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Maanantai 7.5.2018 

Turku pyrkii Euroopan kartalle – kesällä järjestettävä Eurooppa-foorumi tuo EU-asiat 

kansalaisen lähelle 
 Turku pyrkii kohentamaan kansainvälistä asemaansa uuden tapahtuman Eurooppa-

foorumin avulla siten, että sen asema on kansainvälisesti kiinnostava sekä asuin- että 
sijoutuskohteena. 

 Pyritään keskustelemaan mm. koko Suomen tavoitteista tulevalle puheenjohtajuuskaudelle, 
myös kansalaisten arkea koskettavista asioista. 

 Tapahtumasta toivotaan jokavuotista. 

 
Kysymys opiskelijoille: Mitä puheenjohtajuuskauden maan tehtäviin kuuluu?  
Vastaus:  

 Puheenjohtajuutta hoitavat jäsenmaat tekevät tiivistä yhteistyötä kolmen maan ryhmissä  
→ Asettavat pitkän aikavälin tavoitteet, laativat yhteisen ohjelman, jossa luetellaan asiat ja 
pääaiheet, joita neuvosto käsittelee seuraavat 18 kuukautta 
→ Kukin kolmesta maasta laatii oman puolivuotissuunnitelmansa 

 Maa johtaa puhetta neuvosto kokouksissa kaikilla tasoilla  
 Auttaa varmistamaan EU:n työn jatkuvuuden neuvostossa 

Lähde: Eurooppaneuvosto, Luettu 7.5.2018 

 
 

https://yle.fi/uutiset/3-10193698
https://yle.fi/uutiset/3-10193698
http://www.consilium.europa.eu/fi/council-eu/presidency-council-eu/


Tiistai 8.5. 

Sipilä ennätti kehua EU:n rahanjakoa – Suomi saamassa entistä vähemmän ja 

maataloustukien leikkaukset vaikeuttavat ruoantuotantoa 
 Suomesta voi tulla lähivuosina entistä selvempi nettomaksaja. 

→ Syynä voi olla se, että Suomi ei saa EU:lta jatkossa niin paljon rahaa maatalouteen ja 
maatalouden kehittämiseen. 

 “Kärjistäen EU:n yhdessä Suomen kanssa rahoittamat maatalous- ja kehittämisrahat ovat 
Suomen EU-lypsylehmä. Suomi on saanut tätä kautta EU:lta satoja miljoonia vuosittain 
rahaa. EU.n komissio kaavailee tähän reaalisesti 15 prosentin leikkausta.”. 

 
Kysymys opiskelijoille: Mitä eroa on nettomaksajalla ja nettosaajalla? 
Vastaus: 

 Nettomaksaja on maa, jonka valtion talousarvioista maksetaan EU:n kassaan enemmän, 
kuin sieltä saadaan. 

 Nettosaaja on maa, jonka maksut EU:lle ovat vähemmän, kuin sieltä saadaan avustuksina 
ja tukina. 
→ Maa hyötyy taloudellisesti jäsenyydestä. 

Lähde: Jokaisen maailma  -oppikirja, 1.-2. painos 

 
 

 

 

Keskiviikko 9.5. 

Hurja ehdotus Eurooppanuorilta: EU-liputus pakolliseksi julkisissa rakennuksissa 
 Eurooppanuoret perustelevat ehdotustaan sillä, että Suomessa liputetaan EU-lippua paljon 

vähemmän, mitä Keski-Euroopassa. He myös sanovat, että EU-lipun liputus on tärkeä tapa 
osoittaa kuuluvuutta EU:n arvo yhteisöön ja tuoda eurooppalaisia symboleita lähemmäs 
suomalaisia. 

https://yle.fi/uutiset/3-10196212
https://yle.fi/uutiset/3-10196212
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/hurja-ehdotus-eurooppanuorilta-eu-liputus-pakolliseksi-julkisissa-rakennuksissa/6900944#gs.726rcks


 

Eurooppa-päivää nuoret! Siis mitä ja miksi? 
 Nuorten suomalaisten kiinnostus äänestämiseen eurovaaleissa on erittäin vähäistä, asiaan 

on saatava muutos. 
 EU-komissio on ehdottanut, että Erasmus+ opiskelijavaihto-ohjelma saisi tuplasti rahaa 

nykyiseen verrattuna, 30 miljardia euroa ja alle miljardilla siitä halutaan tukea 
interreilaamista. 
→ Hintojen lasku voi saada nuoret liikkeelle ja tutustumaan enemmän Eurooppaan. 

 
Kysymys opiskelijoille: Kuinka vapaa oikeus Euroopan unionin kansalaisella on liikkua EU- sekä 
ETA että Schengen alueella? 
Vastaus:  

 Unioni takaa oikeuden liikkua, oleskella sekä työskennellä vapaasti eri jäsenmaissa. 
 EU- tai ETA-maassa voi viipyä vapaasti kolme kuukautta, pidempiaikaiset asumiset 

edellyttää esimerkiksi työnteko ja opiskelu. 
 EU:n kansalaisiin sovelletaan samoja työsuhteen ehtoja, kuin maan omiin kansalaisiin. 
 Yrityksen voi perustaa toiseen jäsenmaahan, ehdot ovat samat kuin oleskelu maan 

kansalaisilla. Kuitenkin tiettyihin virkoihin vaaditaan valtion kansalaisuus, ja tiettyihin 
ammatteihin ulkomailla hankitun tutkinnon arviointia. 

 Opiskelija voi suorittaa tutkinnon toisessa maassa samoin ehdoin kuin maan kansalaiset. 
Lähde: EU-perusteos, s. 154-155, 3. painos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yle.fi/uutiset/3-10197507


 

 

Torstai 10.5. 

Iran ja Israel iskivät toisiaan vastaan – Euroopan johtajat ja EU kehottavat osapuolia 

malttiin 
 Iran ampui Syyriasta Israelin miehittämälle Golanin niemimaalle. 

→ Israel vastasi ampumiseen iskemällä Iranin kohteisiin Syyriassa. 
 EU korostaa Israelin oikeutta puolustautua iskuja vastaan. 
 EU kuitenkin kehottaa alueella toimivia valtioita malttiin, ettei tilanne eskaloidu entiseltään. 

 
Kysymys opiskelijoille: Millaiset oikeudet ja velvollisuudet muilla EU mailla on kriisin syntyessä 
jossain EU maassa? 
Vastaus:  

 Koska unionilla ei ole omaa armeijaa, vuonna 1992 solmitun Maastrichtin sopimuksen 
mukaan yhteinen puolustuspolitiikka “saattaa johtaa yhteiseen puolustukseen, jos 
Eurooppa-neuvosto päättää niin.”. 

 EU:n sotilaallinen yhteistyö käytännössä katsoen on kriisinhallintaa ja suorituskykyyn 
liittyvää yhteistyötä. 

Lähde: EU-perusteos, s.106-107, painos 3. 
 

Euroopan komissio maksaa 15 000 nuoren kesän junamatkat 
 Valitut 18-vuotiaat saavat ilmaisen matkakortin kuukauden matkailua varten. 

o Majoitus- ja muut kulut täytyy itse maksaa. 
 Hakijoiden täytyy olla EU-kansalaisia ja hakuaikana 18-vuotta täyttäneitä. 
 Matkustaa voi 30 päivän ajan yksin tai ryhmässä, enintään neljässä maassa. 

 

 
 

Lauantai 12.5. 

Kommentti: Berliinin selkäranka ei kestä Washingtonin kiristystä – raha ratkaisee 

https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/iran-ja-israel-iskivat-toisiaan-vastaan-euroopan-johtajat-ja-eu-kehottavat-osapuolia-malttiin/6902466#gs.MCMhIGc
https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/iran-ja-israel-iskivat-toisiaan-vastaan-euroopan-johtajat-ja-eu-kehottavat-osapuolia-malttiin/6902466#gs.MCMhIGc
https://www.talouselama.fi/uutiset/euroopan-komissio-maksaa-15-000-nuoren-kesan-junamatkat/68a7253e-1c90-3980-8cd5-1bbc74350582
https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/kommentti-berliinin-selkaranka-ei-kesta-washingtonin-kiristysta-raha-ratkaisee/6904814#gs.1GGT7i4


 EU:n ja Yhdysvaltojen välille railo Donald Trumpin irrottautuessa Iranin ydinsopimuksesta. 
 Myös Euroopan maiden välit voivat rakoilla. 
 Ranskan presidentti korosti puheessaan aiheesta: 

1. Eurooppa ei saa olla heikko 

2. Maanosa ei saa jakautua 

3. Pelkoa ei pidä tuntea 

4. Odottelu ei auta. 
→ Mikään näistä ei välttämättä tule toteutumaan, kun EU yrittää vastata Yhdysvaltain 
yksipuoliseen päätökseen irtautua. 

 EU näyttänyt heikkoutensa ja pelkonsa: 
→ Unionia uhkaa jakautuminen, koska Saksa murtuu Yhdysvaltojen painostuksesta. 
→ EU:n suurin kansantalous vetäytyy Iranin ydinsopimusta tukevasta rintamasta, jos Yhdysvaltain 
pakotteet vaikeuttaa saksalaisten yritysten kauppaa USA:n kanssa. 
 
Kysymys opiskelijoille: Mikä on Iranin ydinsopimus? 
Vastaus:  

 Iran ja kuusi muuta ydinasevaltiota sopivat 2016 sopimuksen, jonka avulla Iranin 
talouspakotteita pystytään purkamaan. 

 Tavoitteena on pitää aina Iran vähintään vuoden päässä ydinaseen valmistamisesta, 
ulkovallat lieventävät asteittain Irania kohtaan asetettuja talouspakotteita. 

o Esimerkiksi Iran saa käydä entistä vapaammin kauppaa EU:n kanssa. 
Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, Luettu 15.5.2018 
 

 
Sunnuntai 13.5. 

Lehti: EU haluaa pidentää brexitin siirtymäaikaa 
 EU:n ja Britannian väliset tullimuodollisuuksien laatiminen tarvitsee lisäaikaa, ainakin puoli 

vuotta. 
 Nyt voimassa olevan erosopimuksen mukaan ensi vuoden maaliskuussa Britannian EU-ero 

tulee voimaan. 
→ Lehden haastattelemien EU-lähteiden mukaan siirtymäaika voisi pidentyä kahteen 
vuoteen. 

 Viikolla 20 Teresa May pitää kokouksen, missä päätetään Britannian kanta tulli 
yhteistyössä EU:n kanssa. 

 Vaihtoehtoja on kaksi tulli yhteistyössä; 

https://ek.fi/blogi/2016/11/23/viikon-kysymys-mita-tarkoittaa-iranin-ydinsopimus/
https://yle.fi/uutiset/3-10202624


o “Tullikumppanuudessa” päätökset olisi lähellä EU säädöksiä, näin vältettäisiin “kova 
raja” Irlantiin. 

o “Mahdollisimman laajassa helpottamisessa” tullimääräykset olisivat mahdollisimman 
löyhät mutta rajamuodollisuudet olisi tiukat. 

 
Kysymys opiskelijoille: Mikä on brexit? 
Vastaus: Brexit eli Britannian ero EU:sta on prosessi, josta pidettiin kansanäänestys vuonna 2017. 
Britannian varsinainen ero EU:sta pitäisi tapahtua viimeistään vuonna 2019. 
 

 
 

 

 

Maanantai 14.5. 

Paperittomien määrä voi kolminkertaistua, arvioi turvapaikanhakijoiden palveluja 

kartoittanut työryhmä 
 Tulevan vuoden aikana paperittomien määrä voi kolminkertaistua, koska suuri määrä 

turvapaikka prosesseista ja valitukset eri oikeusasteissa kestää vuoden saada valmiiksi. 

 
Kysymys opiskelijoille: Mitä pidetään EU:n suurimpina uhkina ja haasteina tulevaisuudessa? 
Vastaus:  

 Ilmastonmuutos 
 Ikääntyminen 
 Työttömyys 
 Terrorismi 
 Maahanmuutto 
 Epävakaa talous 

 

https://yle.fi/uutiset/3-10203386
https://yle.fi/uutiset/3-10203386
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