
Kouluille tarkoitettu roolipeli. 

Hauskaa ja hyödyllistä 

Koululaiset oppivat Euroopan parlamentin toiminnasta uudella ja viihdyttävällä 

tavalla. 

Pelin kuluessa he oppivat, kuinka EU:n lakeja laaditaan ja mitä osapuolia lakien 

säätämiseen tarvitaan. He saavat kokemusta yhteistyöstä muiden poliitikkojen 

kanssa, neuvotteluista eri toimielinten välillä ja siitä, kuinka tiedotusvälineille 

puhutaan. 

Pelaajat joutuvat oikeiden meppien tavoin kiperiin tilanteisiin. Heidän on koottava 

tietoa asiantuntijoilta, lobbareilta ja muilta toimijoilta ja mietittävä, mikä tieto on 

tärkeää ja mikä ei. Pelaajien on tehtävä nopeita päätöksiä ja käytettävä 

viestintätaitoja pitäessään yhteyttä lehdistöön ja osallistuessaan poliittisiin 

keskusteluihin. 

Koko pelin ajan osallistujien on tehtävä yhteistyötä ja pantava itsensä likoon, jos he 

haluavat tehdä EU-kansalaisten etujen mukaisia päätöksiä. Pelissä opitaan, ettei 

parlamentissa voi toimia vain omien näkemysten mukaisesti. Muidenkin mielipiteet 

on huomioitava, jotta lopputulos on hyvä. 



Pikaopas roolipeliin 

 

1. Poliittiset ryhmät 

Aluksi pelaajat jaetaan neljään kuvitteelliseen poliittiseen ryhmään: 

 

  

 

Euroopan solidaarisuusryhmä 

Päätavoitteet:  Ryhmän päätavoite on hyvinvointivaltion luominen. Sen 

mielestä valtiolla on tärkeä rooli julkisten palvelujen tuottajana ja 

rahoittajana. 

 

 

Euroopan ympäristöryhmä 

Päätavoitteet: Ryhmä haluaa ennen kaikkea edistää 

ympäristönsuojelua, mutta myös vapautta ja sosiaalista 

oikeudenmukaisuutta.  

 

 

 

Euroopan vapausryhmä 

Päätavoitteet: Ryhmä uskoo yksilön vastuuseen ja markkinoiden 

toimintaan. Se kannattaa yrittämisen vapautta ja kilpailua ja vastustaa 

valtion puuttumista asioihin. 

  

 

 

Euroopan perinneryhmä 

Päätavoitteet:  Ryhmä uskoo tasapainoon valtion toiminnan ja yksilön 

aloitteellisuuden välillä. Lakien tavoitteiden pitää sen olla realistisia ja 

lakeja pitää soveltaa joustavasti. 

 

  

 

 

 

  



 

 2. Tehtävät 

 

Poliittisten ryhmien muodostamisen jälkeen kutakin niistä pyydetään edelleen 

jakautumaan kahteen eri ryhmään valiokuntien muodostamiseksi. Kullekin 

valiokunnalle annetaan kuvitteellinen asiakokonaisuus tehtäväksi. 

 

 

 

Tehtävä 1: Ympäristövaliokunta – Vesialan solidaarisuusdirektiivi. 

Ilmastonmuutoksen vuoksi vettä ei ole riittävästi saatavilla kaikkialla 

Euroopassa. Jäsenmaat ovat päättäneet yhdistää voimansa ja 

rakentaa koko EU:n kattavan vesiputkiverkon. Vaikka sen 

rakentaminen on jo aloitettu, viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että 

vettä tarvitaan edelleen 30 prosenttia enemmän.  Komissio ehdottaa 

vesihuollon toimintasuunnitelmaa eli vesialan solidaarisuusdirektiiviä. 

 

 

 

Tehtävä 2 : Kansalaisvapauksien valiokunta – 

Henkilötunnistedirektiivi  

Ihmiseen istutettuja mikrosiruja käytetään Euroopassa jo 

terveydenhuollossa sekä tunnistamis- ja turvallisuustarkoituksissa. 

Joidenkin mielestä tällaisella tunnistusmenetelmällä on monia hyviä 

puolia, toiset taas eivät missään nimessä hyväksy sitä. Komission 

mukaan henkilötunnistedirektiivi on tarpeen, jotta istutettujen sirujen 

käyttöä voidaan säännellä, yksityishenkilöiden perusoikeudet turvata ja 

sirujen mahdollista väärinkäyttöä vähentää. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Pelin vaiheet

Peli simuloi Euroopan parlamentin tavallista lainsäätämisjärjestystä. Menettelyyn 

sisältyy kaksi tai kolme käsittelyä. Ensimmäisessä käsittelyssä pelaajat saavat 

direktiiviluonnoksen, tekevät siihen muutoksia ja yrittävät valiokuntakokouksissa 

saada enemmistön muutostensa puolelle. 

Toisessa käsittelyssä pelaajat neuvottelevat EU:n ministerineuvoston kanssa 

voidakseen vaikuttaa direktiiviluonnokseen. Jos kompromissiin ei päästä, 

ehdotuksesta keskustellaan viimeisen kerran sovittelukokouksessa, jossa kaikki on 

vaakalaudalla... 

Kuinka pelivuoro varataan? 

Roolipeli on maksuton ja tarkoitettu 14–16-vuotiaille koululaisille. 

Vanhemmatkin nuoret voivat kuitenkin pitää peliä hauskana ja hyödyllisenä. 

Varauksen voi tehdä ainoastaan ryhmälle, yksittäiset vierailijat eivät voi 

osallistua roolipeliin. Ryhmän vähimmäiskoko on 16 ja enimmäiskoko 32 pelaajaa. 

Ryhmän pelivuoron voi varata sähköpostitse: 

https://www.europarl.europa.eu/visiting/fi/education-learning/brussels/role-play-game 

Otathan huomioon, että varaus on tehtävä vähintään neljä kuukautta 

ennen suunniteltua vierailua. 

Pelivuoroja on saatavilla maanantaista perjantaihin, ja peli kestää noin 2,5 

tuntia. Myös liikuntarajoitteiset vierailijat on otettu huomioon. Lisätietoja 

pelivuoroista saa vierailukeskuksesta sähköpostitse: rpg@ep.europa.eu 

https://www.europarl.europa.eu/visiting/fi/education-learning/brussels/role-play-game
mailto:rpg@ep.europa.eu

