidettä 

koskemaan kaikkia henkilöitä ja internetin saatavuutta työntekoa varten. 

– Lopuksi useat osallistujat ehdottivat, että tiedon ja kokemusten vaihtamiseen tarkoitettuun 

tiedotusalustaan sisällytettäisiin ratkaisuja nuorille ja että se siirrettäisiin nuorisoa koskevaan 

klusteriin. Esitettiin myös ehdotus, että alustalle koottaisiin tietoa kaikista olemassa olevista 

ohjelmista ja tarjolla olevista mahdollisuuksista.  

 

Osallistujat esittivät seuraavia huomioita nuorisoa koskevan klusterin toimenpiteistä: 

– Nuorten osallistumisesta ja edustuksesta tehtiin esimerkiksi seuraavat ehdotukset: sana ”maanosa” 

korvataan termillä ”Euroopan unioni”, käsitteeseen ”demokraattiset prosessit” lisätään sana 

”päätöksenteko”, perustetaan järjestelmällinen nuorisotestijärjestelmä, jotta voidaan arvioida EU:n 

lainsäädännön vaikutuksia nuoriin (jälkimmäinen ehdotus mainittiin foorumin viimeisimmässä 

raportissa). Euroopan parlamentin vaalien äänestysikärajan laskemisesta keskusteltiin 

perusteellisesti. Se voitaisiin mahdollisesti tehdä Euroopan parlamentin sanamuodon mukaisesti ja 



 

 

sen ehtona voisi olla kansalaiskasvatuksen sekä EU-valistuksen vahvistaminen 

opetussuunnitelmassa.  

– Useat puhujat pyysivät hienosyisempää muotoilua tutustumiskäyntejä käsittelevään osioon (joka ei 

koskaan saisi olla tulkittavissa niin, että se antaa luvan lapsityövoiman käytölle) seuraavasti: 

asetetaan enimmäisrajat käynnin kestolle, mahdollisesti poistetaan maininta tuesta, yhdistetään 

käynnit uraohjauksen ja mentoroinnin kehykseen osana virallista koulutusta. Muita ideoita olivat 

liikkuvuuden käsittävän eurooppalaisen yhteiskuntapalvelun luominen, kaksoistutkintojen 

edistäminen sekä eurooppalaisen nuorisotakuun käsitteleminen omana toimenpiteenään. 

– Työ- ja harjoittelupaikkojen laatuvaatimusten noudattamisen osalta osallistujat keskustelivat 

harjoitteluista maksettavista korvauksista. Työryhmässä ilmaistiin tukea palkattomien 

harjoitteluiden kiellolle niin, että samalla pidetään huolta siitä, ettei nuorille tarjolla olevien 

mahdollisuuksien määrä vähene. Koulutusohjelmiin kuuluvat harjoittelut vaativat lisäpohdintaa. 

Yksi mahdollinen vaihtoehto voisi olla, että harjoittelijoille tarjotaan julkista taloudellista tukea.  

– Työ- ja harjoittelupaikoista erillistä vapaaehtoistoimintaa olisi edistettävä. 

– Sosiaalista suojelua koskeviin nuorten yhtäläisiin mahdollisuuksiin liittyen osallistujat ehdottivat, 

että asunnon saatavuuden osalta voitaisiin tehdä enemmän. Jotkut työryhmän jäsenet ehdottivat 

erityisesti, että asunnosta tai kohtuuhintaisen asunnon saatavuudesta tehtäisiin ihmisoikeus. 

Ehdotettiin myös erityisten toimenpiteiden toteuttamista orpojen suojelemiseksi, kun he lähtevät 

orpokodista ikänsä vuoksi. 

– Aivovuodon ehkäisemiseksi ehdotettiin, että julkisesti rahoitetuissa oppilaitoksissa opiskelleen 

henkilön vastaanottava maa voisi maksaa korvauksia henkilön lähtömaahan. Jotkin työryhmän 

jäsenet tosin korostivat, että tämä voisi heikentää vapaata liikkuvuutta EU:ssa. Eräs puhuja ehdotti, 

että yhdenmukaistamalla palkat EU:n laajuisesti voitaisiin välttää niin sanottua pakkoliikkuvuutta. 

– Lopuksi nuorille kohdennetuista kriisinhallintatoimenpiteistä huomautettiin, että skenaariot eivät 

voi olla tarkkoja, kuten kansalaispaneelin suosituksessa kehotettiin. 

 

Eurooppalaisen identiteetin edistämistä koskevan klusterin osalta puhujat esittivät seuraavia huomioita: 

– Klusterin otsikosta puuttuu sana ”kulttuuri”, ja klusterin otsikon olisi viitattava myös 

monimuotoisuuteen. 

– Yksi idea vaihtokulttuurin kehittämiseksi on eurooppalainen kulttuuripassi. 

– Monikielisyyden edistämisestä puhujat totesivat, että tarvitaan hienosyisempää muotoilua. 

Ehdotettu C1-tason englannin kielitaidon saavuttaminen vaikuttaa epärealistiselta. Sen lisäksi maan 

sisäisen kansallisen vähemmistön kielen tai erityisesti raja-alueilla välittömien naapurimaiden 

kielen oppiminen voisi olla yhtä tärkeää. Useat puhujat vaativat, että alueellisten ja 

vähemmistökielten suojelua parannetaan, mahdollisesti sitovalla välineellä. Tässä yhteydessä 

viitattiin sekä Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevaan 

puiteyleissopimukseen että ehdotukseen luoda virasto, jonka tehtävänä on suojella näitä kieliä.  

– Eurooppalaisen kulttuurin jakamista koskevista mahdollisuuksista tehtiin useita ehdotuksia: 

”rakentaa yhteistä eurooppalaista identiteettiään” korvataan ilmaisulla ”tutkia yhteistä 

eurooppalaista identiteettiään”, ”jakaa eurooppalaista kulttuuria” jälkeen lisätään ”ilman rajoja” 

sekä tarkennus ”erityisesti media-alalla”, koska on aina yllättävää, että EU:n sisäisen rajan 

ylittämisen jälkeen käyttäjillä ei enää ole pääsyä samoihin sisältöihin. Eräs puhuja tosin ilmaisi 

suhtautuvansa tällaiseen mainintaan vastahakoisesti, koska se on teosten tekijöiden etujen 

vastainen. Yksi ehdotus koski Eurooppa-päivän parempaa juhlistamista varsinkin paikallisella 

tasolla. 

– Lopuksi Euroopan kulttuuriperinnön suojelemiseen liittyen osallistujat ehdottivat seuraavia ideoita: 

viitattiin kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, ehdotettiin 



 

 

taiteilijoita koskevien eurooppalaisten sääntöjen laatimista sekä Euroopan kulttuuriperinnön 

suojelemista koskevan erityisen ohjelman luomista. 

 

Lopuksi työryhmä pääsi yhteisymmärrykseen neljännen, urheilua koskevan klusterin luomisesta. Siinä 

urheilua käsitellään yhdessä osallisuuden, terveiden elintapojen (joihin sisältyy myös mielenterveys) 

opettamisen, eurooppalaisen identiteetin painottamisen, kulttuurivaihdon edistämisen ja kulttuuriperinnön 

(paikallinen ja alueellinen urheilu) suojelun kanssa. 

 

Keskustelun aikana Euroopan komission varapuheenjohtaja Margaritis Schinas piti etäpuheenvuoron, jossa 

hän kiitti työryhmän työtä ja varsinkin sen koulutusta koskevaa työtä. Hän kertoi komission tukevan 

yhteiseen opetussuunnitelmaan ja yhteiseen tutkintojärjestelmään perustuvan eurooppalaisen 

koulutusalueen perustamista sekä korosti paremmin rahoitetun ja laajemman Erasmus+ -ohjelman 

panosta. Hän kuvaili Euroopan kulttuuria jäsenvaltioiden moninaisuuden summaksi, jonka koossapitävänä 

voimana toimivat yhteiset arvot. Nämä arvot, kuten kuolemanrangaistuksen kielto ja sosiaaliturva, ovat 

Eurooppaan kuulumisen ytimessä. Hän pani merkille, että kulttuurin alalla on pyrkimyksiä tietynlaiseen 

lähentymiseen erilaisten ohjelmien, kuten Luova Eurooppa, kautta. Lisäksi alalla panostetaan Euroopan 

kulttuuriperinnön edistämiseen auttamalla yhteisöjä ja suojelemalla historiallisia perintökohteita.  

 

4. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittämällä osallistujia antoisasta keskustelusta. Hän selitti, että prosessin 

seuraava vaihe on ehdotusten uudelleenlaatiminen työryhmän alustavasta luonnoksesta tekemien 

huomioiden pohjalta. Puheenjohtaja ja työryhmän kansalaistiedottaja Marina Zelenetska hyväksyvät nämä 

uudet ehdotukset, ja ne esitellään seuraavassa kokouksessa.  Lopuksi puheenjohtaja muistutti osallistujia, 

että päällekkäisten suositusten ongelmasta käydään yhä keskusteluja, ja kertoi, että lisää tietoa annetaan 

heti, kun asiaan löydetään ratkaisu. 


