
Euroopan unioni minun arjessani 

Euroopan unioni on 27 eurooppalaisen maan taloudellinen ja poliittinen liitto. Sisämarkkina alue, jossa ihmi-

set, tavarat, pääomat ja palvelut liikkuvat vapaasti. Mutta mitä Euroopan unioni merkitsee meille arjessa?   

Monet ihan tavalliset asiat ovat mahdollisia koska olemme osa EU:ta. Voimme tilata nettikaupasta toisesta 

Euroopan maasta ilman tullimaksuja. Voimme ostaa monipuolisesti, turvallisesti ja edullisesti hedelmiä ja mo-

nia muita elintarvikkeita ympäri vuoden. Jos tulit uteliaaksi, kysy tutulta aikuiselta muistavatko tai tietävätkö 

he, minkälainen tarjonta ruokakaupoissa oli 70- ja 80-luvuilla.  

EU:n jäsenyys helpottaa myös matkustamista. Eurooppalainen henkilökortti mahdollistaa helpon reissaamisen 

Euroopan sisällä ilman passia, eikä 19 maassa tarvitse edes vaihtaa valuuttaa. Kesätyön voi hankkia esimer-

kiksi Saksasta tietäen, että siellä työskennellessä on samat oikeudet kuin Suomessa. Myös vaihto-opiskelijaksi 

on helppo lähteä Euroopan sisällä EU:n rahoittaman Erasmus-ohjelman kautta.  

Tiesitkö, että Euroopan unioni sai rauhan Nobel-palkinnon vuonna 2012? Mutta miksi ihmeessä? Täytyy ym-

märtää, että EU on myös rauhan projekti. 

Siirrytäänpä vähän taaksepäin, aikaan ennen EU:ta. Kahden maailmansodan läpikäyneessä Euroopassa tavoi-

teltiin 1950-luvulla pysyvää rauhaa ja vakautta talousyhteistyön kautta. Ensimmäinen askel yhteisempään Eu-

rooppaa oli hiili- ja teräsyhteisön perustaminen. Yli 60 vuoden aikana yhteistyö on kasvanut, ja kuuden maan 

talousyhteistyö on laajentunut 27 jäsenmaan EU:ksi. Yhteisön nimi muuttui Euroopan unioniksi vuonna 1992 

ja Suomi liittyi mukaan kansanäänestyksellä vuonna 1995. 

Nykyisen EU:n toimialoihin kuuluvat esimerkiksi ilmasto, ympäristö, kansanterveys, ulkosuhteet, turvallisuus 

ja muuttoliike. EU:n toimivalta perustuu siihen, että itsenäiset jäsenmaat ovat luovuttaneet osan päätäntä-

vallastaan EU-instituutiolle. Näin valtiot päättävät yhdessä asioista, jotka koskevat koko EU-aluetta. Toiminta 

nojaa sääntöihin, joista on demokraattisesti sovittu perussopimuksissa. EU on siis yhtä kuin sen muodostamat 

jäsenmaat.  

“Moninaisuudessaan yhtenäinen” on Euroopan unionin tunnuslause. Moninaisuus onkin EU:lle sekä vahvuus 

että haaste. Kun suuri ja kulttuurillisesti moninainen joukko maita ja ihmisiä etsii yhteistä linjaa tärkeistä 

asioista, päätöksen teko on haastavaa ja kaikki eivät ole tyytyväisiä. 



EU:ta haastavat esimerkiksi pakolaisuuteen ja ilmastoon liittyvät kysymykset sekä akuutit kriisit kuten koro-

navirus. Yhdessä olemme myös vahvempia, mutta se, kuinka pitkään yhtenäisyys onnistutaan säilyttämään, 

jää nähtäväksi.  

Varsinkin nuoret kokevat EU:n kaukaisena, vaikka kysymys on yhteisistä asioistamme. Kaikista ei tarvitse tulla 

oman kylänsä Greta Thunberggejä, mutta aktiivinen voi olla omassa arjessaankin. Jos EU:sta ottaa selvää, niin 

aiheesta voi keskustella, vaikka kavereiden kanssa ruokatunnilla. On yllättävää, miten paljon EU:n toiminta 

vaikuttaa elämäämme!  

Hyvää koulupäivää! 

Vinkki: Aamunavaus sopii hyödynnettäväksi, milloin vain, mutta erityisen ajankohtainen se on Eurooppapäivänä 

9.5., jolloin aamunavauksen lopuksi voi toivottaa hyvää Eurooppapäivää!


