
© Forum 1 

 

 

 
 
 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

9. Neljä vallan linnaketta 

 

Kuvatehtävä (s. 76-77) 

Pohdi, mikä on tämän kaltaisten valokuvien viesti maailmalle. 

● Kuva viestittää Euroopan unionin jäsenmaiden yhtenäisyyttä. 

● Se antaa kuvan suuresta unionista. 

● Taustalla olevat eri kieliset tekstit korostavat unionin laajuutta ja ajatusta 

”moninaisuudessaan yhtenäinen”. 

 

Kuvatehtävä (s. 82) 

Selvitä netistä kuvan vihjeiden avulla, mistä direktiivissä oli kyse ja miten 

äänestyksessä kävi. 

 Kyseessä oli direktiivi matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä terrorismin ja muun 

vakavan rikollisuuden tutkimista, paljastamisesta ja ennaltaehkäisemistä sekä tällaisiin 

rikoksiin liittyviä syytetoimia varten.  

● Direktiivi meni läpi parlamentissa äänin 461-179 (poissa 9). 

 

Kuvatehtävä (s. 83) 

Suuren osan työstään mepit tekevät Brysselissä, mutta 12 kertaa vuodessa parlamentti 

matkustaa pitämään täysistuntoa Ranskan Strasbourgiin. Selvitä, miksi meppien Single 

Seat -ryhmä vastustaa tätä järjestelmää ja miksi täysistuntoja ei pidetä vain yhdessä 

kaupungissa. 

● Kahdessa kaupungissa kokoontuminen merkitsee meppien, avustajien ja kaikkien 

asiakirjojen viemistä Brysselistä Strasbourgiin. Tämän on laskettu maksavan noin 200 

miljoonaa euroa vuodessa. 

● Ryhmä vastustaa joka kuukausi tapahtuvaa parlamentin matkustamista, koska se 

aiheuttaa paljon kustannuksia, vie paljon meppien aikaa ja rasittaa luontoa. 

● Kansalaisten silmissä matkustelu näyttäytyy “hölmöläisten puuhana”. 

● EU:n perussopimuksissa on sovittu, missä toimielimet kokoontuvat. Istuntopaikkojen 

taustalla on perustajamaiden sopimus jakamisesta.  

● Ranska vastustaa Strasbourgista luopumista. Suuri osa mepeistä haluaisi, että 

parlamentin istunnot pidettäisiin yhdessä paikassa, Brysselissä. 
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Kuvatehtävä (s. 86) 

Mikä on Peter Schrankin vuonna 2012 The Economist -lehdessä julkaistun 

pilapiirroksen sanoma? 

● Euroopan unioni on kuvattu kasvottomaksi isoksi mieheksi. Sinisessä tähtipaidassa lukee 

englanniksi byrokratia.  

● Demokratia on kuvattu naiseksi ja paljon pienemmäksi kuin EU. Vaatetus viittaa 

Kreikkaan. 

● Demokratia luovuttaa voiton seppeleen EU:lle. Unionin käsi demokratian olkapäällä 

symbolisoi myös byrokratian ylivaltaa. 

● Taustalla näkyy komission talo. Pilapiirtäjä viittaa luultavasti komissioon ja sen 

byrokratiaan. 

● Kuva kritisoi ns. demokratiavajetta. Ilmeisesti tekijän mielestä unionin byrokratia on 

lyönyt demokratian. 

 

Tehtävä 1 

Laadi käsitekartta Euroopan unionin toimielimistä. 

● opiskelijan oma vastaus 

 

Tehtävä 2 

Kuvittele, että olet töissä Euroopan unionin tiedotustoimistossa. Saat WhatsApp-viestin 

Kiinasta. Vastaa noin 20 sanalla kysyjälle mikä on 

a) komission 

b) Euroopan unionin neuvoston 

c) Euroopan parlamentin asema ja luonne unionissa. 

 

a) Viisivuotiskaudeksi valittu komissio on Euroopan unionin jäsenmaista riippumaton moottori. 

Se valmistelee ja ehdottaa yksinoikeudella uusia lakeja sekä valvoo muiden toimielinten 

päätösten toteutumista. 

 

b) Euroopan unionin neuvosto on Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajista 

koostuva tärkein päätöksentekoelin, joka säätää lakeja, valvoo lainsäädäntöä sekä hoitaa 

ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. 

 

c) Parlamentti on Euroopan unionin vaaleilla valittu kansalaisten edustaja, joka säätää lakeja, 

valvoo komissiota poliittisesti sekä toimii keskustelufoorumina ja kansalaisten 

vaikutuskanavana. 
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Tehtävä 3  

Esseetehtävä. Ota kantaa väitteeseen: vain Euroopan parlamentti edustaa kansalaisia 

Euroopan unionissa. 

Väitteen puolesta: 

● Väite pitää sikäli täysin paikkaansa, että parlamentti on ainoa Euroopan unionin toimielin, 

joka on valittu vapailla vaaleilla. 

● Unionin kansalaiset pääsevät itse vaikuttamaan siihen, keitä he haluavat edustamaan 

itseään ja tekemään puolestaan päätöksiä. 

● Unionin kansalaiset voivat olla suoraan yhteydessä meppeihin. 

● Muiden toimielinten kokoonpanoon kansalaiset eivät pääse vaikuttamaan suoraan. 

● Esimerkiksi komission jäsenet valitaan käytännössä omista ehdokkaista, jotka eivät ole 

välttämättä parlamentin tai hallituksen jäseniä omissa maissaan. Kansalaiset eivät ole 

päässeet heidän valintaansa vaikuttamaan, paitsi vaaleissa valituksi tulleiden poliittisten 

päättäjien välityksellä. 

 

Väitettä vastaan: 

● Kansalaisilla on muihinkin toimielimiin välillistä vaikutusta.  

● Euroopan unionin neuvostossa kokoontuu ministereitä, jotka edustavat jäsenmaidensa 

hallituksia ja sitä kautta myös kansoja. 

● Eurooppa-neuvoston päätöksiä tekevät jäsenvaltioiden päämiehet ovat omissa maissaan 

tulleet valituiksi tehtäväänsä demokraattisen valintaprosessin kautta. Kansalaiset ovat 

voineet äänestää, keitä haluavat edustajikseen. 

 

Tehtävä 4 

Unionin tärkeimpien toimielinten kohdalla on lyhyet tehtäväkuvaukset. Laadi 

samankaltainen lista kolmesta muusta valitsemastasi toimielimestä. 

● opiskelijan oma vastaus 

 

Tehtävä 5 (nettitehtävä) 

Etsi yhden tiedotusvälineen arkistosta viisi uusinta uutista Euroopan unionin 

toimielimistä. 

a) Millaisia asioita uutisoidaan? 

b) Pohdi, miten kyseinen tiedotusväline suhtautuu unioniin. 

● opiskelijan oma vastaus 

 


