Opetus- ja kulttuuriministeriö

MINVA

KAS

24.11.2020

Ruso Henrik(OKM)

OKM2020-00169

Viite

Asia

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluministereiden epävirallinen videokokous 30.11.1.12.2020

Suomea kokouksessa edustavaa ministeri Li Andersson ja valtiosihteeri Tuomo Puumala.
Koulutusasiat: käydään keskustelu eurooppalaisesta koulutusalueesta ja eurooppalaisen
koulutusyhteistyön strategisista puitteista. Suomi katsoo, että uskottava ja vahva koulutuspolitiikka
EU-tasolla on investointi koko EU:n tulevaisuuteen. Laadukas, osallistava ja saavutettava koulutus
tukee Euroopan elpymistä sekä vihreää ja digitaalista tulevaisuutta. Suomi nostaa esille jatkuvan
oppimisen edistämisen, koulutuksen strategisen, tulevaisuusorientaation vahvistamisen, Euroopan
osaamis- ja koulutustason nostamiseen sekä koulutuksen ja tutkimuksen välisen yhteistyön
vahvistamisen.
Nuorisoasiat: käydään keskustelu nuorten liikkuvuudesta koronapandemian aikana ja sen jälkeen.
Suomi tuo esille virtuaaliliikkuvuuden haasteita sekä hallinnollista haasteita koskevia kysymyksiä.
Kulttuuriasiat: käydään keskustelu kulttuuri- ja media-alan elpymisestä koronapandemian
aiheuttamasta kriisistä. Suomi painottaa toimialan olevan yksi eniten koronakriisistä kärsinyt ala ja
korostaa luovien alojen merkitystä taloudessa sekä kasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn kannalta että
yhteiskunnallisen osallisuuden ja resilienssin kannalta.
Urheiluasiat: käydään keskustelu kansainvälisistä urheilutapahtumista koronapandemian aikana.
Suomi pitää kansainvälistä yhteistyötä tärkeänä urheilun jatkuvuuden turvaamiseksi ja peräänkuuluttaa
ihmisoikeusnäkökulman korostamista urheilun suurtapahtumien yhteydessä. Ihmisoikeusnäkökulma
on Suomen aloitteesta nostettu kokouksen asialistan muihin asioihin liittyen jääkiekon MM-kisoihin
Valko-Venäjällä.
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Asialista:
Koulutusasiat: poliittinen keskustelu eurooppalaisesta koulutusalueesta ja eurooppalaisen
koulutusyhteistyön strategisista puitteista
s3
Nuorisoasiat: poliittinen keskustelu nuorten liikkuvuudesta koronapandemian aikana ja sen jälkeen.
s5
Kulttuuriasiat: poliittinen keskustelu kulttuuri- ja media-alan elpymisestä koronapandemian
aiheuttamasta kriisistä.
s8
Urheiluasiat: poliittinen keskustelu kansainvälisistä urheilutapahtumista koronapandemian aikana.
s11
Muut asiat, ml Suomen asialistalle nostama ihmisoikeusnäkökulma liittyen jääkiekon MM-kisoihin
Valko-Venäjällä.
s14
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Opetus- ja kulttuuriministeriö

PERUSMUISTIO

KTLO

12.11.2020
JULKINEN

Korhonen Jonna(OKM)

OKM2020-00153

Asia

EU; Koulutus; EU:n opetusministereiden epävirallisen videokokouksen poliittinen keskustelu,
Eurooppalainen koulutusalue ja eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategiset puitteet - tie
eteenpäin
Kokous

17.11.2020 - 17.11.2020
U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Ministereiden epävirallinen videokokous, koulutusneuvosto 30.11.2020.
Suomen kanta
Suomi pitää eurooppalaisen koulutusalueen toimeenpanon vahvistamista tärkeänä ja
puheenjohtajan esille nostamia keskustelukysymyksiä olennaisina.
Puheenvuorossaan Suomi pyrkii edistämään näkemyksiään eurooppalaisen
koulutusalueen eteenpäin kehittämisestä EU-tason koulutuspoliittisena kehyksenä. Suomi
katsoo, että uskottava ja vahva koulutuspolitiikka EU-tasolla on investointi koko EU:n
tulevaisuuteen. Laadukas, osallistava ja saavutettava koulutus tukee Euroopan elpymistä
sekä vihreää ja digitaalista tulevaisuutta. Indikaattorit tulee määritellä EU-tasolla
edistettäviä yhteisiä tavoitteita koskien ja aktiivisessa yhteistyössä jäsenmaiden kanssa.
Seurannan ja ohjauksen osalta Suomi tulee korostamaan ensisijaisesti jo olemassa
olevien yhteistyörakenteiden uudelleentarkastelua ja kehittämistä.
Suomi nostaa esille jatkuvan oppimisen edistämisen, koulutuksen strategisen,
tulevaisuusorientaation vahvistamisen, Euroopan osaamis- ja koulutustason nostamiseen
sekä koulutuksen ja tutkimuksen välisen yhteistyön vahvistamisen.
Pääasiallinen sisältö
Puheenjohtaja esittää ministereiden poliittisen keskustelun aiheeksi eurooppalaisen
strategisen koulutusyhteistyön ja sen eteenpäin viemisen nyt päättyvän
eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) ja syyskuussa
ilmestyneen eurooppalaista koulutusaluetta koskevan tiedonannon puitteissa. Jäsenmaat
ovat osoittaneet tukensa eurooppalaisen koulutusalueen ja sen tavoitteiden edistämiselle
eri yhteistyöryhmissä käydyissä keskusteluissa, mutta moni kysymys vaatii vielä
tarkempaa keskustelua koskien muun muassa komission tiedonannossa esitettyjä
aloitteita, niiden aikataulua, jäsenmaiden ja komission välisiä vastuita ja eri toimijoiden
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roolia. Erityisesti esitetyt yhteiset strategiset tavoitteet ja yhteistyön mahdollistavat
puitteet ml. ohjausryhmä vaativat lisäkeskustelua.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
SEUT art. 165, 166
Käsittely Euroopan parlamentissa
Kansallinen valmistelu
Koulutusjaosto 17.11.2020
Eduskuntakäsittely
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Sitoutuminen neuvoston suositukseen ei sellaisenaan aiheuta muutoksia kansalliseen
lainsäädäntöön eikä vaikuta Ahvenanmaan asemaan
Taloudelliset vaikutukset
Ei suoria taloudellisia vaikutuksia.
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät

Asiakirjat
WK 12636/2020 INIT
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
Jonna Korhonen, OKM, opetusneuvos, 050 477 9667
EUTORI-tunnus

Liitteet
Viite
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Opetus- ja kulttuuriministeriö

PERUSMUISTIO

NUOLI

09.11.2020

Astala Seija(OKM)

OKM2020-00150

Asia

Nuoriso; Nuorten liikkuvuus koronapandemian aikana ja sen jälkeen – Kansainvälisten
nuorisovaihtojen ja rajat ylittävien vapaaehtoistoimintojen elvyttäminen - keskustelu
Kokous

Epävirallinen koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston videokokous 30.11.2020 - 01.12.2020
U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Ministerit käyvät keskustelun aiheesta epävirallisessa koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja
urheiluneuvoston kokouksessa 30.11.2020
Suomen kanta
Suomen mukaan tilanteen ennakoimattomuus ja vaihtuvat matkustusrajoitukset ovat
aiheuttaneet järjestöille sekä taloudellisia että toiminnallisia haasteita vaihtojen
lyhentyessä, siirtyessä tai peruuntuessa. Suomen arvion mukaan järjestöjen kehittämät
virtuaaliset toimintamallit eivät ole pystyneet korvaamaan fyysisen tai
monimuotoliikkuvuuden kautta saatavaa non-formaalia oppimista ja kansainvälistä
kokemusta – saatavuuteen liittyvät kysymykset koskevat erityisesti muita heikommassa
asemassa olevia nuoria. Vaikutukset julkiseen talouteen on vaikeuttanut myös
ammattimaisten nuorisotyöntekijöiden mahdollisuuksia osallistua nuorten hankkeiden
tukemiseen. Suomen mukaan nykyiset ohjelma-asetukset tai niiden
implementaatiosääntöihin sovelletut force majeure -säännöt eivät tue riittävällä tasolla
fyysisen liikkuvuuden korvaamista virtuaaliliikkuvuudella. Toiminnallisia haasteita
tulisi tarkastella pyrkien edistämään nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua
ohjelmaan.

Pääasiallinen sisältö
Koronapandemiasta johtuen useimmat nuorisovaihdot ja vapaaehtoishankkeet on
jouduttu peruuttamaan kevään ja kesän 2020 aikana. Vaihtoja tarjoaville järjestöille
koronapandemia on asettanut uusia haasteita liittyen muun muassa majoitukseen ja
puhtaana pitoon sekä lisänneet hallinnollista taakkaa ja tuottaneet lisäkustannuksia.
Sekä jäsenmaat että Euroopan komissio ovat tehneet toimia turvatakseen järjestöjen
toiminnan jatkuvuuden.
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Koronapandemian aikana digitaaliset vaihdot ovat olleet tärkeä väline. Kaikilla nuorilla
ei kuitenkaan ole ollut mahdollisuutta käyttää digitaalisia välineitä tai menetelmiä.
Tutkimukset osoittavat, että nimenomaan muita heikommassa asemassa olevilla
nuorilla ei ollut mahdollisuuksia käyttää näitä uusia liikkuvuuden muotoja hyväkseen.
On tärkeä huomata, että jatkossa digitaalisia toimintoja tullaan liittämään fyysisten
liikkuvuushankkeiden osaksi.
Puheenjohtajavaltio pyytää ministereitä esittämään näkemyksiään siitä miten
nuorisovaihtoja ja vapaaehtoistoimintoja tulisi jatkossa kehittää.
Puheenjohtaja on esittänyt seuraavat kysymykset keskustelun pohjaksi:
1. Millaisia pääasiallisia haasteita nuoret ja nuorisojärjestöt, jotka tarjoavat eurooppalaisia
ja kansainvälisiä vaihtoja ja rajat ylittäviä vapaaehtoistoimintoja ovat kohdanneet
koropandemian aikana ja sen jälkeen?
2. Miten Euroopan unioni ja EU:n nuoriso-ohjelmat voivat tukea pyrkimystä elvyttää
eurooppalaisia ja kansainvälisiä nuorisovaihtoja ja rajat ylittäviä vapaaehtoistoimintoja?

EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
SEUT 165 art./ei päätösasia
Käsittely Euroopan parlamentissa
Asiaa ei käsitellä Euroopan parlamentissa.
Kansallinen valmistelu
Jaosto EU-32, laaja kokoonpano, kirjallinen menettely 10.-13.11.2020
EU-ministerivaliokunta 27.11.2020
Eduskuntakäsittely
Suuri valiokunta 27.11.2020
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Asialla ei ole vaikutusta kansalliseen lainsäädäntöön.
Taloudelliset vaikutukset
Asialla ei ole taloudellisia vaikutuksia.
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asiakirjat
WK 11960/2020 INIT
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Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
Seija Astala, OKM, seija.astala@minedu.fi, puh. 0295 330066;
Katja Bergbacka, OKM, katja.bergbacka@minedu.fi, puh. 0295 330267

EUTORI-tunnus

Liitteet
Viite
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Opetus- ja kulttuuriministeriö

PERUSMUISTIO

KUPO

23.11.2020

Mäkelä Laura(OKM)

OKM2020-00168

Asia

EU: Epävirallinen kulttuuri- ja AV-ministerikokouksen keskusteluasia; Valmistautuminen
tulevaisuuteen – Kulttuuri- ja AV-alan selviytyminen koronapandemiasta

Kokous

01.12.2020 - 01.12.2020
U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Epävirallisessa kulttuuri- ja AV-ministereiden videokokouksessa 1.12.2020 jatketaan
keskustelua koronan vaikutuksista ja niistä selviytymisestä kulttuuri- ja AV-alalla.
Suomen kanta
Suomi painottaa kulttuuri – ja AV-alan olevan kokouksen tausta-asiakirjan mukaisesti
yksi eniten koronakriisistä kärsinyt ala ja korostaa luovien alojen merkitystä taloudessa
sekä kasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn kannalta että yhteiskunnallisen osallisuuden ja
resilienssin kannalta. Näin ollen toimiala on tärkeä myös Euroopan elpymisen kannalta,
mikä olisi huomioitava toimissa laaja-alaisesti. Puheenjohtajamaan tausta-asiakirjan
kysymykseen matkustusrajoituksista Suomi kannattaa yhteistä koordinaatiota.
Pääasiallinen sisältö
Puheenjohtajavaltio Saksa on valmistellut keskustelua varten tausta-asiakirjan, jossa se
nostaa esiin koronan negatiivisia vaikutuksia kulttuurille sekä ja AV- ja mediasektorille.
Komission mukaan kulttuuri- ja av-ala on yksi eniten koronapandemiasta kärsinyt ala ja
”luovien kulttuurialojen ekosysteemi” on kokenut noin 70% taloudelliset menetykset
ainoastaan vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Luovien alojen osuus EU:n taloudesta on
noin 4%.
Kulttuuriministerit keskustelivat Kroatian EU-puheenjohtajuuskaudella koronan
vaikutuksista kulttuurialaan kahteen otteeseen. Toisen keskustelun jälkeen keväällä 2020
EU:n kulttuuri- ja media-asioista vastaavat ministerit antoivat yhteisen julkilausuman
koskien COVID-19 -pandemiaa ja kulttuurisektoria.
Julkilausumassa mm. toivottiin tervetulleeksi EU-maiden ja Euroopan komission toimet
kulttuurialan ja luovien alojen tukemiseksi, kulttuurisen elinkeinotoiminnan ja niiden
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yksilöiden auttamiseksi, joita tilanne koskettaa kaikista eniten, sekä sitä, että
kulttuurisisältöjä on saatettu kansalaisten saataville digitaalisin keinoin.
Julkilausumassa ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että tilanteessa tarvitaan yhteistyötä ja
sitoutumista ripeään ja joustavaan toimintatapaan tilanteen kehittyessä ja totesivat
olevansa valmiita ottamaan käyttöön lisätoimia kehittääkseen ja tukeakseen sektorin
nopeaa toipumista poikkeusajanjakson jälkeen.
Kulttuuriministerit sopivat tilanteen ajantasaisesta seuraamisesta identifioidakseen myös
pitkällä aikavälillä toimivia ratkaisuja ja katsovat soveltuvin osin EU-ohjelmien
mahdollisuuksia tässä asiassa, erit. Luova Eurooppa -ohjelman osalta. Luova Eurooppa –
ohjelman ehtoja onkin joustavoitettu koronan johdosta.
Tulevaisuuden osalta suurin haaste koskee tällä hetkellä tulevasta rahoituskehyksestä
sopimista ja sen sisällä yhteisymmärryksen saavuttamista Luova Eurooppa –ohjelman
lopullisesta budjetista ja sisällöstä. Saksa on saanut edistettyä ripeästi ohjelman sisältöä
koskevia neuvotteluja EP:n kanssa Suomen pj-kaudella käymien neuvottelujen pohjalta.
Luova Eurooppa –ohjelma ei kuitenkaan yksinään riitä pelastamaan kulttuuri- ja mediaalaa korona-ahdingosta. Sen lisäksi kulttuuri- ja media-sektoreiden toimintaa tullaan
rahoittamaan myös muilla instrumenteilla kuten Horisontti-, Erasmus +- ja Digital EUohjelmista sekä aluekehitysvaroista. Näiden ohjelmien sisällöt eivät kuitenkaan ole aina
räätälöityjä parhaalla mahdollisella tavalla kulttuurisektorin tarpeiden näkökulmasta ja
pj-valtio peräänkuuluttaakin asiakirjassa sitä, miten kulttuuri- ja media-alaa voitaisiin
auttaa löytämään kaikki niille relevantit ja mahdolliset rahoitusinstrumentit ja –ohjelmat
ja niiden väliset synenergiat, joiden avulla em. alojen elpymistä voitaisiin tukea
mahdollisimman kestävästi. Lisäksi pj-valtio kysyy, miten kulttuuri- ja media-alan
lainsäädäntökehystä voitaisiin parantaa esimeriksi niitä koskevien matkustusrajoitusten
osalta. Ylipäätään Saksa korostaa, että myös kulttuuri- ja media-alojen tulisi voi hyötyä
tulevan elpymisrahaston tarjoamista mahdollisuuksista.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
SEUT 167
Käsittely Euroopan parlamentissa
Kansallinen valmistelu
Eduskuntakäsittely
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Taloudelliset vaikutukset
Ei taloudellisia vaikutuksia.
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Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asiakirjat
WK 12787/20
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
Neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake, OKM puh. 040 722 1323
Kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, OKM puh. 040 534 4753
EUTORI-tunnus

Liitteet
Viite
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Opetus- ja kulttuuriministeriö

PERUSMUISTIO

NUOLI

17.11.2020

Sulander Heidi(OKM)

OKM2020-00163

Asia

EU; Urheilu; Periaatekeskustelu kansainvälisistä urheilutapahtumista covid-19 pandemian
aikana
Kokous

Epävirallinen koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston videokokous 30.11.2020 - 01.12.2020
U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Ministerit käyvät asiasta keskustelun urheiluneuvoston epävirallisessa videokokouksessa
1.12.2020.
Suomen kanta
Suomi katsoo, että koronapandemia on vaikeuttanut suurten urheilutapahtumien
järjestämistä ja pitäisi kansainvälistä yhteistyötä eri tasoilla tärkeänä urheilun
jatkuvuuden turvaamiseksi.
Suomen puheenvuorossa peräänkuulutetaan EU:n urheiluministerien yhteistyötä
ihmisoikeusnäkökulman korostamiseksi urheilun suurtapahtumien yhteydessä ja
painotettaisiin, ettei tapatumia tulisi järjestää maissa, joissa urheilijoiden turvallisuutta ei
voida taata.
Suomi viittaa 19 jäsenvaltion vuonna 2013 tekemään yhteiseen kannanottoon, jossa
ministerit painottivat ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamista urheilun
suurtapahtumissa. Suomi esittää, että vastaava kannanotto tehtäisiin uudestaan ottaen
huomioon, että asia on edelleen ajankohtainen ja akuutti. Esimerkkinä nostetaan esiin
vuoden 2021 urheilun suurtapahtumat Valko-Venäjällä, jossa ETYJ:n riippumattoman
arvioraportin mukaan on todettu huomattavia ihmisoikeusloukkauksia.
Pääasiallinen sisältö
Puheenjohtajan tausta-asiakirjan mukaan koronapandemia on vaikuttanut laaja-alaisesti
urheiluun sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Erityisesti vaikutukset ovat
ulottuneet kansainvälisten urheilutapahtumien suunnitteluun, rahoitukseen ja
järjestämiseen. Esimerkiksi vuoden 2020 olympialaiset ja paralympialaiset, jalkapallon
EM-kisat sekä lukuisat muut urheilutapahtumat on jouduttu joko siirtämään tai
perumaan. Jotain vuoden 2021 kisoja on myös jo jouduttu siirtämään.
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Niissä tapahtumissa, joissa järjestäminen on ollut mahdollista, turva- ja
hygieniavaatimusten vuoksi yleisön määrä on ollut joko normaalia pienempi tai yleisöä
ei ole ollut lainkaan. Tämä on vaikuttanut sekä tapahtumien luonteeseen että järjestäjien
tuloihin. Rajoitukset ovat myös vaikuttaneet urheilijoiden osallistumiseen ja
valmistautumiseen. Toimivalta rajoituksista päättämiseen on pääasiassa jäsenvaltioilla.
Puheenjohtaja on esittänyt kaksi kysymystä keskustelun tueksi:
1. Millaisia kokemuksia teillä on kansainvälisten urheilutapahtumien järjestämisestä
maassanne pandemian aikana etenkin haasteiden ja yhteistyömekanismien
näkökulmasta?
2. Miten arvioitte suuremman yhteistyön tarvetta EU-tasolla kansainvälisten
urheilutapahtumien kontekstissa?
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
SEUT 165 artikla, ei lainsäädäntöasia.
Käsittely Euroopan parlamentissa
Asiaa ei käsitellä Euroopan parlamentissa.
Kansallinen valmistelu
Jaosto EU-32 (nuoriso ja liikunta), kirjallinen menettely 17.-19.11.2020
EU-ministerivaliokunta 27.11.2020
Eduskuntakäsittely
Suuri valiokunta 27.11.2020
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Asialla ei ole vaikutusta kansalliseen lainsäädäntöön.
Taloudelliset vaikutukset
Asialla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia Suomelle.
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asiakirjat
WK 12671/2020
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
Kulttuuriasiainneuvos Heidi Sulander, OKM, heidi.sulander@minedu.fi, puh. 0295
330041.
EUTORI-tunnus
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Liitteet
Viite
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Opetus- ja kulttuuriministeriö

PERUSMUISTIO

KAS

24.11.2020

Ruso Henrik(OKM)

OKM2020-00170

Asia

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto 31.11.-1.12.2020: muut asiat
Kokous

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto 30.11.2020 - 01.12.2020
U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Vallitsevan koronatilanteen vuoksi koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto
järjestetään epävirallisena videokokouksena, eikä muodollisia päätöksiä tehdä. Näin ollen
joukko normaalisti neuvostossa hyväksyttäviä asiakirjoja on hyväksytty kirjallisin menettelyin
jo aiemmin ja otetaan videokokouksessa puheenjohtajan tiedotusasioina vain tiedoksi.
Normaalin tavan mukaisesti puheenjohtaja ja jäsenmaat tiedottavat tässä yhteydessä myös
muista ajankohtaisuuksista ja tuleva puheenjohtajamaa kertoo suunnitelmistaan omalle
kaudelleen. Lisäksi tällä kertaa Suomi on nostanut asialistalle ihmisoikeusnäkökulman liittyen
jääkiekon MM-kisoihin Valko-Venäjällä.
Suomen kanta
Suomi ottaa asiakohdat tiedoksi.
Itse esille ottamassaan asiassa Suomi peräänkuuluttaa EU:n urheiluministerien
yhteistyötä ihmisoikeusnäkökulman korostamiseksi urheilun suurtapahtumien yhteydessä
ja painottaa, ettei tapatumia tulisi järjestää maissa, joissa urheilijoiden turvallisuutta ei
voida taata. Suomi viittaa 19 jäsenvaltion vuonna 2013 tekemään yhteiseen
kannanottoon, jossa ministerit painottivat ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamista
urheilun suurtapahtumissa. Suomi esittää, että vastaava kannanotto tehtäisiin uudestaan
ottaen huomioon, että asia on edelleen ajankohtainen ja akuutti. Esimerkkinä nostetaan
esiin vuoden 2021 urheilun suurtapahtumat Valko-Venäjällä, jossa ETYJ:n
riippumattoman arvioraportin mukaan on todettu huomattavia ihmisoikeusloukkauksia.
Pääasiallinen sisältö
Epävirallisen videokokouksen muissa asioissa puheenjohtajan ja muiden delegaatioiden
tiedotusasioina käsitellään seuraavaa:
Koulutusasiat
- Erasmus+ -ohjelma-asetusneuvotteluiden tilannekatsaus
- Neuvoston suositukset ammatillisesta koulutuksesta
- Neuvoston päätelmät digitaalisesta koulutuksesta
- Portugalin esittely puheenjohtajakaudestaan keväällä 2021
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Nuorisoasiat
- Päätelmät nuorten demokratiatietoisuuden ja demokratiaan osallistumisen edistämisestä
Euroopassa
- Päätöslauselma puitteista eurooppalaisen nuorisotyön toimintaohjelman perustemisesta
- Nuorisodialogi-aamiainen nuorisoedustajien kanssa
- Euroopan solidaarisuusjoukot –ohjelma-asetusneuvotteluiden tilannekatsaus
- Portugalin esittely puheenjohtajakaudestaan keväällä 2021
Kulttuuriasiat
- Päätelmät sukupuolten tasa-arvosta kulttuurin alalla
- Päätelmät vapaan ja monimuotoisen median suojaamisesta
- Kulttuuripääkaupungit
- Siirtomaakokoelmat Alankomaiden esille nostamana
- Ajankohtaisia tekijänoikeuskysymyksiä Ranskan esille nostamana
- Eurooppalaisen lukemisen allianssi Italian esille nostamana
- Portugalin esittely puheenjohtajakaudestaan keväällä 2021
Urheiluasiat
- Päätöslauselma EU:n urheilun työohjelmasta 2021-24
- Päätelmät poikkisektoraalisen yhteistyön lisäämiseksi urheilun ja liikunnan hyväksi
- WADA-kokoukset
- Ihmisoikeuden kansainvälisissä urheilutapahtumissa Suomen esille nostamana
- Portugalin esittely puheenjohtajakaudestaan keväällä 2021
Lisäksi koulutusministerien kokoonpanossa osoitetaan solidaarisuutta viimeaikaisen
terroritekojen johdosta vahvistuksena ilmaisuvapauden ja eurooppalaisten arvojen puolesta.
Kokouksen yhdeydessä allekirjoitetaan myös Osnabrückin julkilausuma, jossa haastetaan
jäsenmaiden opetusministerit ja eurooppalaiset sosiaalipartnerit asettamaan kunnianhimoisia
tavoitteita Euroopan ammatillisen koulutuksen modernisoimiseksi, vihreän ja digitaalisen
siirtymän edistämiseksi ja eurooppalaisen yhteistyön tiivistämiseksi.
Kansallinen valmistelu
EU-ministerivaliokunnan kirjallinen menettely 27.11.2020.
Eduskuntakäsittely
Suuren valiokunnan kirjallinen menettely 27.11.2020.
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
Henrik Ruso, EU-koordinaattori/OKM, 0295330161, henrik.ruso@minedu.fi
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