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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

7. Eurooppa on auki EU-kansalaiselle 

 

Tehtävä 1 

Mitkä ovat EU-kansalaisen tärkeimmät oikeudet? 

● Vapaa liikkuvuuden ansiosta mahdollisuus asua, työskennellä tai opiskella missä tahansa 

jäsenmaassa 

● Oikeus saada diplomaattista suojelua tai apua miltä tahansa unionin jäsenmaan 

edustustolta tai konsulaatilta, jos omalla maalla ei ole kyseisessä maassa edustustoa 

● Oikeus saada sairaanhoitoa EU-maissa, ja lisäksi Norjassa, Islannissa, Sveitsissä ja 

Liechtensteinissa 

● Oikeus äänestää esimerkiksi europarlamenttivaaleissa 

 

Tehtävä 2 

Mitä hyötyä tai haittaa Euroopan unionista on ollut sinulle? 

Hyötyjä esimerkiksi  

● euro 

● matkailu 

● mahdollisuus opiskella muissa EU-maissa 

● hyödykkeiden tarjonnan lisääntyminen ja niiden parantunut laatu  

 

Haittoja esimerkiksi  

● euroalueen ongelmat 

● Suomen itsemääräämisoikeuden kaventuminen 

● maaseudun ongelmat (esim. maataloustukien pieneneminen) 

 

Tehtävä 3  

a) Mikä on Schengen-sopimus? 

● Sopimus säätelee ihmisten liikkuvuutta sopimusmaiden välillä. 

● Sopimukseen kuuluu 26 eurooppalaista valtiota. Ne muodostavat yhdessä Schengen-

alueen, jolla on yhteinen rajavalvonta ulkorajoilla. 

● Sopimusmaiden sisärajoilla ei ole tullimuodollisuuksia eikä rajatarkastuksia. 

● EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille myönnetään Schengen-viisumeja, joilla saa 

matkustaa koko alueella. 
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b) Mitä vaikutuksia Schengen-sopimuksen purkautumisella olisi eurooppalaisten 

arkeen? 

● Toisessa Schengen-maassa työskentelevien työmatka-aika pidentyisi rajatarkastuksien 

takia. 

● Yrityksille se tietäisi lisäkustannuksia muun muassa tavarankuljetuksesta, koska 

rekkakuskien palkkakustannukset nousisivat rajatarkastusten pidentäessä matka-aikoja. 

● Hyödykkeiden hinnat nousisivat, ja talouskasvu hidastuisi.  

● Matkailuyrittäjät kärsisivät, sillä matkailusta tulisi vaikeampaa ja kalliimpaa. 

● Rajamuodollisuuksien palauttamisesta tulisi valtiolle lisäkustannuksia. 

 

Tehtävä 4 

Laadi viiden kohdan ohje ystävällesi, joka haluaa lähteä töihin Euroopan unionin 

alueelle. 

Esimerkiksi 

● Muista hakea matkaan avustusta, jos olet vasta lähdössä hakemaan töitä. 

http://te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kustannukset_ja_avustus/index.html 

● Muista hakea korvausta, jos jäät työttömäksi. 

● Ilmoittaudu kolmen kuukauden sisällä viranomaisille. 

● Huolehdi siitä, että sinua kohdellaan samalla tavalla kuin uuden asuinmaasi työntekijöitä. 

● Varmista kohdemaan käytännöt, esimerkiksi miten sosiaaliturvasi määräytyy. 

 

Tehtävä 5 (nettitehtävä) 

Etsi verkosta Eurostatin tilasto muuttoliikkeestä ja muuttajista. Valitse sivustolta 

kolme erilaista tilastoa tai kuviota. Mitä tietoja ne antavat muuttoliikkeestä ja 

muuttajista Euroopassa. 

● opiskelijan oma vastaus 

 

http://te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kustannukset_ja_avustus/index.html

