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KOULUTUSTA, KULTTUURIA, NUORISOA JA URHEILUA KÄSITTELEVÄN TYÖRYHMÄN YHTEENVETO 

Puheenjohtajana Silja Markkula, Euroopan nuorisofoorumi 

Perjantaina 21. tammikuuta 2022 klo 10.00–12.00 

 

1. Kokouksen avaus (puheenjohtaja)  

Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi kokoukseen, joka pidettiin hybridimuotoisena, ja ilmoitti 
työryhmäkokouksen suoratoistosta (tallenne katsottavissa täällä).  
 
Hän teki selkoa eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 ”Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja 
työpaikat / Koulutus, kulttuuri nuoriso ja urheilu / Digitalisaatio” tilanteesta ja totesi, että paneelin kolmatta 
istuntoa oli lykätty terveystilanteen vuoksi ja että se järjestettäisiin 25.–27. helmikuuta ja totesi lisäksi, että 
tämän vuoksi käsiteltäviä suosituksia ei ollut. Keskustelu perustuisi näin ollen monikielisellä digitaalisella 
foorumilla tehtyihin kannanottoihin ja työryhmässä aiemmin käytyihin keskusteluihin.  
 
2. Raportit eurooppalaisessa kansalaispaneelissa 1 ja kansallisissa kansalaispaneeleissa käytävistä 

koulutusta, kulttuuria, nuorisoa ja urheilua käsittelevään työryhmään liittyvistä keskusteluista 

Puheenjohtaja muistutti, että työryhmän edellisessä kokouksessa eurooppalaisen kansalaispaneelin 
edustajat esittivät yhteenvedon siihenastisista keskusteluistaan. Lisäksi koulutusta, kulttuuria, nuorisoa ja 
urheilua koskevia ideoita oli käsitelty kansallisissa kansalaispaneeleissa. Sekä eurooppalaisten että 
kansallisten kansalaispaneelien suositukset esiteltäisiin täysistunnossa ja työryhmässä maaliskuussa. 
 
3. Puheenjohtajan alustus parhaillaan käytävistä monikielisen digitaalisen foorumin keskusteluista ja 

temaattisesta keskustelusta 

Keskustelu jäsennettiin neljän aihepiirin mukaan: koulutus, urheilu, nuorisoasiat ja kulttuuri. Puheenjohtaja 

esitti aluksi yhteenvedon foorumilta ja aiemmista keskusteluista saadusta panoksesta ja kysyi sitten 

työryhmän jäseniltä foorumilla esitettyjen kannanottojen perusteella, mitä muita konkreettisia ehdotuksia 

voitaisiin esittää ja miten ryhmässä jo tehtyä työtä voitaisiin hyödyntää.  

 

3.1   Koulutus 

Puheenjohtaja totesi, että tähän mennessä oli tuotu esille seuraavat tärkeimmät aiheet: koulutuksen 

yhtäläisen saatavuuden varmistaminen erityisesti pandemian yhteydessä; eurooppalaisen identiteetin 

edistäminen yhteisten opetusohjelmien tai historiankirjan avulla; rasismin ja suvaitsemattomuuden 

torjuminen koulutuksen avulla; tulevaisuuden tarpeita vastaavan koulutuksen edistäminen, mukaan lukien 

ilmastokysymysten, digitalisaation ja pehmeiden taitojen osalta; yhteisen perustan kehittäminen yrityksille 

ja oppilaitoksille, jotta markkinoiden tarpeisiin voidaan vastata paremmin; parempi liikkuvuusohjelmiin 

(Erasmus+) pääsy ja niiden parempi näkyvyys sekä oppisopimuskoulutuksen parempi tunnustaminen. 

Keskustelussa keskityttiin seuraaviin aiheisiin:  

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220121-1000-SPECIAL-OTHER-1
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- Mahdollisuus korkealaatuiseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen syrjäisillä alueilla ja 

maaseudulla, myös syrjäytyneille ryhmille. Keskustelussa esitettiin toiveita kattavan digitaalisen 

infrastruktuurin käyttöönotosta kaikkialla EU:ssa ja verkkoresurssien ja -opetuksen kehittämisestä, 

opetusalustat mukaan lukien, opiskelijoiden ja opettajien auttamiseksi. Lisäksi esitettiin ajatus 

korkealaatuisen koulutuksen yhteisestä eurooppalaisesta viitekehyksestä.   

- Useissa puheenvuoroissa käsiteltiin myös tulevaisuuden tarpeita vastaavaa koulutusta: pehmeiden 

taitojen, vuorovaikutus- ja viestintätaitojen sekä terveyttä ja ympäristöä käsittelevien aiheiden 

opettaminen lapsille mutta myös työpaikkaa vaihtavien aikuisten kouluttaminen uudelleen. 

Puheenvuoroissa kehotettiin kouluttamaan opettajia koulutustarjonnan parantamiseksi ja 

varmistamaan, että saatavilla on ajantasaisia oppikirjoja myös verkkoalustan kautta. Yhtenä 

ehdotuksena oli tarjota jokaiselle nuorelle kaikkialla EU:ssa tunnustettu taattujen taitojen 

kokonaisuus.  

- Lisäksi ehdotettiin konkreettisen suunnitelman laatimista eurooppalaisen koulutusalueen 

toteuttamisesta vuoteen 2025 mennessä.  

- Esille tuotiin opettajien ja paikallistason viranhaltijoiden/poliitikkojen liikkuvuuden edistäminen ja 

Erasmus+-ohjelman kehittäminen hybridi- ja verkko-oppimisen avulla. Taloudellisista rajoitteista 

johtuva tai liikkuvuuden sivuvaikutuksena syntyvä aivovuoto herätti huolta.  

- Puhujat kehottivat luomaan laajan Eurooppaa käsittelevän kouluopetuksen moduulin tai 

opetussuunnitelman (joka kattaa historian, kulttuurin, arvot ja ajankohtaiset asiat) tai suppeampana 

ratkaisuna EU:n historiaa ja toimielinten työtä koskevan yhteisen osion yhteisen eurooppalaisen 

identiteetin edistämiseksi.  

- Puheenvuoroissa esitettiin ajatuksia rasismin ja suvaitsemattomuuden torjumiseksi ottamalla 

käyttöön kouluissa mahdollisesti pakollisia eettisen kasvatuksen kursseja, joissa käsitellään esimerkiksi 

sukupuolten tasa-arvoa, seksuaalista suuntautumista ja osallistavaa yhteiskuntaa. 

- Lisäksi tuotiin esiin tarve parantaa akateemisten tutkintojen ja oppisopimuskoulutuksen 
vastavuoroista tunnustamista myös niiden osalta, joilla on maahanmuuttaja- tai pakolaistausta.  

- Puheenvuoroissa korostettiin aiemmin kulttuurin yhteydessä käsiteltyä vähemmistökielten 
edistämistä koulutusmahdollisuuksien avulla. 

 
3.2   Urheilu 

Puheenjohtaja totesi, että tähän mennessä oli tuotu esille seuraavat tärkeimmät aiheet: epäterveet elintavat, 

yhtenäisempää EU:n tason urheilu- ja terveyspolitiikkaa koskeva tarve, eurooppalaisen identiteetin 

edistäminen EU:n joukkueiden ja EU:n brändin avulla, tarve lisätä tietoisuutta esimerkiksi Euroopan 

urheiluviikon avulla ja perinteisiä urheilulajeja koskevan tuntemuksen edistäminen. Keskustelussa 

korostettiin seuraavia ajatuksia:  

- Pelkän huippu-urheilun sijasta ruohonjuuritason urheilun infrastruktuuria ja rahoitusta on 
parannettava ja paikallisia urheiluseuroja on tuettava ja tarjottava urheilua ja terveellisiä elämäntapoja 
koskevaa opetusta erityisesti nuoremmille lapsille. Samassa yhteydessä mainittiin, että 
liikunnanopettajia tarvitaan lisää, ja korostettiin urheilun viranhaltijoiden välisen vertaisoppimisen ja 
parhaiden käytäntöjen vaihdon merkitystä. 

- Lisäksi tuotiin esille sellaisen EU:n tason yhteisen urheilupolitiikan luominen, joka kattaa kuntoilun ja 
ammattiurheilun ja takaa kaikille lapsille mahdollisuuden urheiluun, myös osana lapsitakuun 
täytäntöönpanoa. 

- Puhujat esittivät ajatuksen Euroopan urheiluviikon ja kaikkialla EU:ssa järjestettävien tapahtumien 
hyödyntämisestä paikallisten ja perinteisten urheilulajien edistämiseksi.  

- Joissakin puheenvuoroissa keskityttiin urheilun panokseen osallistavan yhteiskunnan edistämisessä 
(mukaan lukien miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu).  

- Puheenvuoroissa muistutettiin ajatuksesta EU:n joukkueiden ja EU:n lipun käyttämisestä 
kansainvälisissä kilpailuissa eurooppalaisen identiteetin edistämiseksi. 
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3.3   Nuoriso 

Puheenjohtaja totesi, että tähän mennessä oli tuotu esille seuraavat tärkeimmät aiheet: keinot 

nuorisotyöttömyyden torjumiseksi ja pääsyn parantamiseksi korkealaatuisiin työpaikkoihin, mukaan lukien 

palkattoman harjoittelun kieltäminen; nuorten suurempi osallistuminen päätöksentekoprosessiin ja 

äänestysiän alentaminen 16 vuoteen; nuorisoasioiden valtavirtaistaminen kaikissa EU:n politiikoissa; 

liikkuvuuden lisääminen ja laajentaminen Erasmus+-ohjelman avulla. Työryhmän jäsenet korostivat 

keskustelussa erityisesti seuraavaa: 

- Heidän huolenaiheensa siitä, että on varmistettava nuorten pääsy työmarkkinoille ja laadukkaisiin 
työpaikkoihin. Konkreettiset ideat muun muassa palkattoman harjoittelun kieltämisestä EU:n tasolla 
oikeudellisella välineellä, syrjivien palkkakäytäntöjen, kuten nuorten vähimmäispalkkojen, pois 
sulkemisesta, positiivisen syrjinnän mahdollisesta hyödyntämisestä nuorten hyväksi sekä koulutuksen 
ja käytännön työn yhdistämisestä yrityksissä.  

- Ajatus nuorisofoorumin perustamisesta, jotta nuorille tarjotaan parempaa ohjausta antamalla heille 
mahdollisuus vaihtaa ajatuksia, etsiä opiskelu-, työ- ja harjoittelumahdollisuuksia ja parantaa heidän 
ymmärrystään siitä, mitä yritykset tarvitsevat.  

- Ehdotus perustaa nuorten yrittäjyyttä koskevien hankkeiden rahoitusmekanismi, jonka tavoitteena on 
luoda miljoona startup-yritystä kymmenessä vuodessa monikielisellä digitaalisella foorumilla esitetyn 
idean mukaisesti.  

- On tärkeää panna nuorisotakuu täytäntöön ja vahvistaa sitä kaikissa jäsenvaltioissa ja puuttua nuorten 
pandemian yhteydessä kohtaamiin ongelmiin sekä lisätä nuorisotyöntekijöille ja -järjestöille 
annettavaa tukea myös rahoituksen avulla, sekä ehdotus EU:n tason yhteisestä viitekehyksestä 
nuorisotyöntekijöiden tukemiseksi.            

- Lisäksi tuotiin esiin tarve parantaa arkioppimisen ja epävirallisen oppimisen tunnustamista.  
- Nuorten sosiaalisen suojelun saatavuuden varmistaminen ja asumisen ongelmiin puuttuminen myös 

EU:n rahoituksen avulla.  
- Nuorten      ottaminen paremmin mukaan päätöksentekoon ja EU:n politiikkojen suunnitteluun ja 

täytäntöönpanoon myös muissa kuin  nuorisoasioissa ja myös muulloin kuin vain konferenssin ajan. 
Ajatus äänioikeuden myöntämisestä 16 vuoden iästä alkaen jakoi jälleen mielipiteitä. Keskustelussa 
ehdotettiin, että tällaisen oikeuden olisi kuljettava käsi kädessä kansalaiskasvatuksen ja yhteisen 
eurooppalaisen opetussuunnitelman kanssa. 

- Esille tuotiin jälleen kerran eurooppalaisen yhteiskuntapalvelun perustaminen keinona lisätä 
solidaarisuutta. 
 

3.4   Kulttuuri 

Puheenjohtaja totesi, että tähän mennessä oli tuotu esille seuraavat tärkeimmät aiheet: keinot 

eurooppalaisen identiteetin edistämiseksi, esimerkiksi järjestämällä kansainvälisiä tapahtumia ja edistämällä 

eurooppalaista perintöä ja kulttuurivaihtoa; vähemmistöjen suojelu (kielet ja kulttuurit); taiteilijoiden 

sosiaalisen suojelun ja suojellun aseman tarve; kulttuurin merkitys rasismin ja suvaitsemattomuuden 

torjunnassa. Lisäksi esitettiin ajatus kulttuuriasioista vastaavasta komission jäsenestä. Keskustelussa tuotiin 

lisäksi esille tai toistettiin seuraavat seikat:  

- Sosiaalisen osallisuuden sekä rasismin ja suvaitsemattomuuden torjunnan edistäminen kulttuurin 
avulla esimerkiksi vähentämällä osallistumisen esteitä ja tukemalla näitä tavoitteita edistäviä 
hankkeita ja kansalaisjärjestöjä.  

- Sellaisen erityisen rahaston perustaminen, joka tukisi kulttuuriperintöä ja kokoaisi yhteen eri 
rahoituslähteitä EU:n tasolla, ja kulttuuriperinnön edistäminen digitaalisin keinoin. 

- Kiinnostus uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitetta kohtaan ja tarve edistää sitä kaikilla EU:n alueilla.  
- Eurooppalaista ”kulttuuripassia” koskeva idea, joka ulottuu Discover EU -ohjelman ilmaisia junalippuja 

pidemmälle ja kannustaa nuoria tutustumaan Eurooppaan kulttuurin kannalta. Lisäksi esitettiin ajatus 
eurooppalaista identiteettiä edistävistä kirjoista. 
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- Keskustelussa tuotiin toistamiseen esille huoli vähemmistökielten suojelusta ja tehtiin ehdotuksia 
sellaisen EU:n rahoittaman ”kokonaisvaltaisen monikielisyyspolitiikan” käyttöönotosta, jolla 
varmistetaan, että lapset voivat opiskella ja saada opetusta vähemmistökielillä, ja jonka avulla 
tarjotaan rahoitusta monikieliselle sisällölle ja opettajien palkkaamiselle. Tähän liittyen keskustelussa 
kehotettiin myös varmistamaan kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan Euroopan neuvoston 
puiteyleissopimuksen täytäntöönpano ja kannustamaan jäsenvaltioita allekirjoittamaan alueellisia 
kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja.  

- Esille tuotiin jälleen ideat taiteilijoiden eurooppalaisesta asemasta ja heidän liikkuvuutensa 
edistämisestä.  
 

4. Kokouksen päättäminen (puheenjohtaja) 

Puheenjohtaja totesi päätöspuheenvuorossaan, että työryhmän kokouksissa esiin tuoduissa ajatuksissa oli 

yhtäläisyyksiä, ja katsoi tämän tarjoavan hyvän lähtökohdan, jotta työryhmä voi aloittaa keskustelut 

kansalaisten suosituksista. Hän esitti yhteenvedon keskustelun pääkohdista ja totesi, että tuleva työ 

järjestettäisiin kansalaispaneelien tekemien suositusten perusteella.  

 

Liite: Luettelo työryhmän jäsenistä  

Puheenjohtaja Silja Markkula Euroopan nuorisofoorumi 

   

Etunimi Sukunimi Organisaatio 

      

Greta Karoline ADAMEK  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Christine ANDERSON Euroopan parlamentti 

Tiago ANTUNES Neuvosto 

Hugues  BAYET Kansalliset parlamentit 

Matteo Luigi  BIANCHI Kansalliset parlamentit 

Emil   BOC Paikallinen/alueellinen edustaja 

Fabíola  CARDOSO Kansalliset parlamentit 

Paula CARVALHO Neuvosto 

Lefteris CHRISTOFOROU Euroopan parlamentti 

Gabriela  CRETU Kansalliset parlamentit 

François DECOSTER  Alueiden komitea 

Daniela DUMITRU  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Laurence FARRENG Euroopan parlamentti 

Kinga GAL Euroopan parlamentti 

Josune  GOROSPE Kansalliset parlamentit 

Enzo GORZA Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Alicia HOMS GINEL Euroopan parlamentti 

Zuzana HOZLÁROVÁ Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 

Tea JARC Työmarkkinaosapuolet 

Danuta  JAZŁOWIECKA Kansalliset parlamentit 

Željka  JOSIĆ Neuvosto 

Peter  KMEC Kansalliset parlamentit 

Antonis KOURRAS Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 

Regina LAUCYTE  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Silja MARKKULA Euroopan nuorisofoorumi 

Kieran MCCARTHY Alueiden komitea 
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Nora MEBAREK Euroopan parlamentti 

Dace MELBĀRDE Euroopan parlamentti 

Jean Claude  MICALLEF Kansalliset parlamentit 

Baiba  MILTOVICA  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

Vidmantas MITKUS Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 

Pascual NAVARRO Euroopan unionin neuvosto 

Victor NEGRESCU Euroopan parlamentti 

Aoife O’LEARY Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Elyes OUERGHI  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

George  PAPANDREOU Kansalliset parlamentit 

Luc PAQUE Neuvosto 

Igors  PIMENOVS Kansalliset parlamentit 

Anne PRÉDOUR Neuvosto 

Paul  RUBIG Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

Piero SAVARIS  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

David SMOLJAK Kansalliset parlamentit 

Michaela SOJDROVA Euroopan parlamentti 

Guy VERHOFSTADT Euroopan parlamentti 

Isabel WISELER-LIMA Euroopan parlamentti 

Salima YENBOU Euroopan parlamentti 

Marina ZELENETSKA  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

 


