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Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on Euroopan 

parlamentin, neuvoston ja Euroopan komission yhteinen 

hanke. Se tarjoaa tilaisuuden EU-kansalaisille kaikista 27 

jäsenmaasta osallistua keskusteluun haasteista ja 

prioriteeteista, jotta voimme yhdessä rakentaa 

tulevaisuuden tarpeita vastaavan Euroopan. Konferenssiin 

liittyvään prosessiin kuuluva monikielinen digitaalinen 

foorumi (jäljempänä ”foorumi”) avattiin 

19. huhtikuuta 2021 (futureu.europa.eu), ja se pysyy 

käytössä koko konferenssin työskentelyn ajan.  

Foorumi on konferenssin keskeinen osa, johon jokainen 

EU-kansalainen voi osallistua millä tahansa EU:n 24 

virallisesta kielestä. Kansalaiset voivat esittää ideoitaan, 

kannattaa toisten ideoita ja kommentoida niitä. Foorumilla 

voidaan myös jakaa tietoa konferenssin tapahtumista ja 

kertoa niiden tuloksista.  

Kaikki foorumiin lisätty sisältö kerätään ja analysoidaan, ja 

sitä hyödynnetään eurooppalaisten kansalaispaneelien ja 

konferenssin täysistunnon työssä.  

Tähän mennessä on julkaistu kaksi väliraporttia, jotka 

kattavat foorumin sisällön 7. syyskuuta 2021 asti.  

Kolmannen väliraportin tarkoituksena on kattaa sisältö 3. 

marraskuuta 2021 asti, ja siinä annetaan myös enemmän 

tietoa tapahtumista. Tarkempia tietoja foorumille lisätystä 

sisällöstä jäsenmaittain jaoteltuna annetaan täydentävässä 

raportissa, joka julkaistaan foorumilla samanaikaisesti. 

Lisää raportteja ja katsauksia lisätystä sisällöstä (myös 

jäsenmaittain jaoteltuna) tulee saataville ensi vuoden alussa 

sitä mukaa, kun foorumiin lisätään uutta sisältöä. 

Tässä raportissa esitettyjä havaintoja ei voida missään 

tapauksessa pitää ennusteina Euroopan tulevaisuutta 

Johdanto 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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käsittelevän konferenssin keskustelujen tuloksista. 

Raporttia luettaessa on tärkeää muistaa, että foorumiin 

lisätty sisältö kuvaa käyttäjien omia näkemyksiä. Sisällön ei 

pidä katsoa kuvaavan EU-kansalaisten näkemyksiä 

kokonaisuutena. Näkemyksistä keskustellaan ja niitä 

arvioidaan tarkemmin eurooppalaisissa 

kansalaispaneeleissa ja konferenssin täysistunnossa. 

Analyysin tulokset esitetään raportissa foorumin 

määriteltyjen aiheiden mukaan:  

‒ Ilmastonmuutos ja ympäristö 

‒ Terveys 

‒ Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus 

ja työllisyys 

‒ EU:n rooli maailmassa 

‒ Arvot ja oikeudet, oikeusvaltioperiaate ja 

turvallisuus 

‒ Digitalisaatio 

‒ Eurooppalainen demokratia  

‒ Muuttoliike 

‒ Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu 

Muut aiheet -otsikon alla foorumilla mainitut ideat on 

luokiteltu johonkin edellä mainituista yhdeksästä 

aihepiiristä. Jos kysymys on monialainen, idea on voitu 

luokitella useaan eri aihepiiriin. Kustakin aihepiiristä 

esitetään yleiskatsaus, jossa esitetyt ideat ja tapahtumat on 

ryhmitelty teemoittain. Aihekohtainen sisältöanalyysi 

esitetään visuaalisesti miellekartan avulla teemoittain ja 

alateemoittain.  

Huomautus menetelmistä 

Tässä raportissa keskitytään pääasiassa foorumiin 

lisätyn sisällön laadulliseen analyysiin. Tässä 

käytetään sisällön lisääjien ideoita ja kommentteja, jotta 

voidaan muodostaa laaja yleiskuva foorumin sisällöstä. 

Käytännössä tutkimusryhmä on tehnyt kussakin 

aihepiirissä ehdotetuille ideoille sekä päättyneille 

tapahtumille tapahtumaraportteineen 

tietokoneavusteisen ryhmittelytyökalun avulla 

manuaalisen tekstianalyysin ja ryhmitellyt ne. Tämän 

jälkeen on laadittu yhteenveto yhteisistä teemoista ja 

mahdollisista alateemoista. Ryhmittelyanalyysi 

teemoihin ja alateemoihin on tehty ennalta määritettyjen 

aihepiirien sisällä. Näin ollen ideat, jotka liittyvät 

moniin eri aihepiireihin tai joita lisääjät ovat esittäneet 

monissa eri aihepiireissä tai Muut aiheet -luokassa, 

voivat esiintyä tässä raportissa useita kertoja 

kulloisenkin aiheen yhteydessä. Menettelytapa on 

valittu siksi, että näin voidaan tarkastella konferenssin 

jokaista aihepiiriä kokonaisvaltaisesti.  

Pienenkin joukon esiin nostamat kysymykset ovat 

mukana analyysissä, jos ne avaavat uuden näkökulman 

muiden käyttäjien lisäämään sisältöön nähden. 

Tavoitteena on pikemminkin saada yleiskuva 

foorumilla esitettyjen ideoiden laajuudesta ja 

kirjavuudesta kuin kuvata ideoiden suhteellista 

kannatusta tai havaittujen teemojen ja alateemojen 

merkitystä.  

Määrällisiä elementtejä (esim. ideoiden, 

kommenttien, kannatusten ja tapahtumien määrät) 

mainitaan kuitenkin, jotta voidaan kuvata foorumilla 

käytävien keskustelujen nykytilaa ja esimerkiksi sitä, 

mitkä ideat herättävät suurta kiinnostusta tai mistä 

ideoista keskustellaan aktiivisesti (ks. liite I). 

Tässä raportissa esitetyssä analyysissä termillä ’sisältö’ 

tarkoitetaan ideoiden, kommenttien ja tapahtumien 

yhdistelmää. 

Tarkempia tietoja sovelletuista menetelmistä on 

liitteessä II. 
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Tässä raportissa esitetään yhteenveto Euroopan 

tulevaisuuskonferenssin monikielisen digitaalisen foorumin 

toiminnasta sen avaamisesta alkaen 3. marraskuuta 2021 

asti.   

Tarkastelun kohteena olevana aikana foorumille tehtiin 

29 012 sisällön lisäystä. Niistä 9 337 oli ideoita, 16 017 

kommentteja ja 3 658 tapahtumia. Aihepiirejä oli 10.  

’Eurooppalainen demokratia’ sekä ’ilmastonmuutos ja 

ympäristö’ ovat tähän asti olleet selvästi suosituimmat 

aiheet. Niiden jälkeen eniten sisältöä lisättiin avoimeen 

aiheeseen (Muut aiheet).  

Toimintaa on ollut kaikissa EU-maissa. Eniten sisältöä on 

lisätty Saksasta sen jälkeen, kun foorumi otettiin käyttöön. 

Väestömäärään suhteutettuna pienempien maiden osuus on 

kuitenkin suurempi, ja Malta on ollut aktiivisin. Eniten 

sisältöä on 8. syyskuuta jälkeen lisätty Unkarista maan 

väestömäärään suhteutettuna. Sisältöä on lisätty myös EU:n 

ulkopuolisista maista. 

Noin 57 prosenttia osallistujista on määritellyt itsensä 

mieheksi ja 15 prosenttia naiseksi. Yli neljäsosa 

osallistujista ei kuitenkaan ilmoittanut sukupuoltaan. Tässä 

yhteydessä on huomattava, että myös järjestöt voivat lisätä 

sisältöä foorumiin.  

Ikäryhmät ovat osallistujaprofiilissa varsin monipuolisesti 

edustettuina: 55–69-vuotiaat ovat aktiivisin ikäryhmä, ja 

heti heidän jälkeensä tulevat 25–39-vuotiaat.  

Yhteenveto  
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Ilmastonmuutos ja ympäristö 

Osallistujat ovat huolissaan 

ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista 

sekä lukuisista muista ympäristöhaasteista. 

He haluavat, että näihin haasteisiin tartutaan 

konkreettisilla toimenpiteillä, kuten ympäristötuilla ja 

verotuksella sekä EU-tason koulutuksella ja viestinnällä. 

Jotkut osallistujat ovat tuoneet esiin kysymyksen 

sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ilmastopolitiikan 

yhteydessä. Ideat voidaan ryhmitellä seuraaviin teemoihin: 

‒ Ympäristön pilaantuminen katsottiin 

merkittäväksi ympäristöön kohdistuvan rasituksen 

lähteeksi: vesien pilaantumisen lisäksi metsien 

hävittäminen ja muovi- sekä valosaaste. 

‒ Osallistujat keskustelevat vihreästä siirtymästä ja 

ehdottavat toimenpiteitä maailmanlaajuisten 

hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Jotkut 

viittaavat EU:n vihreän kehityksen ohjelmaan ja 

vaativat sosiaalisesti osallistavampaa 

lähestymistapaa.  

‒ Energia-alan suhteen osallistujat kannattavat 

voimakkaasti uusiutuvan energian käytön 

lisäämistä ja energian monimuotoisuuden 

lisäämistä vaihtoehtoisia energialähteitä koskevan 

tutkimuksen ja innovoinnin avulla. Jotkut 

kiinnittävät kuitenkin huomiota siihen, että tälle on 

saatava väestön hyväksyntä. 

‒ Ympäristölle haitallisten tukien lopettaminen ja 

kestävyysvero. 

‒ Kulutusteemassa osallistujat kehottivat ryhtymään 

tiukempiin toimenpiteisiin jätteen määrän ja ruoan 

haaskauksen vähentämiseksi sekä kierrätyksen 

edistämiseksi. Toimenpiteiden tulisi kohdistua 

sekä valmistajiin että kuluttajiin. Lisäksi 

osallistujat kehottavat edistämään kestävämpää 

kulutusta esimerkiksi turismin, muodin ja 

elektroniikkalaitteiden alalla. 

‒ Osallistujat haluavat toimenpiteitä, joilla 

edistetään vaihtoehtoisten, ympäristöystävällisten 

liikennemuotojen kehittämistä ja käyttöä. Julkisen 

liikenteen käytön edistämiseksi on esitetty 

monenlaisia vaihtoehtoja. 

‒ Maatalouden osalta nousee vahvana alateemana 

esiin halu lopettaa torjunta-aineiden käyttö ja ottaa 

yleisesti käyttöön ympäristöystävällisempiä 

maatalouskäytäntöjä. Muita ympäristöön liittyviä 

toimenpiteitä ovat esimerkiksi paikallisen 

maataloustuotannon, biodiversiteetin, kasvis- tai 

vegaaniruokavalioiden sekä viljelijöille 

oikeudenmukaisten hintojen edistäminen.  

‒ Biodiversiteetin edistäminen vaatimalla 

uudelleenmetsittämistä, metsäkadon pysäyttämistä 

ja tutkimuslaitosten lisäämistä. 

‒ Osallistujat kehottavat myös lisäämään toimia 

käyttäytymisen ja asenteiden muuttamiseksi 

valistuksen, koulutuksen ja viestinnän avulla. 

‒ Erityisenä teemana nousee esiin maisemat ja 

rakentaminen, joiden osalta ideat liittyvät 

kestäväpohjaiseen asumiseen, 

ympäristöystävällisiin rakennusmateriaaleihin ja 

Uusi eurooppalainen Bauhaus -hankkeeseen. 

‒ Aihealueella ”digitalisaatio” on käyty keskustelua 

digitalisoinnin ja ilmastonmuutoksen välisestä 

vuorovaikutuksesta. 

 

  

Terveys   

Terveyden aihepiiri sisältää monenlaisia teemoja. 

Osallistujat peräänkuuluttavat yhtäläistä pääsyä 

terveydenhuoltoon kaikkialla EU:ssa ja toivovat 

jäsenvaltioiden välisen yhteistyön lisäämistä sekä 

suurempaa yhdenmukaistamista ja yhdentämistä. Tähän 

ovat vaikuttaneet myös kokemukset covid-19-kriisistä ja 

sen vaikutukset. Tutkimusta ja investointeja lääketieteen 

alalla kehotetaan lisäämään ja kansanterveyden 

parantamiseksi yleisesti on esitetty erilaisia ideoita. 

Tärkeimmät teemat ovat seuraavat: 

‒ Toimenpiteet, joilla varmistetaan kohtuuhintaisen 

terveydenhuollon saatavuus kaikille (esim. 

ehdotukset eurooppalaisesta 

sairausvakuutusjärjestelmästä). 

‒ Yhteistyön ja yhdentymisen lisääminen, EU:n 

terveydenhuoltojärjestelmän vahvistaminen tai 

jopa EU:n toimivallan lisääminen 

kansanterveysasioissa. 
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‒ Resurssit ja toimenpiteet terveysosaamisen, 

terveellisten elintapojen ja ruokavalioiden 

edistämiseksi (myös luontaishoitojen 

sisällyttäminen lääketieteeseen) sekä 

ennaltaehkäisyyn painottuvat kansanterveydelliset 

toimintamallit.  

‒ Tarve koordinoida EU:n tasolla innovointia ja 

investointeja terveystutkimukseen, erityisesti 

EU:n väestön ikääntymisen johdosta. 

‒ Arvio covid-19-pandemian vaikutuksista, mukaan 

lukien digitaalisten koronatodistusten kaltaisten 

toimien arviointi ja opetukset tulevien 

pandemioiden torjuntaan valmistautumiseen. 

 

Vahvempi talous, 

sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus 

ja työllisyys  

Tähän aiheeseen osallistuvat esittävät erilaisia ehdotuksia 

talouskasvun vauhdittamiseksi EU:ssa. Esimerkkeinä 

voidaan mainita innovointi, Euroopan sisämarkkinoiden 

vahvistaminen entisestään sekä erilaisia toimenpiteitä pk-

yritysten ja strategisten teollisuudenalojen tukemiseksi. 

Osallistujat korostavat myös, että Euroopan on tärkeää 

muuttua osallistavammaksi ja sosiaalisesti 

oikeudenmukaisemmaksi – erityisesti covid-19-pandemiaa 

ajatellen. Lisäksi osallistujat katsovat, että eri 

väestöryhmien ja erityisesti heikoimmassa asemassa 

olevien ryhmien hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää EU:n 

moitteettoman toiminnan ja tulevan kasvun kannalta. 

Seuraavat teemat nousivat voimakkaimmin esiin tässä 

aihepiirissä: 

‒ Erilaiset verotusmallit, jotka edistävät 

oikeudenmukaista ja osallistavaa taloutta, kuten 

verotoimenpiteet, joilla varmistetaan yritysten 

välinen terve kilpailu, ympäristöverot sekä EU-

tason vähimmäisvero veroparatiisien torjumiseksi.  

‒ Osallistujat katsovat, että 

sosiaaliturvatoimenpiteet ovat tärkeässä asemassa 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 

saavuttamisessa. Eniten keskustelua on käyty 

perustulosta.  

‒ Ehdotuksia rakentaa osallistavampi ja sosiaalisesti 

oikeudenmukainen Eurooppa Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaisesti (esiin 

ovat nousseet mm. sosiaaliturvatoimenpiteet, 

sukupuolten palkkaeron poistaminen, hlbtiq-

henkilöiden oikeudet ja edustus). 

‒ Talouden elpyminen sekä huoli julkisen velan 

kasvamisesta EU:ssa, keskustelut Euroopan 

keskuspankin roolista, kehotus tarkastella 

uudelleen vakaus- ja kasvusopimusta ja laajentaa 

elpymisrahastoa sekä paikallisen tuotannon ja 

kulutuksen tukeminen EU:n talouden 

vauhdittamiseksi. 

‒ Työpaikkojen kasvun edistäminen investoimalla 

innovointiin, koulutukseen, digitalisaatioon sekä 

tutkimukseen ja kehitykseen. Tähän on liitetty 

myös vihreän talouden luominen. 

‒ Työolojen parantamista koskevat ehdotukset ja 

erityistoimenpiteet, joilla helpotetaan edelleen 

työvoiman liikkuvuutta EU:ssa. 

‒ Yhteinen veropolitiikka ja EU:n verouudistus, 

joilla edistetään yhtenäisempää eurooppalaista 

tulevaisuutta, mukaan lukien EU:n omien varojen 

lisääminen tai jäsenmaista riippumaton budjetti. 

Ehdotuksia EU:n sisämarkkinoiden 

vahvistamiseksi entisestään. 

EU:N ROOLI 

MAAILMASSA  

Yleisesti ottaen osallistujat kehottavat vahvistamaan EU:n 

läsnäoloa maailmanlaajuisella poliittisella areenalla EU:n 

keskeisten arvojen mukaisesti, mukaan lukien EU:n ajamat 

ympäristönäkökohdat. Foorumiin osallistujat ovat tuoneet 

esiin kysymyksen strategisesta riippumattomuudesta ja ovat 

usein sitä mieltä, että EU:n pitäisi olla rohkeampi 

käyttäessään sekä pehmeää että kovaa valtaa. Toiset 

kuitenkin suhtautuvat tähän epäilevästi. Esitettyjä ideoita 

olivat esimerkiksi seuraavat: 

‒ Osallistujat ovat keskustelleet EU:n ulkopolitiikan 

yleisistä tavoitteista ja peräänkuuluttavat EU:n 
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yhteistä ulkopolitiikkaa, jolla puolustetaan 

ihmisoikeuksia ja demokraattisia arvoja kaikkialla 

maailmassa. 

‒ Kehitetään erilaisia keinoja ja mekanismeja, joilla 

parannetaan EU:n julkisuuskuvaa, jotta se otetaan 

vakavasti maailmanlaajuisella poliittisella 

näyttämöllä. Yhteisestä puolustuspolitiikasta on 

käyty laajaa keskustelua. Tällä politiikalla 

halutaan luoda paitsi mahdollisuus toimintaan 

myös mahdollisuus toimia ennaltaehkäisevässä 

roolissa ja geopoliittisen vallan edustajana muihin 

maailmanmahteihin nähden.   

‒ EU:n armeijan perustaminen.  

‒ Toimet EU:n näkyvyyden lisäämiseksi siten, että 

jäsenvaltiot lopettavat keskinäisen sisäisen 

kilpailun, tai EU:n diplomaattiedustusta koskevat 

ideat. 

‒ Määrätietoisempi suhtautuminen Kiinaan, 

erityisesti hyväksymällä Euroopan unionin 

ulkomaisia investointeja koskeva strategia. 

‒ Yksimielisyyssäännön uudelleenarviointi 

ulkopoliittisessa päätöksenteossa ja Euroopan 

parlamentin toimivallan lisääminen. 

‒ Laajentuminen erityisesti Länsi-Balkanin maihin. 

‒ Pehmeän vallan käyttäminen monenvälisyyden 

edistäjänä vahvistamalla kauppapolitiikkaa. 

Arvot, oikeudet, 

oikeusvaltio ja 

turvallisuus 

Osallistujat ovat keskustelleet eurooppalaisten arvojen 

käsitteestä ohjaavana periaatteena ja esittäneet ideoita tasa-

arvosta sekä erilaisista oikeuksista ja vapauksista. 

Merkittävä osa keskustelua on koskenut ”epäliberaalien 

demokratioiden lisääntymisen vaaraa” EU:ssa. Tällaiset 

maat eivät kunnioita EU:n arvoja vaan pyrkivät 

itsevaltaisiin hallintoihin. Tärkeimmät teemat ja ideat ovat 

seuraavat: 

‒ Yksi osallistujajoukko keskittyy siihen, mitä EU:n 

arvot oikein ovat. Näihin luetaan ihmisoikeudet, 

vapaus, tasa-arvoinen demokratia, 

oikeusvaltioperiaate, moniarvoisuus, solidaarisuus 

ja sukupuolten tasa-arvo, joiden olisi osallistujien 

mukaan ohjattava EU:n politiikkoja ja EU:n 

maailmanlaajuista toimintaa.  

‒ Keskusteluissa käsitellään myös kristillisten 

arvojen roolia, ja jotkut esittävät, ettei EU:ssa tulisi 

tukahduttaa konservatiivisempia näkemyksiä ja 

lähestymistapoja. 

‒ Useat konkreettiset ehdotukset koskevat tapoja 

parantaa EU:n arvojen suojelua ja 

oikeusvaltioperiaatetta EU:ssa sekä yleisemmin 

ihmisoikeuksia. Niissä kehotetaan omaksumaan 

tiukempi asenne EU:n arvojen puolustamiseksi.  

‒ Jotkut vaativat tasa-arvoisempaa ja 

osallistavampaa yhteiskuntaa vammaisille, 

sukupuolten tasa-arvoa ja hlbtiq-henkilöiden 

parempaa suojelua. 

‒ Keskustelua käydään oikeuksien ja vapauksien 

varmistamisesta. Tämä kattaa liikkumisvapauden, 

yksityisyyden suojan, eläinten oikeudet, 

vihapuheen sekä lehdistön ja tiedotusvälineiden 

vapauden. 

‒ Turvallisuusteeman alla monet osallistujat ovat 

keskustelleet siitä, olisiko EU:lla oltava armeija. 

Lisäksi esiin on noussut Euroopan maiden 

tiiviimmän yhteistyön tarve sisäistä turvallisuutta 

koskevissa asioissa. 

‒ Edunvalvonnan sääntelyä ja läpinäkyvyyttä sekä 

korruption torjuntaa halutaan lisätä. 

Digitalisaatio  

Yleisesti ottaen osallistujat ovat korostaneet, 

että on tärkeää helpottaa digitalisaatiota ja investoida siihen 

monilla eri aloilla taloudesta terveydenhuoltoon. Esiin on 

tuotu kuitenkin myös useita digitalisaatioon liittyviä 

haasteita, kuten eettiset näkökohdat, yleisen tietosuoja-

asetuksen (GDPR) puutteet ja kyberuhat. Tärkeimmät 

teemat ovat seuraavat: 

‒ Digitaalista innovointia tukevat keinot ja 

toimenpiteet. Esimerkkeinä tekoäly ja digitaalisen 

riippumattomuuden lisääminen. Tämä kattaa 

useita alateemoja: kestävä valmistusteollisuus, 
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EU:n yksityisyysvaatimuksia noudattavat 

sosiaaliset mediat ja alustat sekä laajemmin 

kilpailukykyisen ja muulle maailmalle avoimen 

mutta samalla turvallisen ja yksityisyyttä 

kunnioittavan eurooppalaisen digitaalisen 

ekosysteemin rakentaminen. 

‒ Erilaisia digitaalisen kansalaisuuden ja EU:n 

digitaalisen yhdentymisen välineitä, esimerkiksi 

ehdotuksia digitaalisista portaaleista, Euroopan 

laajuisesta sähköisestä tunnistamisesta tai 

Euroopan laajuisesta tunnistautumismenetelmästä, 

jota käytetään henkilötietoihin tai julkisiin 

palveluihin pääsyyn. 

‒ Digitaalisen osallisuuden edistäminen 

toimenpiteillä, joilla taataan kohtuuhintainen ja 

osallistava pääsy digiympäristöön ja edistetään eri 

väestöprofiilien digitaitoja. 

‒ Kestävät digitaalisen siirtymän toimenpiteet niin, 

että digitalisaatio vähentää saasteita. Kehotukset 

ottaa käyttöön muun muassa kestäviä ja 

korjattavissa olevia digitaalisia laitteita. 

‒ Digitaalista dataa ja tietosuojaa koskevassa 

teemassa on yhä enemmän ideoita arkaluonteisten 

henkilötietojen keskitetystä säilyttämisestä, 

julkisten verkkojen suojaamisesta avoimen 

lähdekoodin ohjelmistoilla tai lohkoketjuilla sekä 

lasten turvallisuuden suojaamisesta digitaalisessa 

ympäristössä. 

‒ Talouden digitalisaatio ja kryptovaluuttoihin 

liittyvät toimenpiteet sekä kehotus ottaa käyttöön 

digitaalinen euro.  

‒ Investoinnit digitaaliseen koulutukseen ja 

digitaaliseen terveydenhuoltoon teknologian 

terveellisen ja tiedostavan käytön edistämiseksi. 

 

Eurooppalainen  

demokratia  

Tässä aihepiirissä esitetyt ideat koskevat monenlaisia 

kysymyksiä. Useat osallistujat toivovat EU:n toimielimien 

rakenteellisia muutoksia tai jopa Euroopan unionin 

kehittämistä kohti liittovaltiota. Kansalaisvaikuttamisen 

edistämiseksi on tehty useita erilaisia ehdotuksia. Seuraavat 

teemat nousivat voimakkaimmin esiin:  

‒ EU:n federalisaatio tulee esiin usein. Toiset taasen 

kannattavat vallan hajauttamista ja sen siirtämistä 

selvemmin jäsenmaille.  

‒ Toimielinten uudistuksia on ehdotettu. Näiden 

tavoitteena olisi tehdä EU-toimielimistä 

tehokkaampia ja avoimempia sekä tuoda ne 

lähemmäksi kansalaisia. Useimmissa 

kommenteissa ehdotetaan 

määräenemmistöpäätösten käyttöönottoa 

neuvostossa yksimielisyyden asemesta etenkin 

silloin, kun on kyse EU:n arvoista. Euroopan 

parlamentin roolia halutaan myös useimmissa 

kommenteissa kasvattaa.  

‒ Edustuksen osalta toivotaan muutoksia tapaan, 

jolla Euroopan parlamentin vaalit järjestetään. 

Tällä halutaan lisätä kansalaisten osallistumista 

EU:n demokraattisiin prosesseihin. Ehdotuksia on 

esitetty mm. ylikansallisista vaaliluetteloista tai 

ylikansallisista kampanjoista. On myös esitetty 

EU:n puheenjohtajan valitsemista suoraan. 

‒ Muun muassa kansalaisten kuulemisesta ja 

osallistumisesta on ehdotettu tehtävän pysyvä osa 

EU-hallintoa.  

‒ Mekanismit ja keinot, joilla voidaan osallistaa EU-

kansalaisia paremmin ja varmistaa, että nämä ovat 

paremmin kuulolla ja tietoisia EU:sta ja sen 

päätöksistä. Parempaa viestintää, EU:n yhteisiä 

media-alustoja ja Eurooppa-hengen vaalimista 

koskevia ehdotuksia on myös noussut esiin 

koulutuksen, kulttuurin, nuorison ja urheilun 

aihepiirissä.  

‒ Mekanismit ja keinot, joilla voidaan suojella 

demokraattisia arvoja lobbauksen, korruption ja 

demokraattisia periaatteita rikkovien hallitusten 

vastaisten toimien yhteydessä. 

 

Muuttoliike  

Keskustelu tässä aiheessa on polarisoitunutta. Aihe on 

kaikkein polarisoitunein – siinä esiintyy yhtäältä vahvoja 
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mielipiteitä kaikenlaista muuttoliikettä vastaan, joka 

nähdään uhkana, ja toisaalta kannatusta 

ihmisoikeuskeskeisemmille muuttoliikepolitiikoille. Ideat 

voidaan tiivistää seuraavasti: 

‒ Toive yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta (esim. 

työvoiman muuttoliikettä koskeva EU-politiikka, 

EU:n valikoiva muuttoliikepolitiikka tai 

pisteperusteinen järjestelmä). 

 

‒ Rajavalvonnan organisoinnin ja koordinoinnin 

lisääminen: enemmän tukea Frontexille ja lisää 

jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta. 

‒ Toive muuttoliikepolitiikasta, jossa kunnioitetaan 

ihmisoikeuksia ja luodaan 

vastaanottoinfrastruktuuri ja turvallisempia 

muuttoreittejä. 

‒ Tarve puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

lähtömaissa esimerkiksi lisäämällä 

kehityspolitiikkaa. Tässä yhteydessä on 

keskusteltu myös keinoista torjua ilmastosta 

aiheutuvaa muuttoliikettä. 

‒ Erityistoimenpiteet ja keinot, joilla vähennetään 

muuttoliikettä tai erilaisia hallitun muuttoliikkeen 

muotoja tiukentamalla rajavalvontaa ja 

tehostamalla ihmisten palauttamista.   

‒ Vastustus kaikenlaista muuttoliikettä kohtaan, 

koska se yhdistetään terrorismiin tai nähdään EU:n 

kulttuuri-identiteettiin kohdistuvana uhkana taikka 

poliittisena aseena. 

‒ Keinot ja toimenpiteet, joilla voidaan helpottaa 

integroitumista ja tukea maahanmuuttajien ja 

pysyvästi oleskelevien oikeuksia. 

 

Koulutus, kulttuuri, 

nuoriso ja urheilu 

Aihepiiriin lisätty sisältö on tällä hetkellä erittäin hajanaista. 

Se sisältää hyvin monenlaisia ideoita, jotka keskittyvät 

voimakkaimmin koulutukseen ja kulttuuriin. Aihepiirin 

teemat ovat monialaisia, ja niitä nousi esiin myös foorumin 

muissa aihepiireissä.   

‒ Keinot ja toimenpiteet, joilla edistetään 

eurooppalaisen identiteetin ja Euroopan 

kansalaisuuden kehittämistä. Keskeisessä 

asemassa on tiedotusvälineiden, eurooppalaisen 

journalismin ja eurooppalaisten tuotantojen rooli 

eurooppalaisten arvojen ja kulttuurin levittäjinä. 

‒ Vieraiden kielten tai EU:n toimielimiä ja Euroopan 

historiaa koskevan opetuksen lisäämistä tai 

pakollisia kursseja pidetään myös yhtenä keinona 

edistää yhteisen eurooppalaisen identiteetin 

synnyttämistä. Yhteisestä yhdentävästä kielestä on 

foorumilla esitetty ehdotuksia monissa eri 

aihepiireissä. 

‒ Useissa ideoissa nostetaan esiin tarve 

tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavalle 

koulutukselle ja kehotetaan digitalisaatioon, 

pehmeiden taitojen edistämiseen STEM-taitojen 

ohella tai monikulttuuristen taitojen edistämiseen 

yleisesti.  

‒ Erilaisia ehdotuksia EU:n sisäisen muuttoliikkeen 

edistämiseksi. 

‒ Lisäksi on noussut esiin ideoita nuorisoa ja 

nuorisotyöttömyyttä koskevista erityistoimista. 

‒ Tarve tukea ja suojella kulttuuritoimintaa ja luovaa 

alaa oikeudellisella kehyksellä. 
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Toiminta 

Monikielinen digitaalinen foorumi otettiin käyttöön 

19. huhtikuuta 2021, ja 3. marraskuuta mennessä foorumille 

oli lisätty sisältöä – eli ideoita, kommentteja ja tapahtumia 

– yhteensä 29 012 kertaa. Toiminta jakautui seuraavasti:  

‒ ideat: 9 337 

‒ kommentit: 16 017 

                                                      

1 Tapahtumissa on tähän mennessä ollut yli 150 000 osallistujaa. 

‒ tapahtumat: 3 6581 

Trendikuvaajasta (ks. kuva 1) on havaittavissa kaksi 

lisäysten määrän huippua. Ensimmäinen huippu ajoittuu 

foorumin käynnistämiseen ja toinen Eurooppa-päivänä 

(9. toukokuuta) pidettyyn Euroopan 

tulevaisuuskonferenssin avajaistilaisuuteen. 

1. Yleiskatsaus 

foorumille lisätystä 

sisällöstä  

 



   
 

   

 

Kuva 1 – Päivittäisiä sisällön lisäyksiä kuvaava aikajana (19.4.2021–3.11.2021) 
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Foorumin käyttäjiltä pyydetään ennen sisällön lisäämistä 

tietoja heidän asuinmaastaan, koulutustaustastaan, iästään, 

sukupuolestaan ja työllisyystilanteestaan. Tiedot käsitellään 

anonyymisti. Tietojen antaminen on vapaaehtoista, joten 

niiden perusteella voidaan muodostaa edustavuudeltaan 

rajallinen kuva, joka esitetään jäljempänä. Esimerkiksi 

25 prosenttia lisätystä sisällöstä on saatu osallistujilta, jotka 

eivät ilmoittaneet asuinmaataan.  

Toimintaa on ollut kaikissa EU-maissa, mikä käy ilmi 

kuvasta 2, jossa esitetään sisällön lisäysten kokonaismäärä 

maittain. Sen lisäksi EU:n ulkopuolisista maista on saatu 

209 lisäystä, kun niitä oli toisen väliraportin aikaan vain 32. 

 

Kuva 2 – Sisällön lisäysten määrä maittain (19.4.2021–

3.11.2021) 

Seuraavassa kuvassa esitetään sisällön lisäysten määrä 

maittain miljoonaa asukasta kohti. Näin saadaan tarkempi 

käsitys lisäysten määrästä suhteessa väestön kokoon.  

Kuva 3 – Sisällön lisäysten määrä maittain, suhteellinen 

kuvaus miljoonaa asukasta kohti (19.4.2021–3.11.2021) 
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Yleiskatsaus 

tapahtumista 

 

Mitä pidemmälle konferenssi etenee, sitä enemmän 

järjestetään tapahtumia. Ne tarjoavat yhä useammille 

ihmisille mahdollisuuden osallistua tähän ruohonjuuritason 

demokratiahankkeeseen. Digitaalisen foorumin 

käynnistymisestä alkaen foorumille on 3. marraskuuta 2021 

mennessä rekisteröity yhteensä 3 658 tapahtumaa. 

Konferenssin peruskirjan (saatavissa täältä) mukaisesti 

tapahtumissa on asetettava kansalaiset keskiöön, niiden on 

oltava osallistavia ja esteettömiä, ja niiden on kannustettava 

monipuoliseen keskusteluun. Tapahtumien järjestäjien 

avuksi on laadittu oppaita (saatavilla täältä). Jotta 

tapahtumilla olisi aidosti vaikutusta konferenssiin, 

digitaaliselle alustalle on ladattava tapahtumaraportit, joissa 

selostetaan tapahtumissa tehdyt päätelmät ja niissä esitetyt 

konkreettiset ideat (katso ohjeet). Tapahtumaraportit sekä 

tapahtumien kuvaukset ja niihin liittyvät ideat otetaan 

huomioon foorumille lisättyä sisältöä koskevassa 

kokonaisanalyysissä. 

Konferenssiin liittyvät tapahtumat ovat hyvin moninaisia 

tyypiltään, laajuudeltaan, yleisö- ja järjestäjäprofiililtaan ja 

aihealueeltaan. Tässä jaksossa annetaan tietoa erilaisista 

tapahtumatyypeistä, mutta niiden sisällöllistä antia 

käsitellään foorumin kutakin aihepiiriä koskevissa 

jaksoissa. 

Tapahtumat ovat joko fyysisiä tapaamisia tai ne järjestetään 

verkossa tai hybridimuodossa. Usein ne ovat 

keskustelutilaisuuksia tai seminaareja, kuten Espanjassa 

järjestetty tulevaisuutta käsittelevä keskustelusarja, johon 

sisältyi muun muassa perustuloa koskeva 

kansalaisseminaari (ks. tapahtuma), taikka eräässä 

Flanderin pikkukaupungissa järjestetty kansalaisseminaari 

kestävistä kuntakäytännöistä (ks. tapahtuma). Jotkin 

tapahtumista järjestetään perinteisemmissä muodoissa eli 

niissä esimerkiksi esitetään alustuspuheenvuoro, jota seuraa 

kysymys- ja vastauskierros. Toiset tapahtumat taas ovat 

muodoltaan keskustelevampia. Jotkin foorumille kirjatuista 

tapahtumista ovat osa pidempiaikaisia neuvottelevan 

kuulemisen hankkeita. Yksi sellainen on toisen asteen 

opiskelijoille Tšekissä ja Slovakiassa tarkoitettu EU:n tason 

lainsäädäntökäsittelyä simuloiva Decide Europe -hanke (ks. 

tapahtuma). Tapahtumat voivat olla muodoltaan myös 

innovatiivisia: yhdessä tapahtumassa osallistujat saivat 

esittää suosituksia roolipelin lomassa (ks. tapahtuma), 

Latviassa järjestettiin hackathon, jossa osallistujatiimit 

kilpailivat toisiaan vastaan innovatiivisten ja kestävien 

ratkaisujen kehittämisessä (ks. tapahtuma), ja Espanjassa 

pidettiin ilmastonmuutosta käsittelevä kävelykokous (ks. 

tapahtuma). 

Osaan tapahtumista pyritään saamaan mukaan tiettyjä 

osallistujaryhmiä, kuten naisia (ks. esimerkki tapahtumasta) 

tai nuoria (ks. esimerkki tapahtumasta). 

Joidenkin tapahtumien aihepiiri koski konferenssiin 

liittyvää prosessia tai Euroopan tulevaisuutta laajemmin. 

Tällaisia olivat esimerkiksi tulevaisuuskonferenssin 

johdantona toimiva tapahtuma Saksassa (ks. tapahtuma) 

sekä Latvian tapahtuma, jossa seniorien kanssa 

keskusteltiin ajankohtaisista EU:hun liittyvistä aiheista ja 

heille opetettiin digitaalisia taitoja (ks. tapahtuma). Eräissä 

toisissa tapahtumissa käsiteltiin täsmällisempiä aiheita, 

kuten demokratiaa edistäviä kaupunkeja (ks. tapahtuma), ja 

Kööpenhaminan yliopistossa järjestettiin muuttoliikettä 

koskeva tapahtuma (ks. tapahtuma). 

Tapahtumia järjestävät monet eri tahot: EU-kansalaisten 

lisäksi tiedeyhteisöt ja kansalaisjärjestöt sekä valtion-, alue- 

ja paikallistason viranomaiset ja EU:n toimielimet ovat 

osallistuneet tulevaisuuskonferenssiin järjestämällä 

tapahtumia. Jotkin jäsenvaltiot järjestävät kansallisia 

kansalaispaneeleja, ja toiset toteuttavat tai tukevat useita 

erityyppisiä kuulemisia. Lisäksi tapahtumia järjestävät 

Euroopan komission edustustot jäsenmaissa, Euroopan 

parlamentin yhteystoimistot, alueiden komitea ja Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitea.  

 

 

  

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=fi
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/328/Step-by-step_guide_for_event_organisers.080421.pdf
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64913
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/54253
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/24751
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/33166
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/66265
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/16600
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/39008
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/62602
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Ketkä osallistuvat 

keskusteluun?  

Kun tarkastellaan asuinmaastaan (myös EU:n 

ulkopuolisista maista) tietoja toimittaneiden vastaajien 

profiileja, voidaan todeta seuraavaa: 

Yli puolet vastaajista määritteli itsensä mieheksi 

(56,7 prosenttia) ja 15 prosenttia naiseksi. Enemmän kuin 

neljäsosa vastaajista (27,8 prosenttia) jätti kuitenkin 

mainitsematta sukupuolensa, ja 0,4 prosenttia määritteli 

itsensä muunsukupuoliseksi, joten nämä luvut antavat vain 

rajoitetun kuvan.  

Ikäryhmien edustus on tällä hetkellä melko monipuolinen: 

55–69-vuotiaat ovat aktiivisin osallistujaryhmä 

(21,2 prosenttia lisätystä sisällöstä) ja 25–39-vuotiaat 

toiseksi aktiivisin (19,1 prosenttia).  

Ammattiryhmistä aktiivisimpia foorumilla olivat edelleen 

ammattityöntekijät (15,4 prosenttia) ja esihenkilöt 

(11,9 prosenttia). Myös eläkeläiset ovat melko aktiivisia 

(12,6 prosenttia), mutta opiskelijoiden osallistuminen 

(9,5 prosenttia) on vähentynyt edelliseen jaksoon 

verrattuna. Ruumiillisen työn tekijät (6,9 prosenttia), 

itsenäiset ammatinharjoittajat (9,1 prosenttia) ja työttömät 

(2,6 prosenttia) ovat toistaiseksi olleet foorumilla 

suhteellisesti vähemmän aktiivisia.  

Koulutuksen suhteen voidaan todeta, että korkeammin 

koulutetut ovat olleet tähän asti hyvin aktiivisia 

(47 prosenttia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4 – Osallistujien ikä, sukupuoli, koulutus ja 

ammatti (19.4.2021–3.11.2021) 
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On huomattava, että tässä esitetyt sosiodemografiset 

tiedot eivät anna kattavaa kokonaiskuvaa, sillä myös 

organisaatiot luovat profiilin voidakseen osallistua 

konferenssiin joko ideoiden tai tapahtumien lisäämistä 

varten. Lisäksi osallistujat eivät välttämättä ole 

rekisteröityneet foorumille, ja siinä tapauksessa he eivät 

sisälly tilastoihin.  
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Lisätyn sisällön 

puhutuimmat aiheet  

Konferenssin ensimmäisten kuukausien jälkeen 

Eurooppalainen demokratia -aihepiiriin on lisätty eniten 

sisältöä (ideoita, kommentteja ja tapahtumia – yhteensä 

5 104 lisäystä). Toiseksi eniten lisättyä sisältöä (4 854) on 

aihepiirissä Ilmastonmuutos ja ympäristö. Kolmanneksi 

eniten on lisätty sisältöä aihepiiriin Muut aiheet, ja sen 

jälkeen tulevat Vahvempi talous, sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus ja työllisyys neljäntenä sekä Arvot, 

oikeudet ja turvallisuus viidentenä ennen aihepiiriä EU:n 

rooli maailmassa (ks. kuva 5). Kuten edellä todettiin, 

Muihin aiheisiin lisätty sisältö on analyysin yhteydessä 

jaettu asiaankuuluviin aihepiireihin.  

Tiettyihin aihepiireihin saadaan enemmän kommentteja, 

ideoita tai tapahtumia kuin joihinkin toisiin. Esimerkiksi 

aihepiiriin Ilmastonmuutos ja ympäristö on lisätty eniten 

ideoita (1 717) ja tapahtumia (681), kun taas aihepiiri 

Eurooppalainen demokratia on kerännyt 3 122 kommenttia.  

 

  

Kuva 5 – Sisällön lisäykset foorumille aiheittain (19.4.2021–3.11.2021) 
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Viimeaikaiset 

tapahtumat 

 

Foorumille on 8. syyskuuta 2021 ja 3. marraskuuta 2021 

välisenä aikana tehty yhteensä 4 454 sisällön lisäystä:  

 1 176 ideaa  

 1 887 kommenttia  

 1 391 tapahtumaa  

Lisäysten määrän viikoittainen keskiarvo on noussut 

viimeisimmän jakson aikana. Syyskuun toisella viikolla 

(13.–19. syyskuuta) sisällön lisäyksiä oli päivittäin 70 ja 

syyskuun lopulla ja lokakuun alussa 77. Viikkokeskiarvot 

olivat yleisesti korkeampia lokakuussa, ja 18.–24. 

lokakuuta saavutettiin huippu eli 90 sisällön lisäystä. 

Maakohtainen sisällön lisäysten analyysi osoittaa, että 

eniten sisältöä tuottaa edelleen Saksa (848 lisäystä), kun 

taas Ranskan ja Belgian toiminta foorumilla on vähentynyt 

edelliseen jaksoon verrattuna: Ranska on kolmannella 

sijalla (425 lisäystä) ja Belgia viidennellä sijalla (365 

lisäystä). Samaan aikaan sisältöä on lisätty aiempaa 

enemmän Unkarissa (512 lisäystä) ja Italiassa (396 

lisäystä). 

Nämä luvut ovat linjassa väestömäärään suhteutetun 

sisällön lisäysten määrän kanssa. Viime jaksolla Unkarissa 

kirjattiin suurin määrä tapahtumia eli 52 sisällön lisäystä 

miljoonaa asukasta kohti. Myös Sloveniassa, Belgiassa ja 

Liettuassa sisältöä lisättiin runsaasti miljoonaa asukasta 

kohti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7 – Sisällön lisäysten määrä maittain miljoonaa asukasta 

kohti (8.9.2021–3.11.2021) 

 

Kuva 6 – Sisällön lisäysten määrä maittain (8.9.2021–

3.11.2021) 

 

848
512

425
396

365
323

158
150
141
133
130
123

100
98
93
86
83

70
62
54
43

30
29
27
22
14
9

DE

HU

FR

IT

BE

ES

FI

PL

RO

NL

AT

EL

CZ

SI

DK

SE

LT

PT

HR

SK

IE

LV

BG

CY

EE

LU

MT

52
47

32
30

29
23
23

19
17
16
16
15
15

11
10
10
9
9
8

8
7
7
7
7
6

4
4

HU

SI

BE

LT

FI

LU

CY

MT

EE

DK

LV

HR

AT

EL

DE

SK

CZ

IE

SE

NL

RO

ES

PT

IT

FR

BG

PL



 

© Kantar Public 2021 19 

Puhutuimmat aiheet 

8. syyskuuta ja 3. 

marraskuuta 2021 

välisenä aikana 

Aihepiirit Eurooppalainen demokratia (1 083 sisällön 

lisäystä) ja Ilmastonmuutos ja ympäristö (1 065 lisäystä) 

ovat saaneet aikaan eniten toimintaa, mikä vastaa koko 

konferenssin aikaisia suuntauksia.  

Koko ajanjakson trendeistä poiketen Koulutus, kulttuuri, 

nuoriso ja urheilu on viimeisimmän jakson aikana kerännyt 

kolmanneksi eniten sisällön lisäyksiä (788), ja viime jakson 

neljänneksi puhutuin aihepiiri on Vahvempi talous, 

sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys (761 lisäystä).  

 

 

 

  

Kuva 8 – Vertailu aihekohtaisten sisällön lisäysten yhteenvedoista viime jaksolla ja koko ajanjaksolla 
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Aihepiiriin ”Ilmastonmuutos ja ympäristö” on lisätty 

foorumin avaamisen jälkeen yhteensä 4 956 kommenttia, 

ideaa ja tapahtumaa (1 758 ideaa, 2 487 kommenttia ja 

711 tapahtumaa). Osallistujat ilmaisevat kommenteissaan 

usein huolensa ilmaston lämpenemisestä ja sen seurauksista 

ja kehottavat jäsenmaita ryhtymään välittömiin 

konkreettisiin toimiin. Aiheeseen liittyy paljon erilaisia 

ideoita, jotka voidaan ryhmitellä seuraaviin teemoihin: 

 Ympäristön pilaantuminen 

 Vihreän kehityksen ohjelma 

 Energia 

 Tuet ja verotus 

 Kulutus 

 Liikenne 

 Maatalous 

 Biodiversiteetin edistäminen 

 Asenteiden ja käyttäytymisen muuttaminen 

 Maisemat ja rakentaminen  

 

 

 

2. Ilmastonmuutos ja 
ympäristö 
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Tapahtumat  

Konferenssin käynnistyttyä eri puolilla Eurooppaa on 

järjestetty 691 tapahtumaa, joissa on keskusteltu 

ilmastonmuutoksesta ja ympäristöstä. Näissä tapahtumissa 

on käsitelty eniten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, 

jolla Euroopasta pyritään saamaan maailman ensimmäinen 

ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. 

Ohjelmalla on runsaasti vaikutuksia eri aloihin. Muita usein 

käsiteltyjä aiheita ovat kaupunkien kestävät käytännöt, 

kiertotalous ja ilmastonmuutoksen seuraukset sekä kestävä 

maatalous, päästöjen vähentäminen, energiasiirtymä, 

uudelleenmetsittäminen ja ympäristöä säästävät 

liikkumismuodot. Vaikka keskustelujen pääpaino on 

harvemmin esimerkiksi jätehuollossa, luonnon 

monimuotoisuudessa, kestävää kehitystä koskevassa 

koulutuksessa ja elintarvikkeiden talteenotossa, ne ovat 

kuitenkin kokonaisuudessa tärkeitä tekijöitä.   

Yksi esimerkki osallistavasta tapahtumasta on Kreikan 

kansalaisfoorumi, jossa keskustellaan ympäristökriisistä 

(ks. tapahtuma). Lisäksi on järjestetty kansalaisseminaari, 

jossa keskityttiin kaupunkien kestäviin käytäntöihin ja 

jonka tuloksena foorumilla julkaistiin useita ideoita (ks. 

tapahtuma).  

Muutamissa tapahtumissa esitettiin myös kritiikkiä ja 

yhdistettiin ilmastopolitiikka sosiaaliseen 

oikeudenmukaisuuteen sekä tuotiin esiin heikoimmassa 

asemassa olevia ryhmiä (ks. esimerkki tapahtumasta). 

Ympäristön 

pilaantuminen  

Osallistujat katsoivat, että ympäristön pilaantuminen 

aiheuttaa ympäristölle merkittäviä paineita 

maailmanlaajuisesti. Vihreää siirtymää koskevissa 

keskusteluissa ehdotettiin erilaisia ratkaisuja pilaantumisen 

vähentämiseksi (ks. tapahtuma). Yksi foorumin 

kannatetuimmista ideoista on se, että EU:n olisi 

omaksuttava vahva ja osallistava hallintotapa, jossa sekä 

työntekijät että ammattiliitot osallistuvat 

sopeutumispolitiikkojen suunnitteluun ja täytäntöönpanoon 

kaikilla tasoilla. Keskusteluissa painotetaan sitä, että 

ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevaan EU:n strategiaan 

olisi kuuluttava konkreettisia politiikkatoimia, joiden avulla 

säilytetään työpaikat ja suojellaan työntekijöiden terveyttä 

ja turvallisuutta. Lisäksi strategian olisi sisällettävä 

aktiivista työmarkkinapolitiikkaa sekä täydennys- ja 

uudelleenkoulutusta työpaikkojen menetysten 

ehkäisemiseksi (ks. idea). 

Keskusteluissa käsitellään useita ympäristön pilaantumisen 

alateemoja, joita ovat päästöt, vesien pilaantuminen, 

muovisaaste ja valosaaste.  

Päästöjen osalta yksi eniten keskustelua herättäneistä 

kysymyksistä on päästöjä koskeva verotus ja etenkin 

yritysten kannustaminen vähentämään 

kasvihuonekaasupäästöjään siten, että ne valitsevat 

halvempia uusiutuvia energialähteitä, mikä puolestaan 

johtaisi siihen, että asiakkaat tekisivät kestävämpiä 

valintoja (ks. esimerkki ideasta).   

Yksi osanottaja ilmaisi huolensa kryptovaluuttojen 

louhinnasta, koska se kuluttaa valtavasti sähköä. Kyseinen 

osallistuja katsoo, että mitä enemmän kryptovaluuttojen 

louhinta yleistyy maailmassa, sitä enemmän tarvitaan 

rajoituksia ja sääntelyä (ks.idea).  

Veden pilaantumista koskevassa alateemassa korostetaan 

voimakkaasti tarvetta varmistaa juomavesivarojen saanti ja 

ekosysteemien puhtaus. Lisäksi on esitetty konkreettisia 

ehdotuksia valtamerien ja jokien pilaantumisen 

torjumiseksi (ks. esimerkki tapahtumasta). Esimerkkinä 

voidaan mainita idea valtamerten happamoitumisen 

neutraloimisesta tietyillä bakteereilla (ks. idea). 

Merkittävä osa ympäristön pilaantumiseen liittyvistä 

kannanotoista liittyy muovimateriaalien aiheuttamaan 

ympäristön pilaantumiseen, mikä kuvastaa yleisön 

kasvavaa huolta muovijätteen suuresta määrästä. 

Osallistujat korostavat, että  kertakäyttömuovien 

käyttökieltoa on laajennettava ja sen noudattamista 

valvottava  (ks. esimerkki tapahtumasta), ja ehdottavat 

lisäksi, että pakkauksissa käytettäisiin vain sellaisia 

muovityyppejä, jotka voidaan kierrättää yhdessä ilman, että 

osat olisi erotettava toisistaan (ks. esimerkki ideasta). 

Yhdessä ideassa ehdotetaan, että perustettaisiin 

kierrätyslaitoksia joista ja valtameristä kerättyä muovia 

varten (ks. idea). 

Joissakin foorumilla esitetyissä ideoissa halutaan rajoittaa 

valosaastetta (ks. esimerkki ideasta). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68777
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/47026
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120055
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/15313
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/668
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780
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Vihreän kehityksen 

ohjelma 

Osallistujat ilmaisevat usein huolensa 

ilmastonmuutoksesta ja sen seurauksista, kehottavat 

jäsenmaita ja EU:ta ryhtymään välittömiin toimiin ja 

toteuttamaan määrätietoisempaa eurooppalaista 

ympäristöpolitiikkaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi (ks. 

esimerkki ideasta). Tähän liittyen useissa kannanotoissa 

keskustellaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta eli 

EU:n strategiasta, jonka tavoitteena on ohjata Eurooppa 

kohti ilmastoneutraalia, oikeudenmukaista ja vaurasta 

yhteiskuntaa. Osallistujat kehottavat edistämään 

esimerkiksi sosiaalisesti osallistavampaa lähestymistapaa ja 

tasapainoista strategiaa, jonka taloudellisia, sosiaalisia ja 

ympäristönäkökohtia on arvioitava ja pantava täytäntöön 

yhdessä ja strategisella tavalla, ja he viittaavat energian 

hintojen jyrkkään nousuun kaikkialla Euroopassa (ks. idea). 

Muissa kannanotoissa keskustellaan tavoista nopeuttaa 

vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanoa paikallis- ja 

aluetasolla (ks. esimerkki ideasta).  

Yleisemmällä tasolla ehdotetaan, että luodaan tulostaulu, 

jonka avulla voidaan seurata toimenpiteiden vaikutuksia ja 

saada näyttöä vihreän kehityksen ohjelman 

täytäntöönpanon edistymisestä aluetasolla (ks. idea).  

 

Energia 

Osallistujat ehdottavat uusiutuvan energian sekä 

pienimuotoisen että laajamittaisen käytön lisäämistä ja 

ydinenergian käytön rajoittamista tai vaihtoehtoisesti 

turvallisen ydinenergian kehittämistä ja käyttöä maissa ja 

paikoissa, joissa uusiutuvien energialähteiden käyttö ei ole 

mahdollista (ks. esimerkki ideasta).  

Ilmastonmuutosta koskevan aihepiirin toiseksi eniten 

kannatetussa ideassa kehotetaan lopettamaan kaikki 

fossiilisten polttoaineiden tuet (ks. esimerkki ideasta). 

Samalla kehotetaan tutkimaan vaihtoehtoisia 

energialähteitä (ks. esimerkki tapahtumasta), kuten 

lämpöydinfuusiota, geotermistä energiaa tai vetyä, jotka 

edistäisivät huomattavasti energia-alan monimuotoisuutta 

(ks. esimerkki ideasta). Osallistujat korostavat kuitenkin, 

että myös vaihtoehtoisille lähteille, kuten tuulienergialle, on 

saatava paikallisen väestön hyväksyntä, ja että on 

varmistettava, että kyseisillä lähteillä on myönteinen 

vaikutus luonnon monimuotoisuuteen, ihmisiin ja 

maisemiin (ks. esimerkki ideasta). 

Energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen lämmityksen 

alateemassa esimerkkeihin kuuluvat idea, jonka mukaan 

edistetään monipolttoaineuunien (ks. idea) tai toistaiseksi 

käyttämättömiä lämpölähteitä (kuten syvää geotermistä 

energiaa) hyödyntävän kaukolämpöverkoston käyttöä (ks. 

idea).   

 

Tuet ja verotus 

Tämän teeman yhteydessä osallistujat 

kehottavat lopettamaan ympäristölle haitalliset tuet, kuten 

haitalliset kalastustuet (ks. idea) ja fossiilisten 

polttoaineiden tuet (ks. idea). Ehdotuksissa kannatetaan 

myös lisää tukea biodiversiteettiin ja ilmastonmuutokseen 

liittyville hankkeille, mikä avaisi myönteisiä näkymiä 

pitkällä aikavälillä. 

Osallistujat ehdottavat myös kestävyysveron käyttöönottoa 

(ks. esimerkki ideasta). Tämä tekisi kestävän kehityksen 

vastaisista tuotteista kalliimpia ja siten vähemmän 

houkuttelevia sekä kuluttajien että tuottajien kannalta. 

Tämä tarjoaisi EU:lle myös lisätuloja tai ”ilmastotuloja”, 

joita voitaisiin investoida kestävyystoimiin, kuten 

sähköautojen hankintaan ja aurinkopaneelien asentamiseen 

koteihin (ks. idea). 

 

Kulutus 

Kulutusteemassa kehotetaan yleisesti 

muuttamaan nykyistä tavaroiden ja palvelujen 

massakulutusta (ks. esimerkki ideasta). Jotkut osallistujat 

menevät vielä pidemmälle ja ehdottavat enimmäiskiintiöitä 

kulutukselle ja tuotannolle (ks. esimerkki ideasta).  

Ruoan haaskauksen osalta yksi osallistuja korostaa, että 

40 prosenttia maailmassa tuotetuista elintarvikkeista ei 

koskaan päädy pöytään, mistä aiheutuu 10 prosenttia 

maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Hän ehdottaa 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/129625
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/119035
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/4885
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/114776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/70424
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78608
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/105274
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380
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toimenpiteitä ruoan haaskauksen lopettamiseksi, kuten 

elintarvikelahjoitusten tukemista (ks. idea). 

Useat foorumin osallistujat viittaavat tuotetun jätteen 

suureen määrään ja ehdottavat useita toimenpiteitä jätteen 

ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Niitä ovat esimerkiksi 

kierrätys (ks. esimerkki ideasta) sekä jätteettömien tai vähän 

jätettä aiheuttavien tuotepakkausten käyttäminen 

ympäristövaikutusten vähentämiseksi (ks. esimerkki 

ideasta). Yksi osallistuja huomauttaa, että kierrätyksestä on 

saatava enemmän tietoa, jotta kierrätykseen voidaan 

kannustaa jo pienestä pitäen (ks. idea). Lisäksi ehdotetaan, 

että EU:ssa otetaan käyttöön Saksan malliin perustuva 

yhdenmukainen pullojenpalautusjärjestelmä (ks. idea). 

Kierrätysteeman merkitys näkyy myös tapahtumissa, kuten 

ikääntyneille tarkoitetussa tapahtumassa, jossa 

keskustellaan erilaisista kierrätysmenetelmistä (ks. 

tapahtuma). 

Kulutuksen ympäristövaikutuksia koskevassa alateemassa 

on tuotu esiin kysymys siitä, noudattavatko tuontitavarat 

EU:n normeja. Yksi osallistuja ehdottaa esimerkiksi, että 

kielletään sellaisen Brasiliasta peräisin olevan naudanlihan 

tuonti, jonka alkuperää ei voida jäljittää yhtä hyvin kuin 

EU:ssa (ks. idea). 

Toisessa idearyhmässä kannatetaan kehittyneempää 

tuotteiden merkintäjärjestelmää (ks. esimerkki ideasta), 

jossa kerrotaan tuotannon ympäristövaikutukset tai 

ilmoitetaan, sisältävätkö tuotteet mikromuovia ja 

vaikuttavatko ne siten kielteisesti kuluttajien terveyteen 

pitkällä aikavälillä (ks. esimerkki ideasta). 

Kolmas ryhmä koskee pikamuotia ja tekstiiliteollisuutta, ja 

sen ideoissa tavoitteena on tehdä tekstiiliteollisuudesta 

ympäristöystävällisempää. Osallistujat korostavat 

vaatteiden valmistuksessa käytettyjen resurssien valtavaa 

määrää ja sitä, että vaatteet eivät aina sovellu kierrätykseen 

(ks. esimerkki ideasta). 

Lisäksi osallistujat painottavat tarvetta edistää vihreää ja 

kestävää matkailua massaturismin sijaan, koska viimeksi 

mainitulla katsotaan olevan huomattava vaikutus 

luonnonvaroihin ja kulttuurivaroihin (ks. esimerkki 

tapahtumasta). 

Tässä teemassa esitettyjen kommenttien ja ideoiden 

viimeisessä ryhmässä tuodaan esiin huoli uusista 

elektronisista laitteista aiheutuvasta jätteestä ja kehotetaan 

muun muassa lisäämään niitä koskevia pakollisia 

vaatimuksia ja varmistamaan niiden korjattavuus (ks. 

esimerkki ideasta). Lisäksi on esitetty ehdotus 

pilottiohjelmasta, jonka tarkoituksena on korvata 35 

miljoonan EU-kotitalouden sähkölaitteet A+++-laitteilla, 

mikä on EU:n vihreän siirtymän tavoitteen mukaista (ks. 

idea). Jotkut osallistujat toivovat myös, että 

energiankulutusta rajoitetaan – erityisesti siksi, että sähköä 

tuotetaan suurelta osin fossiilisilla polttoaineilla – 

asettamalla kuukausittainen sähkönkulutuskiintiö, jonka 

ylittävää kulutusta verotetaan (ks. esimerkki ideasta).  

Liikenne 

Useat liikenteeseen liittyvät ideat keskittyvät liikenteen ja 

saastumisen väliseen suhteeseen. Osa seuraavista 

ehdotuksista koskee liikennejärjestelmien muuttamista 

saastumisen vähentämiseksi. 

Niissä kehotetaan ennen kaikkea kieltämään lyhyet lennot 

EU:ssa (ks. esimerkki ideasta). Käyttäjät korostavat, että 

pandemia on jo johtanut ilmailualan supistumiseen. 

Yleisesti ottaen käyttäjät kannattavat voimakkaasti julkisen 

liikenteen järjestelmien parantamista Euroopassa (ks. 

esimerkki ideasta), jotta ne olisivat 

ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja lyhyille lennoille. 

Erityisesti yhteisestä eurooppalaisesta rautatieverkosta 

keskustellaan laajasti (ks. esimerkki ideasta). Yksi käyttäjä 

ehdottaa, että Euro Trainscanner -hakukoneen avulla 

tehdään rautateitse matkustamisesta houkuttelevampaa (ks. 

idea), ja toinen, että otetaan käyttöön koko EU:ssa toimiva 

joukkoliikenteen yhdistelmälippu ja tehdään siitä maksuton 

kaupungeissa (ks. idea). Liikenneteemassa on toistuvasti 

ehdotuksia nopeiden junaverkkojen laajentamiseksi (ks. 

esimerkki ideasta).  

Muut ideat koskevat esimerkiksi yhteistä 

pyöräilyverkostoa, ja niiden yhteydessä ehdotetaan, että 

laajennettaisiin pyöräilyreittejä tai perustettaisiin koko 

Euroopan laajuinen pyörätieverkko (ks. esimerkkiideasta). 

Toisessa ideakeskittymässä painotetaan innovointia sekä 

sähköajoneuvojen, kuten autojen ja polkupyörien, 

kehittämistä ja niiden integroimista nykyiseen ympäristöön 

esimerkiksi kehittämällä latausasemaverkostoa (ks. 

esimerkki ideasta). Yksi osallistuja kuitenkin katsoo, että 

sähköautoista aiheutuu haittoja ympäristölle ja ihmisille ja 

ehdottaa niiden sijaan, että hiilidioksidipäästöjen 

vähentämiseksi rajoitettaisiin ajoneuvojen painoa ja 

nopeutta (ks. idea).  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84580
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/71446
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/115370
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/34849
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83623
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66728
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86494
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Liikenteen hiilestä irtautumista ja 

ympäristöystävällisempää liikennettä koskevissa 

kysymyksissä osallistujat korostavat myös rajatylittävien 

hankkeiden merkitystä merenkulun ja rautatieliikenteen 

edistäjinä (ks. esimerkki ideasta). Lisäksi käyttäjät 

kehottavat kehittämään tutkimukseen, kehittämiseen ja 

innovointiin kannustavia ohjelmia, jotta voidaan tuottaa 

sekä julkisia että yksityisiä, yksilöllisiä ja kollektiivisia 

liikennevälineitä, jotka eivät ole saastuttavia ja joiden 

energiaomavaraisuus on 100 prosenttia (ks. esimerkki 

ideasta). 

 

Maatalous 

Maatalousteemassa melko monet osallistujat kannattavat 

ekologisen viljelyn ja pientilojen lisäämisen mallia (ks. 

esimerkki ideasta) sekä vaativat torjunta-aineiden käytön ja 

tehoviljelyn kieltämistä (ks. esimerkki ideasta). Jotkut 

osallistujat menevät vieläkin pidemmälle ja ehdottavat, että 

torjunta-ainekieltoa olisi laajennettava yksityiseen käyttöön 

(ks. esimerkki ideasta). 

Yhdessä samaan alateemaan liittyvässä ideassa käsitellään 

tarvetta löytää asianmukainen tapa hävittää muovikalvoa, 

jota käytetään katteena, kasvihuoneissa ja tunneliviljelyssä 

(ks. idea). Lisäksi yksi osallistuja kannattaa siirtymistä 

tehomaataloudesta agroekologiaan (ks. idea). Toinen 

osallistuja ehdottaa vertikaalista viljelyä, jotta maatalouden 

vedenkulutus vähenisi merkittävästi (ks. idea). 

Joissain ideoissa suositellaan, että EU edistäisi 

tarmokkaammin kasviperäistä ruokavaliota ilmaston ja 

ympäristön suojelemiseksi. Jotkut vastaajat perustelevat 

tällaisia toimia myös eettisillä huolenaiheilla (ks. esimerkki 

ideasta). Kysymystä käsitellään myös aihepiirissä Terveys.  

Osallistujat painottavat voimakkaasti myös tarvetta 

varmistaa elintarvikeomavaraisuus ja -turva paikallisen 

maatalouden avulla. Paikallista maataloutta voitaisiin 

edistää esimerkiksi luomalla kaupunkien yhteyteen 

ruokarinkejä, vaatimalla hedelmäpuiden istuttamista 

kaupunkialueille, tukemalla tuottajien ja viljelijöiden 

maanhankintaa asettamalla tällaiselle maalle hintakattoja, 

edellyttämällä, että osa julkisten rakennusten kattopinta-

alasta on käytettävä kaupunkiviljelyyn, ja rajoittamalla 

asuntopulan aiheuttamia paineita vaikutuksia 

maatalousmaahan (ks. idea). 

Maatalousteemassa nostetaan esiin kysymys siitä, miten 

maatalous voisi selviytyä ilmastovaihteluista. Yhden idean 

mukaan monimuotoiset ja -puoliset 

peltometsätalousjärjestelmät voivat edistää kasvumaan 

muodostumista, vedensitomiskykyä ja hiilidioksidin 

sitomista, mikä lisää merkittävästi maatalouden vakautta ja 

tuottavuutta (ks. idea).  

Keskustelua käydään myös viljelijöiden tuloista. Jotkut 

osallistujat kehottavat takaamaan viljelijöiden toimeentulon 

oikeudenmukaisten hintojen avulla tukien asemesta (ks. 

esimerkki ideasta).  

 

Biodiversiteetin 

edistäminen 

Biodiversiteetin edistämistä koskevassa teemassa 

ehdotetaan puiden istuttamista kaikille ”unohdetuille” 

alueille, muun muassa moottoriteiden varsille ja 

eritasoliittymiin, hiilidioksidin talteenottamiseksi, 

kokonaishaihdunnan tehostamiseksi, biodiversiteetin 

parantamiseksi ja vesivirtojen sääntelemiseksi (ks. idea). 

Lisäksi ehdotetaan eurooppalaisen liikkuvan 

merentutkimusaseman perustamista, jotta saataisiin 

olennaista tietoa merten biodiversiteetistä (ks. idea).  

Yksi ideoiden alateema koskee metsäkatoa. Keskusteluissa 

kehotetaan investoimaan uudelleenmetsittämiseen 

Euroopassa (ks. esimerkki ideasta) tai maailmanlaajuisesti 

"maapallon keuhkojen" eli Amazonin sademetsän ja 

muiden maailman sademetsien pelastamiseksi, jotta 

voidaan paitsi hidastaa globaalia hiilisaastetta ja pelastaa 

lajeja, myös vähentää Eurooppaan kohdistuvia 

muuttopaineita (ks. esimerkki ideasta). 

 

Asenteiden ja 

käyttäytymisen 

muuttaminen  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78179
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84548
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50


 

© Kantar Public 2021 25 

Yhtenä painopisteenä on kaiken ikäisten eurooppalaisten 

koulutus ja tietoisuuden lisääminen (ks. tapahtuma). 

Useimmat ideat koskevat nuorten ja jopa pienten lasten 

koulutusta (ks. esimerkki ideasta) muun muassa 

koulupuutarhojen avulla (ks. esimerkki ideasta). Myös 

ikääntyneet eurooppalaiset kehotetaan ottamaan mukaan 

ilmastonmuutosaloitteisiin erityisesti siksi, että Euroopan 

väestö on yhä ikääntyneempää (ks. esimerkki ideasta). 

Lisäksi jotkut osallistujat painottavat, että EU:n 

toimielinten on edistettävä ympäristövastuullista viestintää. 

He ehdottavat esimerkiksi, että kehitettäisiin 

viestintäpaketteja siitä, miten "jokainen voi olla ekologisesti 

vastuullinen eurooppalainen", ja vahvistettaisiin 

ympäristökasvatusta ympäristöasioissa vastuullisten 

asuinalueiden luomiseksi (ks. idea). 

Maisemat ja 

rakentaminen 

Uuteen maisemiin ja rakentamiseen liittyvään teemaan 

kuuluu alateema, jossa kootaan yhteen ideoita ja tapahtumia 

Uusi eurooppalainen Bauhaus -hankkeesta (ks. tapahtuma). 

Tavoitteena on yhdistää innovatiivinen ja esteettinen 

suunnittelu konkreettisiin toimiin ilmastonmuutoksen 

torjumiseksi ja tehdä tulevista asuinalueista ympäristön 

kannalta kestävämpiä sekä kohtuuhintaisempia ja 

esteettömämpiä. Toisessa ideassa ehdotetaan 

tiedotuskampanjoita ympäristöystävällisestä ja kestävästä 

rakentamisesta, jossa käytetään vähähiilisiä 

rakennusmateriaaleja (ks. idea).  

Ruotsissa käydään keskustelua, jossa keskitytään tapoihin 

kehittää ja edistää kestävää asumista maaseutualueilla 

maaseudun elinvoiman lisäämiseksi (ks. tapahtuma). 

Yksi ehdotus koskee eurooppalaista maan 

saneerausrahastoa, jonka avulla pyritään palauttamaan 

hylätyt maa-alueet luonnonmukaisempaan tilaan 

biodiversiteetin parantamiseksi ja korjaamaan rakennukset 

kaupunkien asukkaiden hyväksi (ks. idea).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/3829
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505
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Kuva 9 – Miellekartta: Ilmastonmuutos ja ympäristö 
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Osallistujat käsittelevät monenlaisia teemoja terveyttä 

koskevassa aihepiirissä. He ehdottavat pidemmälle 

menevää yhdenmukaistamista ja yhdentymistä Euroopan 

tasolla. Tähän ovat vaikuttaneet myös koronapandemiasta 

saadut kokemukset ja sen vaikutukset. Muissa ideoissa 

tartutaan lukuisiin eri teemoihin ja vaaditaan muun muassa 

lisää investointeja terveysalan tutkimukseen kiinnittäen 

erityistä huomiota ikääntyvään väestöön. Lisäksi kaivataan 

erilaisia ennaltaehkäiseviä toimia, joilla esimerkiksi 

edistetään terveellisiä elintapoja ja puututaan 

terveyshaittoja aiheuttaviksi tiedettyihin seikkoihin, kuten 

ilmansaasteisiin. Aiheeseen on saatu 1 413 sisällön lisäystä: 

583 ideaa, 722 kommenttia ja 115 tapahtumaa. Tärkeimmät 

aihepiirissä käsitellyt teemat ovat  

 Terveydenhuollon saatavuus kaikille  

 EU:n terveydenhuoltojärjestelmien integroiminen 

 Terveelliset elintavat  

 Ennaltaehkäisyä eikä vain korjaamista 

 Terveysalan tutkimus 

 Lääketieteeseen liittyvät lähestymistavat 

 Terveenä ikääntyminen  

 Terveys digitaalisella aikakaudella 

 Koronakriisin vastatoimet  

 Seksuaali- ja lisääntymisterveys  

 

Tapahtumat  
Konferenssin käynnistyttyä EU-maissa on järjestetty 115 

terveyteen liittyvää tapahtumaa, mikä on vähemmän kuin 

useimpien muiden aihepiirien kohdalla. Jotkin 

tapahtumista on suunnattu asiantuntijayleisölle teknisten 

3.  Terveys 
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aiheiden käsittelyä varten, mutta toiset ovat olleet 

avoimia laajemmalle yleisölle.  

Terveysalan tulevaisuutta Euroopassa yleisesti 

käsittelevistä tapahtumista osa on järjestetty lääketieteen 

edustajille (ks. esimerkki tapahtumasta), mutta osa on 

ollut laajemmille kansalaisjoukoille tarkoitettuja 

osallistavia työpajoja (ks. esimerkki tapahtumasta). 

Yksi usein käsitellyistä teemoista on Euroopan 

terveysunionin perustaminen, mikä osoittaa, että EU:n 

jäsenmaiden ja toimielinten tehokkaammalle yhteistyölle 

on tarvetta. Esimerkiksi Puolassa pidetyssä 

keskustelutilaisuudessa (ks. tapahtuma) terveysalan 

ammattilaiset ja kansalaiset pohtivat, mitä etuja 

integraatiosta saataisiin. Se voisi esimerkiksi tuoda 

ratkaisun terveydenhuollon työvoiman epätasaisesta 

jakautumisesta johtuvaan ongelmaan. 

Monissa tapauksissa keskusteluihin terveysalan 

tulevaisuudesta yhdistyi tarve keskustella koko 

järjestelmästä uudelleen meneillään olevan pandemian 

vuoksi. Tapahtumien perusteena olivat usein 

koronakriisin vastatoimet sekä tarve pohtia paikallisia ja 

EU:n tason rokotusstrategioita (ks. esimerkki 

tapahtumasta). Joidenkin tapahtumien nimenomaisena 

aiheena oli mukautuminen pandemian aiheuttamiin 

olosuhteisiin (ks. esimerkki tapahtumasta). Kyseiset 

olosuhteet ovat puolestaan pakottaneet pohtimaan 

tarkemmin, mikä vaikutus digitalisaatiolla voisi olla 

terveysalan tulevaisuuteen EU:ssa (ks. esimerkki 

tapahtumasta).  

Muihin käsiteltyihin teemoihin kuului myös syövän 

torjunta ja keskustelu syöväntorjuntaa koskevasta 

eurooppalaisesta suunnitelmasta (ks.  tapahtuma).  

 

Terveydenhuollon 

saatavuus kaikille  

Yksi toistuva teema on vaatimus kohtuuhintaisten ja 

laadukkaiden terveyspalvelujen yhtäläisestä saatavuudesta. 

Terveydenhuollon saatavuutta koskevissa ideoissa 

kannatetaan eurooppalaisen sairausvakuutusjärjestelmän 

käyttöönottoa (ks. esimerkki ideasta ja idea). Myös 

terveydenhuoltoalan yksityistämisen purkamista koskeva 

idea esitetään keinona tehdä terveydenhuollosta 

kohtuuhintaista kaikille (ks. idea) ja poistaa kaksitahoinen 

yksityisen ja julkisen terveydenhuollon järjestelmä EU:ssa 

(ks. idea). Erään toisen idean mukaan taas terveydenhuolto 

tuotaisiin helpommin kaikkien ulottuville laajentamalla 

liikkuvia terveyspalveluja ”terveysbusseilla”, mikä edistäisi 

nopeaa ja matalan kynnyksen pääsyä terveydenhuollon 

piiriin (ks. idea). Yhdessä ideoista otetaan esiin myös 

hintakaton asettaminen lääkkeille, jotta kaikilla olisi niihin 

varaa (ks. idea). 

 

EU:n 

terveydenhuoltojärjestelmien 

integroiminen 

Foorumin osallistujat kannattavat jäsenmaiden tiiviimpää 

yhteistyötä eurooppalaisten terveydenhuoltojärjestelmien 

vahvistamiseksi eri tavoin (ks. tapahtuma). Esitettyjä 

ideoita ovat esimerkiksi tietämyksen ja valmiuksien 

yhdistäminen sallimalla tehohoitolääkärien liikkua vapaasti 

ja hoitaa kriittisesti sairaita potilaita kaikkialla EU:ssa (ks. 

idea), standardoimalla ennen sairaalaan pääsyä annettava 

ensiapu (ks. esimerkki ideasta), tunnustamalla hoitajien 

tutkinnot kaikkialla EU:ssa, perustamalla eurooppalainen 

sairaala harvinaisten sairauksien hoitoa varten (ks. idea) 

sekä elinsiirtoja koskevan lainsäädännön parantaminen 

siten, että luodaan yhdenmukaistettu elinsiirtojen 

koordinointijärjestelmä (ks. idea). Yksi osallistuja ehdottaa 

tautien tunnistamista koko EU:ssa, jotta voidaan perustaa 

tietokanta hoitomenetelmistä ja arvioinneista ja luoda EU:n 

laajuinen tautiluokitusjärjestelmä (ks. idea). 

Keskusteluissa korostetaankin tarvetta lisätä EU:n 

toimivaltaa kansanterveysasioissa (ks. esimerkki ideasta  ja 

tapahtuma), ja monissa ehdotetaan Lissabonin sopimuksen 

tarkistamista (ks. esimerkki ideasta). Ehdotukset liittyvät 

useimmiten siihen, miten jäsenmaat ovat käsitelleet 

koronapandemiaa ja siihen liittyvää terveydenhuollon 

laitteiden puutetta, rokotteiden kehittämisen haasteita ja 

rokotteiden yhteishankintoja. Osallistujat painottavat 

tarvetta lisätä tai siirtää lääkkeiden ja lääkinnällisten 

laitteiden tuotantokapasiteettia EU:ssa (ks. esimerkki 

ideasta).   

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/22573
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/43396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/279
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/15281
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/49501
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/20989
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/5347
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133884
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133919
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/43396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86725
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/36598
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/71347
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Terveelliset elintavat 

Useissa ideoissa korostetaan terveellisen ruokavalion 

merkitystä. Monet kansalaiset ehdottavat, että EU:n olisi 

edistettävä kasvisruokavalioita (ks. idea) niiden terveys- ja 

ympäristöhyötyjen vuoksi. Sitä varten yhdessä ideassa 

nostettaisiin lihan verotusta ja samalla alennettaisiin 

terveellisten elintarvikkeiden arvonlisäveroa (ks. idea). 

Erään toisen idean mukaan olisi ehkäistävä huonoon 

ruokavalioon ja ylipainoon liittyviä tulehdussairauksia (ks. 

esimerkki ideasta). Yhdessä ideoista esitetään 

elintarvikkeiden laatua koskevan valvonnan lisäämistä (ks. 

idea). Toisissa taas kehotetaan esimerkiksi tutkimaan 

emulgointiaineiden vaikutuksia (ks. idea), kieltämään 

keinotekoiset transrasvat (ks. idea) sekä sääntelemään 

ravitsemukseen ja terveyteen vaikuttavia 

maataloustekniikoita, kuten antibioottien käyttöä 

tehomaataloudessa (ks. idea). Samanlaisia ideoita esitetään 

myös ilmastonmuutosta ja ympäristöä koskevan aihepiirin 

yhteydessä. 

Foorumilla ehdotetaan myös tukea terveysosaamisen 

edistämiselle (ks. idea) ja terveyteen liittyvien käytäntöjen 

juurruttamiselle varhaisesta iästä alkaen, sillä tämä on 

keskeinen tekijä terveellisten elintapojen kannalta (ks. 

idea). Useat kansalaiset katsovat, että tupakointia on tarpeen 

hillitä EU:n tasolla nostamalla hintoja ja vähentämällä 

myyntipisteitä siirtämällä myynti apteekkeihin (ks. 

esimerkki ideasta), ja monien mielestä huumausaineita olisi 

torjuttava EU:n tasolla entistä tiukemmin (ks. idea).  

 

Ennaltaehkäisyä eikä 

vain korjaamista 

Useat kansalaisten esittämät ideat koskevat tiedottamista 

mielenterveyden ongelmista ja niiden vaikutuksista, kuten 

työuupumuksesta, stressistä, masennuksesta ja 

ahdistuneisuudesta, ja niissä kehotetaan laatimaan 

eurooppalainen suunnitelma tämän kysymyksen 

käsittelemiseksi (ks. idea) ottaen erityisesti huomioon 

koronapandemian vaikutukset (ks. idea). Yksi kansalainen 

myös korostaa, kuinka kognitiivisen neurologian ja 

käyttäytymisterapian avulla voidaan ehkäistä neurologisten 

häiriöiden ja sairauksien yhteydessä esiintyvien tiettyjen 

muiden sairauksien pahenemista (ks. idea).  

Ilmansaasteiden vaikutusta kansalaisten terveyteen 

pidetään myös kiireellisenä kysymyksenä (ks. idea) samoin 

kuin tarvetta torjua meluhaittoja määrittämällä tiukat tasot 

autonrenkaiden sallituille melupäästöille (ks. idea). Lisäksi 

kehotetaan vähentämään altistumista erityistä huolta 

aiheuttaville aineille, kuten PFAS-aineille (per- ja 

polyfluoratut alkyyliyhdisteet) (ks. idea).  

Syöpiin liittyen yhdessä ideassa ehdotetaan solariumien 

kieltämistä, jotta voidaan ehkäistä ihosyöpiin sairastumisen 

riskiä (ks. idea).  

Yhdessä ennaltaehkäisyä sivuavassa ideassa esitellään 

epigeneettisten tekniikoiden hyötyjä, kun pyritään 

edistämään uudenlaista ihmisekologiaa vahvistamalla 

ympäristön ja elintarvikkeiden merkitystä yksilöiden ja 

yhteisöjen terveyden suojelussa (ks. idea).   

 

Terveysalan tutkimus 

Erilaisia ideoita terveysalan innovointia ja tutkimusta 

edistävän ja tukevan kukoistavan terveysekosysteemin 

kehittämiseksi ehdottavat useat osallistujat. Ehdotukset 

vaihtelevat sisällöltään, ja yksi eniten kannatusta saaneista 

koskee myalgisen enkefalomyeliitin (kroonisen 

väsymysoireyhtymän) patomekaniikan tutkimuksen 

edistämistä Horisontti Eurooppa -ohjelmassa (ks. idea). 

Eräissä toisissa ehdotetaan teollis- ja tekijänoikeuksiin 

liittyvää läpinäkyvää kannustinjärjestelmää (ks. idea) tai 

keskitetyn eurooppalaisen terveystutkimuslaitoksen 

perustamista koordinoimaan kansallisissa laitoksissa 

tehtävää terveysalan tutkimusta ja investoimaan 

farmaseuttiseen tutkimukseen (ks. idea). Lisäksi esitetään 

muun muassa tartuntatauteja käsittelevän eurooppalaisen 

laboratorion perustamista (ks. idea). Yksi kansalainen 

korostaa, että suojavaatteita ja lääkkeitä on voitava hankkia, 

valmistaa ja toimittaa nykyistä enemmän Eurooppaan 

painottuen (ks. idea). Lisäksi tuodaan esiin, että EU:n on 

yhdistettävä voimansa yliopistojen kanssa, jotta voidaan 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98706
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/87055
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/131506
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/134047
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/109858
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133189
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32111
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
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kehittää uusi antibiootti superresistenttejä bakteereja 

vastaan (ks. esimerkki ideasta). Jotkut kansalaiset 

kehottavat myös säätämään lakeja, joilla rokotetta jakelevat 

lääkeyritykset velvoitetaan julkaisemaan kaikki kyseisiä 

rokotteita koskevista kliinisistä tutkimuksista saadut tiedot, 

jotta niiden turvallisuuden ja tehokkuuden arviointi 

helpottuu (ks. idea).  

  

Lääketieteeseen 

liittyvät 

lähestymistavat  

Foorumilla käydään laajaa keskustelua ideasta, joka koskee 

luonnollisten hoitokeinojen sisällyttämistä lääketieteeseen, 

ja kannatetaan luontaislääkintää, esimerkiksi kasvilääkintää 

ja homeopatiaa, tavanomaisen lääkehoidon täydentäjänä 

(ks. esimerkki ideasta). Erään toisen idean mukaan tarvitaan 

kokonaisvaltaisempia lähestymistapoja lääketieteeseen (ks. 

idea). Tässä yhteydessä osallistujat myös toteavat, että muut 

kuin lääketieteelliset toimenpiteet voivat todistettavasti 

hyödyttää potilaiden terveyttä ja itsenäisyyttä (ks. esimerkki 

ideasta).  

Useat kansalaiset kehottavat myös poistamaan kannabiksen 

lääke- ja terapiakäytön rangaistavuuden (ks. idea ja idea). 

Yhdessä ideoista korostetaan näyttöön perustuvan 

lääketieteen tärkeyttä (ks. idea). 

 

Terveenä 

ikääntyminen ja 

ikääntymisen 

haittojen torjunta  

Euroopan väestö ikääntyy, ja kansalaiset arvostavat hyvää 

terveyttä seniori-iässä. Se korostaa ikääntyneen väestön 

korkealaatuisten hoitopalvelujen tarvetta (ks. idea). 

Yhdessä erittäin kannatetussa ja kommentoidussa ideassa 

edistetään voimakkaasti tieteeseen pohjautuvaa terveen 

pitkäikäisyyden tutkimusta ja teknologioita (ks. idea), kuten 

nuorennushoitoja ja alan kliinisiä tutkimuksia, sekä 

tehokkaita oikeudellisia, taloudellisia ja sääntelyä koskevia 

sekä institutionaalisia sitoumuksia terveen eliniän odotteen 

pidentämiseksi Euroopan unionissa. Yksi kansalainen 

menee vielä pidemmälle ja esittää kryoniikkaa 

mahdollisuudeksi lykätä hoitoa. Ajatuksena olisi jäädyttää 

parantumattomasti sairaita henkilöitä, kunnes 

parannuskeino löytyy (ks. idea).   

Ikääntymisen haittojen torjuntaa kannatetaan myös siksi, 

että voitaisiin vauhdittaa talouskasvua, kun työssäkäyvien 

määrä vähenee (ks. idea).   

Yksi kansalainen tuo esiin maaseutualueiden potentiaalin 

innovaatiokeskuksina terveenä ikääntymistä koskevissa 

strategioissa, sillä näillä ”vaikeuksissa olevilla alueilla” 

asuu yleensä suhteellisesti enemmän ikääntyneitä 

kansalaisia ja terveydenhuolto ei ole yhtä korkealuokkaista 

kuin kaupunkialueilla, minkä vuoksi tarvitaan innovatiivisia 

ratkaisuja (ks. idea). Useissa ideoissa käsitellään 

saattohoitoa ja kannatetaan elämän loppuvaiheen hoitoja 

koskevaa yhtenäistä eurooppalaista strategiaa (ks. idea), ja 

joissakin keskitytään syöpäpotilaiden palliatiivisen hoidon 

parantamiseen (ks. idea).  

 

Terveys digitaalisella 

aikakaudella 

Joukko kansalaisia keskustelee viime vuosikymmeninä 

lisääntyneeseen digitalisaatioon liittyvistä 

mahdollisuuksista ja uhista. Useiden ideoiden mukaan 

eurooppalaisten sähköisten terveyspalvelujen digitalisointi, 

yhteensopivuus ja integrointi ovat keino tarjota kansalaisille 

yhteentoimivat potilaskertomukset kaikkialla EU:ssa (ks. 

esimerkki ideasta). Jotkut osallistujista ovat kuitenkin 

varovaisia ja korostavat tällaisten arkaluonteisten tietojen 

haavoittuvuutta sekä tarvetta rajata sekä kansallisesti että 

Euroopan laajuisesti esimerkiksi tutkimustarkoituksiin 

käytettävien terveystietokokonaisuuksien koko tiettyyn 

määrään annettuja tietueita tai potilaita (ks. idea). Yksi 

kansalainen kehottaa kieltämään kansalliset 

genomitietokannat, joita käytetään lääketieteellisiin 

tutkimustarkoituksiin mutta joita muut toimijat, kuten 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/129066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/126061
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/115535
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/130947
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/91807
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94216
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
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valtion virastot, voivat käyttää muihin tarkoituksiin, mikä 

loukkaa oikeutta yksityisyyteen (ks. idea). 

Eräässä ideassa ehdotetaan liikuntaa koskevan tutkimuksen 

rahoituksen asettamista etusijalle ja esitetään sähköiseen 

terveydenhuoltoon liittyen sellaisten digitaalisten 

ratkaisujen tuottamista, jotka auttavat kansalaisia pysymään 

fyysisesti aktiivisina. Näin voitaisiin torjua erilaisia 

kroonisia sairauksia, jotka johtuvat liikkumattomuudesta 

(ks. idea). 

Toisaalta keskustelua käydään myös digitaalisesta 

riippuvuudesta ja ehdotetaan EU:n toimintasuunnitelmaa 

digitaalisen riippuvuuden torjumiseksi (ks. idea). Jotkut 

osallistujat ehdottavat, että olisi järjestettävä kouluopetusta 

ja aikuisille suunnattuja tiedotuskampanjoita digitaalisen 

vuorovaikutuksen määrän rajoittamiseksi. 

 

Koronakriisin 

vastatoimet  

Osallistujat keskustelevat laajalti koronapandemian 

vaikutuksista. Yleisesti katsotaan, että on palautettava 

lääketieteen ja politiikan rationaalinen ja tieteellinen 

uskottavuus ja luottamus niihin, kun otetaan huomioon, 

miten laajalti väärinkäsitykset ja valeuutiset ovat levinneet 

pandemian aikana. Foorumia käyttävät kansalaiset ovat 

koronapandemiaan liittyvistä toimista keskustellessaan yhtä 

mieltä siitä, että kaikkien EU:ssa toteutettavien koronan 

vastatoimien olisi perustuttava näyttöön, jotta voitaisiin 

laatia mahdollisimman realistinen kustannus–hyötyanalyysi 

(ks. idea). Yksi osallistuja varoittaa erityisesti jättämästä 

muita tauteja ja sairauksia sairastavia vaille huomiota tai 

lykkäämästä heidän hoitoaan, kun lääketieteellistä 

kapasiteettia järjestellään uudelleen koronpotilaiden 

hoitamiseksi (ks. idea). Myös terveydenhuollon henkilöstön 

valmiuksien lisääminen (ks. esimerkki ideasta) saa 

kannatusta kansalaisilta.  

Eräissä muissa ideoissa tuodaan esiin tarve kehittää 

osallistavia strategioita tulevien pandemioiden torjumiseksi 

EU:n tasolla ja vammaisten henkilöiden oikeuksien 

suojelemiseksi (ks. idea). Yhdessä ehdotuksessa kehotetaan 

tekemään tutkimusta koronatoimien vaikutuksista 

vanhainkotien asukkaisiin ja henkilökuntaan eri EU-maissa, 

jotta saadaan ensikäden tietoa koronatoimiin liittyvistä 

ikääntyneiden henkilöiden kokemuksista (ks. idea). Lisäksi 

yksi kansalainen kehottaa tutkimaan pandemian oheis- ja 

piilovaikutuksia (ks. idea).  

Useat osallistujat kehottavat tehostamaan 

mielenterveystukea, jotta etenkin nuoret pystyvät 

selviytymään pandemian yhteiskunnallisista ja 

taloudellisista seurauksista (ks. esimerkki ideasta). On 

myös järjestetty useita tapahtumia, joissa on käsitelty tähän 

liittyviä teemoja, kuten kysymystä Euroopan 

kansanterveyden tulevaisuudesta koronakriisin jälkeen (ks. 

tapahtuma). 

Rokotusohjelmasta käytävissä keskusteluissa tulee esiin 

ristiriitaisia näkemyksiä, joissa yhtäältä esitetään, että 

rokottamisen olisi oltava pakollista kaikille (ks. idea), ja 

toisaalta, että kansalaisten olisi voitava valita vapaasti (ks. 

idea). Eräs osallistuja on sitä mieltä, että rokotteiden ei 

pitäisi olla pakollisia nuorille ja että EU:n ei tulisi ”kiristää” 

heitä sallimalla ”helpompi” kansainvälinen matkustaminen 

vain rokotetuille ja että jos PCR-testit ovat pakollisia, niiden 

olisi oltava ilmaisia (ks. idea). Foorumilla ehdotetaan myös, 

että EU-maat sopisivat tunnustavansa asiaa koskevat 

WHO:n standardit ja vasta-aineiden tason (tai 

rokotteen/tehosterokotteen) todistavat kansalliset asiakirjat 

(ks. idea). Myös EU:n koronatodistuksesta keskustellaan 

laajalti. Jotkut osallistujat pelkäävät, että kansalaiset jaetaan 

kahteen kastiin (ks. idea) ja ehdottavat, että eurooppalaisten 

olisi puolustettava oikeutta olla ottamatta rokotetta (ks. 

idea). Toiset puolestaan kannattavat koronatodistusta ja 

pakollisia rokotuksia osana yhteisiä pyrkimyksiä selättää 

virus ja varmistaa terveydenhuoltojärjestelmien 

elinkelpoisuus (ks. esimerkki ideasta). Yksi osallistuja 

käsittelee rokotehankintoihin liittyviä menettelyjä EU:n 

tasolla ja kehottaa julkistamaan lääkeyhtiöiden kanssa 

tehtyjä sopimuksia avoimemmin (ks. idea). 

Useat kansalaiset vaativat enemmän solidaarisuutta sekä 

maailmanlaajuista kumppanuutta ja rahoitusta tautien 

globaalia torjuntaa ja hävittämistä varten. Lisäksi he 

toteavat, että Eurooppa voisi olla maailman johtava toimija 

pandemioiden, syövän ja sydänsairauksien torjunnassa ja 

selättämisessä (ks. idea). Yksi kansalainen ehdottaa, että 

Euroopan komissio yhteistyössä Maailman terveysjärjestön 

kanssa edistäisi kansainvälistä sopimusta, joka 

mahdollistaisi lääkkeiden maailmanlaajuisen tuotannon ja 

jakelun pandemioiden yhteydessä (ks. idea), ja eräässä 

toisessa ideassa korostetaan, että koko maailma olisi 

rokotettava, jotta uusia viruskantoja ei pääse kehittymään 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/95338
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
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https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
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https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958


 

© Kantar Public 2021 32 

(ks. idea). Samalla osallistujat kehottavat ryhtymään 

toimiin yritysten patenttien suojaamiseksi ja ehdottavat, että 

Euroopan komissio voisi ottaa asiassa merkittävän roolin 

välittäjänä ja lähettiläänä (ks. idea).  

 

Seksuaali- ja 

lisääntymisterveys  

Joissakin ideoissa ehdotetaan, että julkisissa tiloissa olisi 

asetettava saataville ilmaisia kuukautistuotteita, jotta 

voidaan torjua niin sanottua kuukautisköyhyyttä (ks. 

esimerkki ideasta). Toisissa ehdotetaan verojen alentamista 

tai poistamista naisten hygieniatuotteilta, kuten 

terveyssiteiltä (ks. idea). Lisäksi esiin nousee tarve lisätä 

naisten lisääntymisterveyttä koskevaa tutkimusta ja kehittää 

vähemmän invasiivisia naisten ja miesten 

ehkäisymentelmiä (ks. idea) sekä asettaa kaikissa maissa 

jälkiehkäisypilleri saataville ilman reseptiä. 

 

 Foorumilla myös kehotetaan kieltämään miesten 

sukuelinten silpominen ilman suostumusta ja ennen täysi-

ikäisyyttä (ks. idea). Yhdessä ehdotuksessa esitetään EU:n 

tukemien ja kannattamien seksuaaliterveysklinikoiden 

perustamista (ks. idea).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
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https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
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Kuva 10 – Miellekartta: Terveys 
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4. Vahvempi talous, sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus ja 

työllisyys  

 
Aihepiiriin Vahvempi talous, sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus ja työllisyys on lisätty yhteensä 

1 062 ideaa, 1 566 kommenttia ja 351 tapahtumaa 

3. marraskuuta 2021 mennessä. Osallistujat tekevät erilaisia 

ehdotuksia EU:n talouskasvun edistämiseksi, kuten 

talouspolitiikkojen käyttöönotto, Euroopan 

sisämarkkinoiden vahvistaminen edelleen, innovointiin 

keskittyminen sekä pk-yritysten ja strategisten 

teollisuudenalojen edistäminen ja tukeminen. Lisäksi he 

korostavat, että on tärkeää tehdä EU:sta osallistavampi ja 

sosiaalisesti oikeudenmukaisempi erityisesti 

koronapandemian vuoksi, ja tuovat esiin useita tähän 

liittyviä havaittuja haasteita, kuten nuorten eurooppalaisten 

tuen puute ja jäsenmaiden välisen yhteistyön puute. 

Useimmin ehdotettu mekanismi, jolla Euroopasta tehtäisiin 

osallistavampi ja sosiaalisesti oikeudenmukaisempi, on 

vastikkeettoman perustulon takaaminen koko EU:ssa. 

Lisäksi osallistujat katsovat, että eri väestöryhmien ja 

erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ryhmien 

hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää EU:n moitteettoman 

toiminnan ja tulevan kasvun kannalta. Eri ideat voidaan 

ryhmitellä seuraaviin teemoihin: 

 Osallistava ja oikeudenmukainen talous verotuksen 

avulla 

 Sosiaalinen suojelu ja sosiaaliturva 
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 Talouden elpyminen 

 Osallistavampi, sosiaalisesti oikeudenmukainen 

Eurooppa 

 Lisää työpaikkoja 

 Innovointi – kasvun vauhdittaminen 

 Sisämarkkinoiden vahvistaminen edelleen  

 Nykyisen talousmallin haastaminen 

 

Tapahtumat  
Aiheeseen liittyen on järjestetty monenlaisia tapahtumia. 

Puolassa järjestettiin esimerkiksi osallistava työpaja, 

jossa tarkasteltiin sosiaaliturvan yhteensovittamista 

ammatillisen liikkuvuuden yhteydessä (ks. idea) sekä 

työntekijöiden hyvinvointia väestörakenteen muuttuessa 

ja väestön ikääntyessä (ks. idea ja tapahtuma). Toisessa 

tapahtumassa tarkasteltiin Euroopan 

yhdentymisprosessin taloudellisia ja teollisia näkökohtia 

keskittyen sosiaalisiin kysymyksiin, työoloihin ja 

työllisyyteen (ks. tapahtuma). Saksassa järjestetty 

verkkotapahtuma toi yhteen naisyrittäjiä, jotka vaativat 

vahvaa Euroopan unionia ja sisämarkkinoiden 

vahvistamista ja korostivat tarvetta vähentää byrokratiaa, 

koska sitä pidetään yritysten (erityisesti pienten ja 

keskisuurten) kilpailukyvyn merkittävänä rajoituksena 

(ks. tapahtuma).  

Kansalaiset ovat voineet ilmaista mielipiteensä EU:sta ja 

tulevaisuuden huolenaiheistaan useissa osallistavissa 

tapahtumissa. Esimerkkinä voidaan mainita Virossa 

käydyt Euroopan tulevaisuuskonferenssin keskustelut 

(ks. tapahtuma). Lisäksi on järjestetty 

paneelikeskusteluja EU:n talouden elpymis- ja 

palautumissuunnitelmasta osana Next Generation EU -

välinettä (ks. esimerkki tapahtumasta).  

Tapahtumissa on tehty yhteistyötä kansalaisten kanssa 

niiden haasteiden tunnistamiseksi, joita yrityksillä on 

vihreään siirtymään osallistumisessa (ks. tapahtuma). 

Itämeren, Mustanmeren ja Adrianmeren lähellä olevia 12 

maata (eli ”kolmen meren moottori”) kokoavassa 

tilaisuudessa käsiteltiin alueen kasvumahdollisuuksia 

(ks. tapahtuma).  

Osallistava ja 

oikeudenmukainen 

talous verotuksen 

avulla 

Tässä merkittävässä teemassa ratkotaan sosiaalisia, 

taloudellisia ja ympäristöön liittyviä ongelmia 

finanssipoliittisten sääntöjen avulla.  

Lukuisissa ideoissa kannatetaan verotuksen 

oikeudenmukaisuuden parantamista, oikeudenmukaista 

verotusta ja veropetosten torjuntaa. Ehdotuksia ovat muun 

muassa toimenpiteiden käyttöönotto veronkierron 

torjumiseksi, finanssitransaktioveron käyttöönotto (ks. 

idea) sekä ”sosiaalisen polkumyynnin” välttäminen 

yhdenmukaistamalla finanssipoliittisia sääntöjä ja 

vähimmäispalkkoja kaikissa jäsenmaissa (ks. esimerkki 

ideasta). Yksi paljon kommentoitu ja kannatettu idea koskee 

maailmanlaajuisen tai EU:n vähimmäisveron käyttöönottoa 

veroparatiisien torjumiseksi (ks. idea). Kysymystä 

digitaalisten jättien verotuksesta käsiteltiin esimerkiksi 

avoimessa foorumissa (ks. tapahtuma).   

Lisäksi digitaalisella foorumilla korostetaan monenlaisia 

mahdollisia verotustoimenpiteitä osallistavan ja 

oikeudenmukaisen talouden edistämiseksi. Verotusta 

koskevat aiheet ovat tällä hetkellä seuraavat. Ensinnäkin 

verotustoimenpiteet, joilla edistetään yritysten välistä 

tervettä kilpailua, kuten sähköiseen kaupankäyntiin 

sovellettava yhteinen arvonlisäverojärjestelmä tai yritysten 

velvoittaminen maksamaan arvonlisäveroa vain 

kotimaahansa (ks. idea) ja tavaroiden alkuperään liittyvä 

arvonlisävero paikallisen kulutuksen edistämiseksi ja siten 

paikallisen talouden tukemiseksi (ks. esimerkki ideasta). 

Toiseksi ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvä 

verotus, jonka yhteydessä kehotetaan ottamaan käyttöön 

muun muassa EU:n hiilivero tai kestävyysvero (ks. 

esimerkki ideasta). Kolmanneksi edellytetään, että 

kulutustavaroita verotetaan tuotantoedellytysten perusteella 

(työ, raaka-aineet, palkat) reilun kaupan eikä vapaan kaupan 

edistämiseksi (ks. esimerkki ideasta). Viimeinen 

verotustoimenpiteiden ryhmä sisältää sekalaisia 

toimenpiteitä, kuten sukupuolten tasa-arvoa edistävä 

verotus, ja siinä kehotetaan sallimaan arvonlisäveron 

nollaverokannan tai alennetun alv-kannan soveltaminen 

naisten hygieniatuotteisiin (ks. idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73427
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73459
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/32077
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52801
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/72139
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/65737
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/59962
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/29074
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64286
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/86726
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
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Muissakin aiheissa esiintyvien liittovaltiokehitystä 

koskevien kehotusten mukaisesti Vahvempi talous, 

sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys -aihepiiriin 

kuuluu merkittävä joukko fiskaaliunionia koskevia ideoita. 

Jotkut osallistujat ovat sitä mieltä, että Euroopan 

yhtenäisempää tulevaisuutta olisi edistettävä lisäämällä 

EU:n omia varoja tai ottamalla käyttöön jäsenmaista 

riippumaton budjetti (ks. esimerkki ideasta).  

 

Sosiaalinen suojelu ja 

sosiaaliturva 

Tämän aihealueen ideoissa edistetään yleisesti EU:n 

yhtenäistä toimintatapaa sosiaaliturvan alalla. Toisin sanoen 

niissä kannatetaan eurooppalaisia vähimmäistasoja eri 

sosiaaliturvan aloilla vanhemmuudesta ja perheestä 

esteettömään asumiseen ja eläkepolitiikkaan.  

Useimmin toistuva alateema, johon liittyy useita monien 

kannattamia ja paljon kommentoituja ideoita, koskee 

vastikkeetonta perustuloa, jolla varmistetaan kaikkien 

mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan (ks. esimerkki 

ideasta). Tähän alateemaan liittyy myös idearyhmä, jossa 

keskustellaan tuloeroista EU:ssa. Ehdotuksia ovat 

esimerkiksi yrityksen sisäisten palkkaerojen rajoittaminen 

(ks. esimerkki ideasta) tai poliitikkojen tulojen valvominen 

(ks. esimerkki ideasta). Lisäksi alateemassa kehotetaan 

yleisesti lisäämään toimia inhimillisemmän Euroopan 

luomiseksi (ks. esimerkki ideasta).  

Yksi osallistuja kannattaa demokraattista digitaalista euroa 

ja yleistä perusosuutta, jotka voitaisiin rahoittaa tuotoilla, 

jotka EKP saa avomarkkinaoperaatioissa, digitaalisilla 

toimiluvilla tai suorilla sijoituksilla hankituista 

joukkovelkakirjoista ja osakkeista (ks. idea). 

Vastikkeettoman perustulon lisäksi kehotetaan toistuvasti 

toimenpiteisiin, joilla puututtaisiin (nuorison) 

työttömyyteen (ks. esimerkki tapahtumasta). Ikääntyvän 

väestön osalta osallistujat keskustelevat EU:n 

jäsenvaltioiden välillä koordinoidun eläkepolitiikan ja 

eläkkeiden tarpeesta (ks. esimerkki ideasta) ja ehdottavat 

yhtenäisen eläkejärjestelmän perustamista liikkuvia 

kansalaisia varten (ks. esimerkki ideasta).  

Oikeus esteettömään ja kohtuuhintaiseen asumiseen on 

toinen sosiaaliturvaan liittyvä alateema, josta osallistujat 

keskustelevat (ks. esimerkki ideasta).  

Lisäksi foorumille on lisätty joukko voimakkaammin 

hallintoon keskittyviä ideoita, kuten (EU:n yhteisen) 

digitaalisen sosiaaliturvakortin käyttöönotto ja siirrettävät 

sosiaaliset oikeudet liikkuville eurooppalaisille. Näitä 

teemoja on käsitelty foorumilla myös muiden aihepiirien 

yhteydessä (ks. esimerkki ideasta). 

 

 

Osallistavampi, 

sosiaalisesti 

oikeudenmukainen Eurooppa 

Useissa erittäin kannatetuissa ideoissa käsitellään tarvetta 

jatkaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 

täytäntöönpanoa EU:n sosiaalisen ulottuvuuden 

vahvistamiseksi (ks. esimerkki ideasta). 

Osallistavamman Euroopan osalta vastaajat keskustelevat 

tarpeesta edistää vammaisten osallisuutta esimerkiksi 

laajentamalla kansallisten vammaiskorttien voimassaoloa 

koko EU:hun (ks. idea). Lisäksi yhdessä ideassa ehdotetaan, 

että julkisista tiloista tehdään sukupolvien väliselle 

vuorovaikutukselle suotuisia rakentamalla esimerkiksi 

puistoja ja kulttuurikeskuksia (ks. idea). Tähän liittyen 

espanjalaisessa tapahtumassa kansalaisia kannustettiin 

kertomaan näkemyksensä siitä, miten he voisivat parantaa 

kaupunkiaan, jos he olisivat kaupunginjohtajia (ks. 

tapahtuma). Köyhyysrajan alapuolella elävien ja muiden 

heikommassa asemassa olevien ihmisten tukeminen nousi 

esiin (ks. esimerkki ideasta ja tapahtumasta). Muutamissa 

ideoissa korostetaan myös tarvetta tehostaa toimia 

asunnottomuuden torjumiseksi (ks. esimerkki ideasta) ja 

kehittää romanivähemmistöjä koskevia 

integrointistrategioita (ks. tapahtuma). 

Useat foorumin osallistujat vaativat sosiaalisesti 

oikeudenmukaisempaa Eurooppaa, joka voitaisiin saavuttaa 

esimerkiksi kehittämällä sosiaalista tasa-arvoa mittaava 

indeksi (ks. esimerkki ideasta). Esitetyt ideat koskevat 

esimerkiksi hlbtiq-ihmisten oikeuksia ja edustusta (ks. 

idea), sukupuolten palkkaeroa ja sukupuolikiintiötä. Muita 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/92005
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/25777
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/33430
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/67849
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112432
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/49869
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/105972
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52570
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
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ideoita ovat esimerkiksi kehotus varmistaa sukupuolten 

tasa-arvo arkkitehtuurin ja maa- ja vesirakentamisen aloilla 

(ks. idea). Yksi foorumiin kirjattu ajatus puoltaa 

yhdenvertaista kohtelua koskevan direktiivin hyväksymistä 

yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi kaikilla 

elämänaloilla (ks. idea). Aiheeseen liittyvät ideat koskevat 

toimenpiteitä seksuaalisen väkivallan ja perheväkivallan 

torjumiseksi, ja erityisesti vaaditaan aloitteita uhrien 

tukemiseksi (ks. idea).  

Talouden elpyminen 

 

Joukossa foorumilla esitettyjä kommentteja ja ideoita 

ilmaistaan huolta julkisen velan kasvusta EU:ssa (ks. 

esimerkki ideasta ja tapahtumasta). Niissä keskustellaan 

muun muassa Euroopan keskuspankin (EKP) roolista, 

vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen tarkistamisesta (ks. 

idea), vaihtotaseen epätasapainoa koskevasta 

lainsäädännöstä (ks. esimerkki ideasta) ja yleisemmin 

EKP:n toimeksiannon laajentamisesta (ks. idea).  

Paikallisen kulutuksen ja tuotannon edistämiseen tähtäävät 

ideat, joissa pk-yritykset toimivat kasvun moottorina, 

nähdään ratkaisevan tärkeinä EU:n talouden elpymisen 

kannalta. Tästä syystä kansalaiset korostavat tarvetta 

poistaa byrokraattiset esteet yritysten tukemisen ja 

kehittämisen tieltä (ks. esimerkki ideasta ja tapahtumasta). 

Tämä kysymys koskee myös EU:n elpymisrahastoja, joissa 

keskitytään erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (ks. 

esimerkki ideasta). Tuleviin sukupolviin investoimista 

esitellään myös strategiana talouden elvyttämiseksi 

koronakriisin jälkeen (ks. idea).  

Elpymisstrategioiden yhteydessä koheesiota korostetaan 

olennaisena arvona yhdessä verkon sosiaalisten oikeuksien 

ja nuorten työllisyystarpeiden kanssa (ks. tapahtuma).  

Koronapandemian osalta osallistujat keskustelevat 

samansuuntaisesti tarpeesta rahoittaa varautumiskeinoja 

mahdollisia tulevia pandemioita varten (ks. esimerkki 

ideasta). Vastaavasti yksi idea koskee terveydenhuollon 

ammattilaisten henkilöstövajetta Euroopassa (ks. idea). 

Lisäksi osallistujat korostavat, että on tärkeää tehdä 

maailmanlaajuisesti yhteistyötä talouden elvyttämiseksi 

(ks. esimerkki tapahtumasta) sekä osoittaa julkisia varoja 

pientuottajien ja kauppiaiden tukemiseen, jotta niille 

voidaan korvata menetykset pandemian aikana 

tapahtuneista sulkemisista (ks. idea). Jäsenmaita kehotetaan 

lisäämään solidaarisuutta esimerkiksi laajentamalla 

elpymisrahastoa (ks. idea). 

 

Lisää työpaikkoja  

 

Osallistujat korostavat ensinnäkin tarvetta 

yksinkertaistaa vero- ja työpolitiikkaa 

EU:ssa, jotta vältetään verotuksellinen ja sosiaalinen 

polkumyynti (ks. esimerkki ideasta).  

Toiseksi kehotetaan parantamaan työoloja ja -ehtoja koko 

maanosassa esimerkiksi edistämällä etätyötä ja joustavaa 

työtä, jotta työntekijän matkustusaika lyhenisi, 

toimistoinfrastruktuurista työnantajalle aiheutuvat kiinteät 

kulut vähenisivät (ks. idea), perhe-elämä ja työ voitaisiin 

sovittaa yhteen, maaseudun väestökato vähenisi (ks. idea) ja 

haitalliset päästöt vähenisivät liikenteen vähentyessä (ks. 

idea). Muissa esimerkeissä ehdotetaan lyhyemmän 

työviikon käyttöönottoa (ks. esimerkki ideasta), 

palkattoman harjoittelun, pakollisen ylityön ja epävarmojen 

työsopimusten kieltämistä (ks. esimerkki ideasta) sekä 

perhe- ja työelämän yhteensovittamista investoimalla 

lastenhoitoinfrastruktuureihin.  

Kolmanneksi painotetaan urakehitystä ja kehotetaan 

toteuttamaan ohjelmia ja toimenpiteitä, joilla helpotetaan 

pääsyä EU:n työmarkkinoille. Tähän kuuluisi harjoittelu eri 

jäsenmaissa ja verkossa toimiva työnvälitysalusta (ks. 

esimerkki ideasta). Nämä toimisivat keinoina torjua 

nuorisotyöttömyyttä (ks. esimerkki ideasta) ja mukauttaa 

akateemiset tutkinnot työmarkkinoille, mikä puolestaan 

myös parantaisi opiskelijoiden työllistettävyyttä (ks. idea). 

Työntekijöiden liikkuvuuden lisäämistä EU:ssa pidetään 

myös taloudellisesti hyödyllisenä (ks. idea).  

Osallistujat korostavat, että on tärkeää tukea erityisesti 

nuoria työmarkkinoille pääsyssä (ks. esimerkki 

tapahtumasta). Lisäksi yksi osallistujista kehottaa 

edistämään käsityöalan työpaikkoja keinona auttaa nuoria 

sukupolvia löytämään uudelleen perusarvoja sen sijaan, että 

edistettäisiin pelkästään tietotekniikka-alan työpaikkoja (ks. 

idea). Eräs toinen vastaaja korostaa myös tarvetta tarjota 

enemmän ammatillisen kehityksen mahdollisuuksia 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85639
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112767
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/105073
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52405
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/81942
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100389
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/46928
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100390
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100685
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/55672
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88091
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86593
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/84976
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69103
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88474
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100388
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/93457
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501
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teknisille aloille, joilla tarvitaan enemmän käytännön taitoja 

(ks. idea). Itse asiassa useat osallistujat korostavat 

ammatillisen ja keskiasteen jälkeisen koulutuksen puutetta 

(ks. idea).  

Toinen innovaatioteemaan liittyvien ideoiden ryhmä 

peräänkuuluttaa työpaikkojen luomista vihreän ja 

digitaalisen siirtymän mukaisesti (ks. esimerkki ideasta). 

Lisäksi kesäajan käytön lopettamisidea on laajentunut, ja 

osallistujat ovat keskustelleet lopettamisen taloudellisista ja 

sosiaalisista hyödyistä (ks. esimerkki ideasta). 

 

Innovointi – kasvun 

vauhdittaminen 

 

Osallistujat ehdottavat kasvun vauhdittamista investoimalla 

huipputekniikkaan liittyvään tutkimukseen, osaamiseen, 

tietämykseen ja asiantuntemukseen (esim. tekoäly, 

lohkoketjut, nanoteknologia, energian varastointi ja 

laboratorioliha). Lisäksi useissa ideoissa tuodaan esiin 

teknologisen riippumattomuuden tarve, johon tulisi pyrkiä 

esimerkiksi kehittämällä laitteiden valmistuskapasiteettia 

EU:ssa.  

Tutkimus- ja koulutusinvestointeja pidetään kriittisen 

tärkeinä (ks. idea ja tapahtuma), ja kannatusta saa myös 

tietämyksen jakaminen avoimen laboratorioverkoston tai 

Euroopan infrastruktuuriviraston kautta (ks. idea). Eräässä 

toisessa ehdotuksessa käsitellään eräänlaista 

helppokäyttöistä ”tieteen Spotify” -tietopankkia, joka 

sisältäisi 3D-tulostusmalleja (ks. idea), verkko-

oppimismateriaaleja ja koulutusohjelmia, joissa kerätään 

kansainvälisiä hyviä käytäntöjä (ks. idea). Tutkimuksen 

alaa koskevista ehdotuksista yksi käsittelee patenttien 

helpottamista patenttirahaston avulla (ks. idea). 

Digitaalitaloutta pidetään myös innovoinnin ja kasvun 

ennakkoedellytyksenä: keskustelua käydään 

kryptovaluutoista ja euron kanssa rinnakkaisista 

paikallisista digitaalisista valuutoista (ks. esimerkki 

ideasta). Kryptovaluuttojen osalta osallistujat katsovat, että 

sääntelyä tarvitaan kansalaisten suojelemiseksi (ks. 

esimerkki ideasta).  

Ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta keskustellaan myös 

innovoinnin yhteydessä. Esitetyt ideat koskevat esimerkiksi 

ilmastoneutraaliuden tavoitteita ja johtavaa roolia, joka 

EU:lla voisi olla (maailmanlaajuisen) vihreän talouden 

perustan luomisessa ja siihen investoimisessa (ks. esimerkki 

ideasta). Useissa ideoissa käsitellään vihreän talouden 

käytännön toteutusta esimerkiksi investoimalla 

luonnonmukaiseen maatalouteen ja pellolta pöytään -

hankkeisiin (ks. idea). Yhden kansalaisen mukaan vihreän 

kehityksen ohjelman täytäntöönpanossa olisi kuitenkin 

varmistettava, että uudet toimenpiteet eivät vaikuta 

kielteisesti EU:n kansalaisiin (ks. idea). Useissa asiaan 

liittyvissä ideoissa käsitellään toimenpiteitä, joilla 

kannustetaan ja tuetaan yrityksiä vihreän siirtymän 

toteuttamisessa, esimerkiksi asettamalla tietyille aloille 

selkeät ja sitovat tavoitteet (ks. idea).  

Startup-yritysten sekä pk-yritysten rahoitusta pidetään 

yleisesti ottaen innovointia edistävänä tekijänä (ks. 

esimerkki ideasta). Osallistujat ehdottavat pk-yritysten 

tukemista esimerkiksi EU:n rahastolla, joka tarjoaa 

alkupääomaa pk-yrityksille (ks. idea), tai eurooppalaisille 

pk-yrityksille suunnatulla sähköisen kaupankäynnin 

alustalla (ks. idea). Yksi osanottaja viittaa Kiinan 

kehittymiseen innovoinnin ja kasvun kapillaarikeskusten 

kautta sekä suotuisan hallinnollisen ja finanssipoliittisen 

sääntelyn kautta, joka on kannustanut investointeihin ja 

startup-yritysten kasvuun. Kyseinen osanottaja kehottaa 

pohtimaan EU:n toimintapolitiikkoja uudelleen tällaisten 

esimerkkien pohjalta (ks. idea).  

 

Sisämarkkinoiden 

vahvistaminen edelleen  

Kannanottojen määrän kasvu liittyy tarpeeseen vahvistaa 

edelleen EU:n sisämarkkinoita ja keskittyä 

talouspolitiikkaan, kun otetaan huomioon, että komission 

painopiste on siirtynyt yhä enemmän muille politiikan 

aloille (ks. esimerkki ideasta). Yleisesti ottaen ideoissa 

toistetaan, että jäsenvaltioiden olisi parannettava talouden 

alan nykyisen säännöstön täytäntöönpanoa (ks. esimerkki 

ideasta), jotta sisämarkkinoista saataisiin houkuttelevampia 

ja kilpailukykyisempiä (ks. idea). Yksi kansalainen ehdottaa 

talouspolitiikan kehittämistä sellaiseksi, että se houkuttelee 

maailmanlaajuisia yrityksiä EU:hun, osana Euroopan 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95503
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/126754
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/62670
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/124279
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64484
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/132166
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/131474
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1501
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87187
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/115967
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/116229
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/116233
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yrityspolitiikkaa, jossa verotus on yhtenäistä kaikkialla 

EU:ssa (ks. idea). 

Yhteiset verot, kuten hiilijalanjäljen verotus, ja yhteinen 

valuutta nähdään keinoina eriarvoisuuden poistamiseksi 

EU-maiden väliltä ja sisämarkkinoiden toiminnan 

parantamiseksi (ks. idea). Tässä yhteydessä järjestettiin 

tapahtuma, jossa arvioitiin tarvetta uudistaa jäsenvaltioissa 

sovellettavia EU:n budjettisääntöjä, jotta voidaan varmistaa 

kestävä elpyminen koronakriisin jälkeen ja turvata vihreän 

siirtymän ja digitaalisen siirtymän edellyttämät julkiset 

investoinnit (ks. tapahtuma).  

 

Nykyisen 

talousmallin 

haastaminen 

Aihepiirin toiseksi eniten kannatetussa ideassa ehdotetaan 

lisäksi päivitettyä mallia, jolla otettaisiin käyttöön uusi 

EU:n talousmalli ja ohjausmalli, joka perustuisi BKT:tä 

pidemmälle menevään EU:n talousmalliin ja osallistavaan 

ja oikeudenmukaiseen hyvinvointiin Euroopassa, sekä 

uudistettaisiin EU:n talouden ohjausjärjestelmä, 

talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso, EKP:n 

toimeksianto ja EU:n omia varoja koskevat käytännöt sekä 

vahvistettaisiin talous- ja rahaliittoa (ks. idea). Tämä idea 

sopii yhteen muiden sellaisten foorumilla esitettyjen 

ajatusten kanssa, joissa kehotetaan uudistamaan EU:n 

talousmalli osallistavan ja tasapuolisen eurooppalaisen 

hyvinvoinnin aikaansaamiseksi (ks. tapahtuma ja 

tapahtuma). Yksi kansalainen on vastaavasti sitä mieltä, että 

sisämarkkinoiden sääntelykehyksen olisi tarjottava 

yrityksille enemmän kannustimia sitoutua yhteiskuntaan ja 

ympäristöön (ks. idea ja tapahtuma). 

Tässä teemassa Euroopan nykyisestä talousjärjestelmästä 

keskustellaan ideologisemmasta näkökulmasta. Osallistujat 

korostavat nykyisen talousmallin havaittuja puutteita. 

Tarkemmin sanottuna osallistujat ehdottavat kapitalismin ja 

vapaiden markkinoiden kehittämistä, sisäisen kilpailun 

lisäämistä, sääntelytaakan keventämistä tai jopa 

yritysmaailmaan pohjautuvaa toimintamallia (ks. esimerkki 

ideasta). Toiset kannattavat sosiaalisempaa ja 

ihmiskeskeisempää markkinataloutta (ks. esimerkki 

ideasta). Keskustelussa on esitetty myös idea, jossa tuodaan 

esiin kohtuutalouden teoria keinona palauttaa tasapaino 

ihmisten ja luonnon välille hallitsemattomaan kasvuun 

nähden (ks. idea). Toinen osanottaja ehdottaa 

donitsitalouden mallin soveltamista (ks. idea). Julkisia 

keskusteluja on käyty myös indikaattoreista, joilla mitataan 

kasvua BKT:ta kattavammin (ks. tapahtuma).   

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/117382
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95371
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/27820
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/63955
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/61645
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100454
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/46960
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85273
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100750
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/54847
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Kuva 11 – Miellekartta: Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys 
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EU:n rooli maailmassa -aihepiirin ideoissa käsitellään 

ulkopolitiikkaan liittyviä eri teemoja kauppapolitiikasta 

pehmeän vallan käyttöön ja puolustukseen. Yleisesti 

kannanotoissa peräänkuulutetaan EU:n vahvempaa 

läsnäoloa maailmanpolitiikassa, niin naapuruuspolitiikassa 

kuin suhteissa esimerkiksi Afrikan ja Latinalaisen 

Amerikan maihin. Osallistujat katsovat, että EU:n olisi 

käytettävä rohkeammin sekä pehmeää että kovaa valtaansa. 

Foorumin perustamisen jälkeen tähän aihepiiriin on saatu 

yhteensä 2 439 sisällön lisäystä eli 776 ideaa, 1 410 

kommenttia ja 253 tapahtumaa. Eri ideat voidaan ryhmitellä 

seuraaviin teemoihin: 

 EU:n ulkopolitiikan yleiset tavoitteet  

 Puolustus  

 Naapuruuspolitiikka ja suhteet muihin 

 Päätöksenteko 

 Laajentuminen 

 Kauppapolitiikka 

 

Tapahtumat  
EU:n tulevaisuudesta on keskusteltu yleisesti monissa 

Euroopan tulevaisuuskonferenssiin liittyvissä 

tapahtumissa. Esimerkiksi Madridin lähellä El 

Escorialissa järjestettiin 28. heinäkuuta suuri tapahtuma, 

jossa keskusteltiin siitä, miten EU:n kansainvälistä roolia 

voitaisiin vahvistaa (ks. tapahtuma). Euroopan unionin 

tulevasta laajentumisesta on keskusteltu useissa 

tapahtumissa. Yhtenä keskustelun aiheena on kuitenkin 

edelleen se, pitäisikö EU:n laajentua tulevaisuudessa.  

Eräät viimeaikaiset geopoliittiset tapahtumat ovat 

herättäneet suurta yleistä huomiota, ja näistä aiheista on 

5. EU:n rooli maailmassa 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/74614
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keskusteltu kaikkialla unionissa järjestetyissä 

tapahtumissa. Yksi keskustelunaiheista on 

Yhdysvaltojen vetäytyminen Afganistanista (ks. 

tapahtuma). Ranskan ja Yhdysvaltojen välinen AUKUS-

kriisi on myös herättänyt keskustelua EU:n strategisesta 

riippumattomuudesta ja sen jäsenvaltioiden roolista 

Natossa (ks. tämä Liettuassa järjestetty tapahtuma). 

Tietyt keskustelunaiheet ovat toistuneet useissa 

tapahtumissa, kuten EU:n suhde Venäjään (ks. 

tapahtuma) tai EU:n rooli Yhdysvaltojen ja Kiinan 

välisessä kilpailussa (ks. tapahtuma). EU:n ulkosuhteet 

näihin supervaltoihin olivat keskeinen kysymys 

Frankfurtissa käydyssä keskustelussa, jonka aiheena oli 

Nord Stream -kaasuputkien rakentaminen Venäjältä 

EU:n länsiosaan (ks. tapahtuma). Foorumilla julkaistun 

idean pohjalta verkkotapahtumassa keskusteltiin EU:n 

armeijan perustamisesta (ks. tapahtuma). 

 

EU:n ulkopolitiikan 

yleiset tavoitteet  

Osallistujat toteavat, että EU:n rooli on muuttumassa 

ilmastokriisin aiheuttaman kasvavan huolen, taloudellisen 

ja geopoliittisen valtatasapainon muutosten, 

monenvälisyyteen liittyvien merkittävien haasteiden ja 

maailmanlaajuisten koronaviruksen vastaisten toimien 

vuoksi (ks. esimerkki tapahtumasta ja ideasta). Useat 

osallistujat ovatkin sitä mieltä, että EU:n olisi käytettävä 

rohkeammin sekä pehmeää että kovaa valtaa (ks. esimerkki 

ideasta ja ideasta). Tässä yhteydessä nousee usein esiin 

kysymys EU:n strategisen riippumattomuuden 

kehittämisestä.  

EU:n ulkopolitiikkaan liittyen esitetään ideoita myös siitä, 

millainen rooli EU:lla olisi oltava ihmisoikeuksien ja 

demokraattisten arvojen edistämisessä kaikkialla 

maailmassa. Yhdessä eniten kannatusta saaneista ideoista 

todetaan, että yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 

tarvitaan eurooppalaisten turvallisuuden takaamiseksi ja 

demokratian, ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja 

ympäristönsuojelun edistämiseksi EU:n naapurialueilla ja 

maailmanlaajuisesti (ks. idea). Kannanotoissa vaaditaankin 

lisäämään jäsenmaiden välistä yhteistyötä. Osallistujat 

korostavat, että uskottavuuden säilyttämiseksi jäsenmaiden 

on lopetettava keskinäinen kilpailu kansainvälisellä tasolla. 

Kannanotoissa kehotetaan omaksumaan tiukempi linja ja 

ryhtymään toimiin niitä maita vastaan, jotka rikkovat 

toistuvasti kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia (ks. 

esimerkki ideasta). EU:ta kannustetaan esimerkiksi 

ottamaan johtava rooli Israelin ja Palestiinan välisessä 

rauhanrakentamisprosessissa (ks. esimerkki ideasta). 

Näihin liittyy myös vaatimus tiukat säännöt sisältävästä 

yhteisestä eurooppalaisesta asevientijärjestelmästä sen 

varmistamiseksi, että EU:ssa valmistetuilla aseilla ei 

lietsota konflikteja eri puolilla maailmaa ja mahdollisteta 

ihmisoikeusloukkauksia (ks. idea).  

Useimmissa ideoissa toivotaan yhtenäisempää ja 

yhdentyneempää EU:ta. Tämä vahvistaisi EU:n asemaa 

oikeuteen ja laillisuuteen pohjaavana globaalina 

suurvaltana, joka on avoin vuorovaikutukselle useiden 

monenvälisten instituutioiden kanssa niin 

maailmanlaajuisesti kuin alueellisesti (ks. esimerkki ideasta 

ja ideasta). Toiset taas haluavat, että EU pysyy pääasiassa 

talouden toimijana, jollaiseksi se perustettiin. He katsovat, 

että EU:n ei tulisi olla geopoliittinen toimija vaan sen olisi 

vain tarjottava yhteiset talousmarkkinat alkuperäisen 

tehtävänsä mukaisesti. Osallistujat toteavat, että koska EU 

ei ole itsenäinen valtio, se ei voi olla maailmanlaajuinen 

poliittinen toimija (ks. esimerkki ideasta).  

Keskusteluihin EU:n roolista maailmassa on vaikuttanut 

erityisesti Afganistanin kriisi. Osallistujat ovat pitäneet 

tärkeänä geopoliittista muutosta, joka aiheutuu siitä, että 

Yhdysvallat vetäytyy enenevässä määrin ulkopolitiikasta ja 

konflikteista. Monet pitävät talebanin paluuta valtaan 

lännen epäonnistumisena ja merkkinä siitä, että EU:n on 

aika omaksua oma roolinsa ulkopoliittisissa asioissa 

riippumatta strategisesta liittoutumisestaan Yhdysvaltain 

kanssa (ks. esimerkki ideasta). Tämä toistuva kehotus 

yhtenäiseen ulkopoliittiseen lähestymistapaan on ollut 

aiheena useissa tapahtumissa (ks. esimerkki tapahtumasta). 

 

 

 

Puolustus 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/81445?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcountry%5d%5b%5d=&filter%5bcountry%5d%5b%5d=aut&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bgd&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bel&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bih&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bra&filter%5bcountry%5d%5b%5d=hrv&filter%5bcountry%5d%5b%5d=cyp&filter%5bcountry%5d%5b%5d=cze&filter%5bcountry%5d%5b%5d=dnk&filter%5bcountry%5d%5b%5d=fin&filter%5bcountry%5d%5b%5d=fra&filter%5bcountry%5d%5b%5d=geo&filter%5bcountry%5d%5b%5d=deu&filter%5bcountry%5d%5b%5d=grc&filter%5bcountry%5d%5b%5d=hun&filter%5bcountry%5d%5b%5d=irl&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ita&filter%5bcountry%5d%5b%5d=lva&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ltu&filter%5bcountry%5d%5b%5d=lux&filter%5bcountry%5d%5b%5d=nld&filter%5bcountry%5d%5b%5d=pol&filter%5bcountry%5d%5b%5d=prt&filter%5bcountry%5d%5b%5d=rou&filter%5bcountry%5d%5b%5d=rus&filter%5bcountry%5d%5b%5d=srb&filter%5bcountry%5d%5b%5d=svk&filter%5bcountry%5d%5b%5d=svn&filter%5bcountry%5d%5b%5d=esp&filter%5bcountry%5d%5b%5d=swe&filter%5bcountry%5d%5b%5d=tur&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ukr&filter%5bcountry%5d%5b%5d=gbr&filter%5bcountry%5d%5b%5d=usa&filter%5bdate%5d%5b%5d=&filter%5bdate%5d%5b%5d=past&filter%5bmeeting_report%5d=all&filter%5borigin%5d%5b%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&filter%5bstate%5d=&filter%5btype%5d%5b%5d=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/63790
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/187
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/81
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/162
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/17029
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/80294
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/8053
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EU:n kovan vallan vahvistamista pidetään erittäin tärkeänä 

(ks. esimerkki tapahtumasta), ja osallistujat esittävät 

yhteisen eurooppalaisen armeijan perustamista (ks. 

esimerkki ideasta). Tämä on yksi aihepiirin 

kannatetuimmista ideoista. Osallistujat ehdottavat myös 

erikoistuneiden joukkojen tai instituutioiden, esimerkiksi 

Euroopan sotilasakatemian, perustamista EU:n tasolla (ks. 

esimerkki ideasta). Sotilaskoulutuksen osalta yksi 

osallistuja ehdottaa myös, että eurooppalaisille nuorille 

ryhdytään antamaan perussotilaskoulutusta (ks. idea). 

Joidenkin osallistujien mielestä havainto siitä, että EU:n ja 

Yhdysvaltojen liittouma on heikentynyt, merkitsee myös 

sitä, että EU:n jäsenvaltioiden välinen ulkopoliittinen 

yhteistyö ja koordinointi on lisääntynyt (ks. esimerkki 

ideasta). Molempia teemoja oli käsitelty aiemmin EU:n 

ulkopolitiikan yleisten tavoitteiden yhteydessä. Osallistujat 

kehottavat myös perustamaan eurooppalaisen 

tiedustelupalvelun (ks. esimerkki ideasta).  

 

Naapuruuspolitiikka ja 

suhteet muihin 

On myös keskusteltu assosioituneiden 

maiden, kuten Georgia, Ukraina ja Turkki, mahdollisesta 

EU-jäsenyydestä. Yksi ideoiden alateema koskee EU:n 

diplomaattista edustusta. Yleisesti ottaen osallistujat 

kehottavat EU:n toimielimiä edustamaan ja puolustamaan 

näkyvämmin EU:n kansalaisten etuja maailmassa (ks. 

esimerkki ideasta).  Tässä yhteydessä he ehdottavat, että 

EU:n jäsenmaiden suurlähetystöt korvattaisiin yhdellä EU:n 

suurlähetystöllä, joka edustaisi kaikkia EU:n jäsenmaita. 

Vastaavasti EU voisi edustaa keskitetysti jäsenmaitaan 

kaikissa kansainvälisissä järjestöissä, kuten Natossa (ks. 

esimerkki ideasta) tai sillä voisi olla yksi yhteinen pysyvä 

edustus YK:n turvallisuusneuvostossa (ks. idea). Lisäksi 

kannanotoissa esitetään yhteisen EU:n passin käyttöönottoa 

kaikille EU:n kansalaisille (ks. esimerkki ideasta) ja 

Euroopan unionin lipun ja Eurooppa-hymnin 

järjestelmällistä käyttöä kansainvälisissä yhteyksissä (ks. 

esimerkki ideasta). 

Aiheeseen liittyvissä sisällöissä viitataan erityisesti EU:n 

poliittisiin suhteisiin Venäjän ja Kiinan kanssa (ks. 

esimerkki tapahtumasta). Osallistujat pitävät tärkeänä, että 

EU:n ulkopoliittista toimintatapaa uudistetaan 

perusteellisesti tekemällä siitä rohkeampaa aiempien 

teemojen keskustelujen mukaisesti. Osallistujat toteavat, 

että EU:n ja Kiinan huomattavan erilaisten arvojen vuoksi 

EU:n olisi otettava yhtenäisempi ja tiukempi kanta 

diplomaattisuhteissaan sekä myös kehitettävä EU:n 

ulkomaisten investointien strategia, jolla torjutaan Kiinan 

vaikutusvaltaa maailmanlaajuisesti ja erityisesti 

kehitysmaissa (ks. idea).  

Venäjän ja Itä-Euroopan maiden suhteiden osalta eräät 

Saksan ja Baltian maiden suhteita käsitelleeseen 

tapahtumaan osallistuneet kehottivat EU:ta muun muassa 

tukemaan Valko-Venäjän oppositiota (ks. tapahtuma). EU:n 

ja Afrikan maiden suhteiden osalta osallistujat kaipaavat 

vahvempaa kumppanuutta, minkä lisäksi kauppasuhteita 

olisi uudistettava (ks. esimerkki tapahtumasta). Useimmat 

vastaajat kehottavat EU:ta edistämään kumppanuuttaan 

Afrikan unionin kanssa alueellisen monenvälisyyden 

vahvistamiseksi (ks. esimerkki ideasta). Toiset vaativat 

vahvempia kahdenvälisiä kumppanuuksia yksittäisten 

jäsenmaiden ja Afrikan maiden välillä, jotta voidaan 

puuttua muuttoliikkeeseen ja muihin Euroopan unioniin 

kohdistuviin turvallisuusuhkiin. Tämä voi kuitenkin toimia 

vain, jos suhteilla ei ylläpidetä entisten 

siirtomaajärjestelmien taloudellista ja poliittista perintöä 

(ks. idea).  

Sama koskee suhteita Latinalaiseen Amerikkaan (ks. 

esimerkki ideasta ja tapahtumasta). 

 

 

 

 Päätöksenteko 

 

Osallistujien mielestä on ratkaisevan tärkeää, että EU puhuu 

yhdellä äänellä maailmanpolitiikassa säilyttääkseen 

asemansa ja vahvistaakseen sitä entisestään. Useat 

osallistujat nostavat esiin tarpeen yhteiselle ulkopolitiikalle. 

Suomen Eurooppa-foorumin julkisessa kuulemisessa 

keskusteltiin myös kehotuksesta vahvistaa EU:n kykyä 

osallistua ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Tilaisuudessa 

keskusteltiin Suomen nykyisistä ja tulevista rooleista 

Euroopassa ja EU:ssa (ks. tapahtuma).  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/110386
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/78905
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/150019
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/122200
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/68839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/35674
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/16337).
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/24586
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Monissa kannanotoissa kehotetaan harkitsemaan uudelleen 

yksimielisyyssääntöä. Useat toteavat, että nykyinen 

yksimielisyyteen perustuva menettely antaa yksittäiselle 

jäsenmaalle mahdollisuuden estää yhteisen ulkopolitiikan 

toteuttamista (ks. esimerkki ideasta ja tapahtumasta). Tätä 

pidetään ongelmallisena, koska EU:lla ei tällöin voi olla 

uskottavaa, vakaata ja vahvaa ääntä maailmassa. Esitetyn 

idean mukaisesti EU:n olisi siksi siirryttävä kohti 

ehdottomaan enemmistöön perustuvaa äänestysmenettelyä. 

Yksi teeman kannatetuimmista ideoista sisältää 

yksityiskohtaisen kuvauksen jäsenmaiden ehdottoman 

enemmistön ja Euroopan parlamentin yksinkertaisen 

enemmistön päätöksentekomenettelystä, jonka ansiosta EU 

voisi toteuttaa toimia ja tehdä todellista ja uskottavaa 

ulkopolitiikkaa (ks. idea). Samoin kuin Eurooppalainen 

demokratia -aihepiirissä käydyissä keskusteluissa, myös 

määräenemmistöä esitetään vaihtoehtona nykyiselle 

yksimielisyyssäännölle (ks. esimerkki ideasta). 

Viimeisessä alateemassa käsitellään Euroopan parlamentin 

toimivaltaa. Osallistujat katsovat, että vaikka Euroopan 

parlamentti on alusta lähtien tukenut yhteistä ulko- ja 

turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) ja pyrkinyt laajentamaan 

sen soveltamisalaa, sillä on edelleen vain marginaalinen 

rooli EU:n ulkopolitiikassa. Sen vuoksi osallistujat pitävät 

ratkaisevan tärkeänä, että Euroopan parlamentille annetaan 

enemmän ulkopoliittista toimivaltaa (ks. esimerkki ideasta). 

 

 

Laajentuminen  

 

Joukko kannanottoja käsittelee tarvetta laajentumiselle ja 

yhdentymiselle itäisten naapurimaiden kanssa, jotta 

demokratiaa voidaan suojella kyseisissä maissa (ks. 

esimerkki ideasta) mutta myös EU:n taloudellisen vakauden 

turvaamiseksi (ks. esimerkki ideasta). Samoilla linjoilla on 

myös yksi aihepiirin kannatetuimmista ideoista, jossa 

peräänkuulutetaan EU:n jatkuvaa laajentumista ja Länsi-

Balkanin maiden yhdentymistä alueen rauhan ja vakauden 

varmistamiseksi (ks. idea). Useissa tapahtumissa on 

käsitelty EU:n laajentumiseen ja Länsi-Balkaniin liittyviä 

kysymyksiä (ks. esimerkki tapahtumasta). Tähän liittyen on 

kehotettu täysin tunnustamaan Kosovo (ks. esimerkki 

ideasta).  

 

Kauppapolitiikka 

Eräissä EU:n rooli maailmassa -aihepiiriin lisätyissä 

sisällöissä kehotetaan tehostamaan kauppapolitiikkaa ja 

uudistamaan kauppasopimuksia EU:n arvojen mukaisesti 

joko ihmisoikeuksien tai ympäristönormien noudattamiseen 

liittyen (ks. esimerkki ideasta). Eräs laajalti kannatettu idea 

peräänkuuluttaa EU:n kauppa- ja investointipolitiikan 

uudistamista ja globaalin monenvälisyyden edistämistä. Sen 

ytimessä ovat ihmisarvoisten työpaikkojen luominen sekä 

perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien suojelu, mukaan lukien 

työntekijöiden oikeudet ja ammattiyhdistysoikeudet (ks. 

esimerkki ideasta).  

Joidenkin osallistujien mielestä terveys- ja ilmastokriisit 

ovat korostaneet erittäin globalisoituneen ja toisista 

riippuvaisen Euroopan talouden rajoja. Kasvosuojusten 

puute terveyskriisin aikana, pandemian jälkeiset 

globaaleihin toimitusketjuihin liittyvät ongelmat ja 

maailmanlaajuisen kaupan vaikutus ympäristöön ovat 

herättäneet vaatimuksia uudelleenteollistamisesta ja 

paikallisen tuotannon lisäämisestä (ks. idea). 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/37461
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/130847
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Kuva 12 – Miellekartta: EU:n rooli maailmassa 
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Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja turvallisuus -aihepiiriin on 

saatu yhteensä 2 590 sisällön lisäystä (861 ideaa, 1 420 

kommenttia ja 309 tapahtumaa). Osallistujat keskustelevat 

eurooppalaisten arvojen käsitteestä ohjaavana periaatteena 

ja kehittävät tasa-arvoa, erilaisia oikeuksia ja vapauksia 

koskevia ideoita. Foorumilla esitettyjen mielipiteiden kirjo 

on laaja, ja toiset osallistujat ovat konservatiivisempien 

näkemysten kannalla. Merkittävä osa keskustelua koskee 

”epäliberaalien demokratioiden lisääntymisen vaaraa” 

EU:ssa. Tällaiset maat eivät kunnioita EU:n arvoja ja 

pyrkivät itsevaltaisiin hallintoihin, ja niitä pidetään siksi 

uhkana. Kannanotoissa vaaditaan toimia 

oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen varmistamiseksi. 

Kannanotot voidaan ryhmitellä seuraaviin teemoihin:  

 EU:n arvot 

 Oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet 

 Osallistava yhteiskunta 

 Oikeudet ja vapaudet 

 Turvallisuus  

 Lobbaus ja korruptio 

 

6. Arvot ja oikeudet, 

oikeusvaltioperiaate ja 

turvallisuus 
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Tapahtumat  
 

Osana konferenssia on järjestetty useita tapahtumia, 

joissa on keskusteltu arvoista, oikeuksista, 

oikeusvaltioperiaatteesta ja turvallisuudesta. 

Esimerkkeinä voidaan mainita lukuisia ideoita esiin 

tuova paneelikeskustelu sukupuolten tasa-arvosta 

koulutuksessa ja työelämässä (ks. tapahtuma), Saksan ja 

Unkarin välinen vuoropuhelu suvaitsevaisuuden arvosta 

ja siitä, miten tärkeää nuorten on oppia holokaustista, (ks. 

tapahtuma) sekä saksalaisten ja tšekkiläisten nuorten 

Euroopan tulevaisuuden visiota koskeva 

kansalaiskeskustelu (ks. tapahtuma). 

EU:n perusoikeuskirjaa käsitelleessä kansalaisten 

osallistavassa työpajassa osallistujia pyydettiin 

kehittämään uusia, tulevaisuuteen sopivia 

perusoikeuksia. Osallistujat esittivät ideoita mm. 

tekoälyä, digitaalista itsemääräämistä sekä terveessä ja 

suojatussa ympäristössä elämistä koskevista oikeuksista 

viimeaikaisten yhteiskunnallisten muutosten ja 

kehityksen huomioimiseksi (ks. tapahtuma).  

Osana ”sensuroimaton Eurooppa” -sarjaa järjestetyssä 

paneelikeskustelussa käsiteltiin Brysselin politiikkaa 

kriittisesti, ja panelistit katsoivat, että EU:n poliittisissa 

keskusteluissa ei suhtauduta avoimesti 

konservatiivisempiin ideoihin (ks. tapahtuma).  

Muissa eri puolilla Eurooppaa järjestetyissä arvoihin ja 

oikeuksiin, oikeusvaltioon ja turvallisuuteen liittyvissä 

tapahtumissa kansalaiset ovat keskustelleet haasteista, 

jotka liittyvät EU:n arvojen suojeluun ja 

oikeusvaltioperiaatteeseen (ks. esimerkki tapahtumasta). 

Jotkin tapahtumat ovat myös ulottuneet laajalle, kuten 

osallistava keskustelu, jossa erityisesti nuoret kansalaiset 

pystyivät jakamaan näkemyksiään EU:n tulevaisuudesta 

ja sen ohjaavista arvoista, mikä johti ehdotuksiin 

byrokratian vähentämisestä, pandemian aikana 

toteutettujen muutosten arvioinnista, inhimillisemmästä 

kaupunkikehityksestä ja paikallisesta kehityksestä 

hallitsevan EU-keskeisen politiikan sijaan (ks. 

tapahtuma). 

 

EU:n arvot 

 

Eräissä ideoissa foorumilla keskustellaan siitä, mitä 

eurooppalaisuus tarkoittaa, ja arvoista, joita EU:n tulisi 

edustaa ja edistää (ks. esimerkki ideasta ja tapahtumasta). 

Useat kansalaiset pitävät erityisesti mm. ihmisarvon, 

vapauden, tasa-arvon, demokratian, oikeusvaltion, 

ihmisoikeuksien, moniarvoisuuden, oikeudenmukaisuuden, 

solidaarisuuden ja sukupuolten tasa-arvon periaatteita 

Euroopan unionin arvojärjestelmän pohjana ja katsovat, että 

niiden tulisi ohjata unionin politiikkoja.  

Muutamat osallistujat ovat myös sitä mieltä, että tarvitaan 

Euroopan unionin perustuslaki, jossa määritellään selkeästi 

ne eurooppalaiset perusarvot, joita on kunnioitettava EU:ssa 

(ks. esimerkki ideasta). Eräs kansalainen ehdottaa myös 

kansalaisyhteiskuntaa koskevan EU:n strategian 

täytäntöönpanoa, jotta kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 

voivat toimia vapaasti ja edistää eurooppalaisten arvojen 

kunnioittamista (ks. idea).  

Toisissa keskusteluissa keskitytään uskonnon ja 

uskonnollisten arvojen paikkaan Euroopassa ja 

keskustellaan kristillisten arvojen asemasta ja tarpeesta 

suojella niitä (ks. idea ja tapahtuma). Toiset osallistujat 

kommentoivat, että aiheesta on käytävä avoimia ja vapaita 

keskusteluja (ks. idea). Kristinuskon osalta eräässä 

tapahtumassa tutkittiin, miten Itä-Euroopan maat sovittavat 

julkiset uskonnolliset esitykset suvaitsevaisuuteen muita 

uskontoja ja vakaumuksia kohtaan (ks. tapahtuma).  

Oikeusvaltioperiaate ja 

ihmisoikeudet  

Monet osallistujat ilmaisevat huolensa demokratian ja 

ihmisoikeuksien tilasta maailmassa. Aiheesta keskustelleet 

kansalaiset vaativat tiukempaa suhtautumista EU:n arvojen 

puolustamiseen Venäjän ja Kiinan kaltaisiin maihin nähden. 

EU:n sisäisen tilanteen osalta lukuisat osallistujat 

kehottavat kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta ja 

suojelemaan perusarvoja EU:ssa (ks. idea ja ks. idea). Jotkut 

kansalaiset ovat keskustelleet siitä, miten tärkeää on 

varmistaa oikeuslaitoksen riippumattomuus jäsenvaltioissa, 

ja he ovat myös huolissaan siitä, että naiset, hlbtiq+-

vähemmistöt ja ihmisoikeudet ovat uhattuina (ks. esimerkki 

ideasta ja idea). Jotkut osallistujat ilmaisivat huolensa EU:n 

arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisesta 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/25873
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/55045
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/11782
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/58213
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/54319
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/31978
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/26863
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/61612
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/118933
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/52
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18648
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/342
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/110518
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Unkarissa (ks. esimerkki ideasta ja idea) ja Puolassa (ks. 

esimerkki ideasta ja idea). Vastakkaisissa näkemyksissä 

vaaditaan kunnioittamaan näiden maiden kansallisia asioita 

(ks. esimerkki ideasta) ja mainitaan esimerkiksi Unkarin 

demokraattinen oikeus puolustaa rajojaan ja säilyttää 

kristillinen uskontonsa, kulttuurinsa ja homogeeninen 

yhteiskuntansa (ks. idea). Toisessa ideassa 

peräänkuulutetaan tietoon perustuvaa EU:n päätöksentekoa 

tältä osin (ks. idea). 

Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen varmistamiseksi 

jotkut osallistujat ehdottavat, että periaatetta rikkoville 

maille myönnettäviä avustuksia voitaisiin pienentää, niiden 

äänioikeus neuvostossa voitaisiin poistaa (ks. esimerkki 

ideasta) tai kyseiset maat voitaisiin jopa erottaa EU:sta (ks. 

esimerkki ideasta). Kannanotoissa kehotetaan ottamaan 

käyttöön oikeusvaltioperiaatteeseen kytketty budjetin 

suojamekanismi (ks. idea) ja ehdotetaan, että 

perussopimusten 7 artiklan mukaista menettelyä 

tarkistettaisiin, jotta EU:n arvoja rikkoville valtioille 

voitaisiin helpommin määrätä seuraamuksia (ks. idea ja 

idea). Eräs osallistuja ehdottaa, että Euroopan unionin 

tuomioistuimesta tehtäisiin valvoja, jonka tehtävänä on 

suojella demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta EU:ssa (ks. 

idea). Useat osallistujat kannattavat ehdotusta demokratiaa, 

oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 

arviointimekanismin käyttöönotosta EU:ssa (ks. idea). 

Foorumilla kehotetaan myös poistamaan 

yksimielisyyssääntö, jotta jäsenmaat, jotka eivät noudata 

oikeusvaltioperiaatetta, eivät voi estää päätöksentekoa 

EU:ssa (ks. idea).  

Sen sijaan joidenkin kansalaisten mielestä EU puuttuu 

jäsenvaltioiden perustuslakeihin autoritaarisella tavalla (ks. 

esimerkki ideasta). Eräät vastaajat katsovat myös, että 

Euroopan unionin tuomioistuimen toimivaltaa olisi 

tarkasteltava uudelleen, jotta voidaan välttää ristiriidat 

kansallisen perustuslaillisen toimivallan kanssa (ks. 

esimerkki ideasta ja tapahtumasta). 

Yleisesti ihmisoikeuksien suojeluun liittyen yhdessä laajaa 

kannatusta saaneessa ideassa ehdotetaan, että useiden 

ihmisoikeusvälineiden täytäntöönpanokelpoisuutta EU:n 

oikeusjärjestyksessä olisi vahvistettava (ks. idea). Useissa 

ideoissa ilmaistaan tarve lisätä lasten suojelua 

lainsäädännössä ja politiikassa (ks. esimerkki ideasta).  

Osallistava yhteiskunta  

Koska eräät osallistujat pitävät tasa-arvoa EU:n keskeisenä 

arvona, useat ideat edellyttävät lisätoimia osallistavan 

yhteiskunnan luomiseksi. Eräs erittäin kannatettu idea 

edellyttää sukupuolten tasa-arvon lisäämistä (ks. esimerkki 

ideasta ja tapahtumasta) sekä naisten 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä (ks. tapahtuma). 

Tähän liittyviä ehdotuksia ovat muun muassa naisten 

määrän lisääminen poliittisessa ja taloudellisessa 

päätöksenteossa (ks. esimerkki ideasta). Lisäksi useat 

osallistujat keskustelevat seksuaali- ja 

lisääntymisoikeuksista, kuten oikeudesta aborttiin (ks. 

esimerkki ideasta), sekä kostopornon ja verkkohäirinnän 

torjunnasta (ks. tapahtuma). 

Lukuisissa uusissa ideoissa kehotetaan lisäämään 

vammaisille henkilöille annettavaa tukea seuraavasti: i) 

vammaisten henkilöiden esteiden poistaminen tekemällä 

tuotteista ja palveluista esteettömämpiä ja saavutettavampia 

(ks. idea ja tapahtuma), ii) heidän ihmisoikeuksiensa riittävä 

suojelu (ks. idea) ja iii) mielenterveysongelmaisiin 

kohdistuvan syrjinnän torjuminen (ks. idea). Toisessa 

erittäin kommentoidussa tapahtumassa edellytetään 

Downin syndroomaa sairastavien henkilöiden osallisuuden 

lisäämistä ja heitä tukevien lainsäädäntöaloitteiden 

antamista (ks. tapahtuma). 

Väestön ikääntyminen on herättänyt foorumilla vaatimuksia 

ikäsyrjinnän torjumiseksi (ks. idea). Lisäksi järjestettiin 

tapahtuma, jossa tutkittiin väestörakenteen muutosten 

vaikutuksia yhteiskunnan rakenteellisiin edellytyksiin (ks. 

tapahtuma).  

Monet osallistujat vaativat hlbtiq-henkilöiden suojelua ja 

samaa sukupuolta olevien avioliittojen tunnustamista 

kaikissa EU:n jäsenmaissa (ks. esimerkki ideasta). Eräässä 

työpajassa käsiteltiin hlbtiq-henkilöiden oikeuksien 

sisällyttämistä eri aihepiireihin (ks. tapahtuma). 

Muutamassa tapahtumassa kiinnitetään huomiota myös 

kansallisten ja etnisten vähemmistöjen oikeuksiin (ks. 

tapahtuma), romaniyhteisö mukaan luettuna (ks. esimerkki 

tapahtumasta).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/121871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/51948?per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/66562?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/124948
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/46267
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/136490
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/66562?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87488
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117250
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/105667
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/53857
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/95900
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/7030
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/25873
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/115410
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/48711
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/88151
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/267
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/84217
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67222
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/19405
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/96460
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/6801
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/34024
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/32869
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/18052
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Oikeudet ja vapaudet 

Monissa kannanotoissa keskitytään 

kysymyksiin, jotka liittyvät oikeuksiin ja 

vapauksiin digitalisaation yhteydessä. EU:n yleistä 

tietosuoja-asetusta pidetään keskeisenä keinona estää 

yrityksiä myymästä henkilötietoja (ks. idea). Kannanotoissa 

on esitetty kehotuksia rajoittaa biometristen tietojen käyttöä 

valvonnassa (ks. idea) ja yleisemmin henkilötietojen 

keräämistä ja jakamista (ks. esimerkki ideasta). Useat 

kansalaiset katsovat, että käteismaksuvaihtoehdot olisi 

tunnustettava demokraattiseksi oikeudeksi (ks. esimerkki 

ideasta). Lisäksi peräänkuulutetaan parempaa lainsäädäntöä 

ja välineitä, joilla vastataan internetin ja sosiaalisen median 

sekä kaikenlaisten uusien teknologioiden tuomiin 

yksityisyyteen liittyviin haasteisiin (ks. idea). 

Toisissa kannanotoissa korostetaan tarvetta poistaa 

koronarajoitukset heti, kun tautitilanne sen sallii, jotta 

voidaan varmistaa paluu normaalielämään ja palauttaa 

kansalaisten vapaudet (ks. idea). Tässä yhteydessä on myös 

kehotettu estää sellaisten kansalaisten syrjintä, jotka ovat 

päättäneet olla ottamatta rokotetta tai jotka eivät halua 

testauttaa itseään säännöllisesti peruspalvelujen käyttämistä 

varten (ks. esimerkki ideasta). Koronarokotuksiin liittyviä 

kysymyksiä käsitellään tarkemmin Terveys-aihepiirin 

yhteydessä. 

Paljon keskustelua herättäneessä ja kannatusta saaneessa 

ideassa EU:ta kehotetaan toimimaan edelläkävijänä eläinten 

oikeuksien suojelussa (ks. idea) esimerkiksi ottamalla 

käyttöön ”eläinajokortti” (ks. idea). Osallistujat katsovat, 

että vaikka EU:n perussopimuksissa eläimet tunnustetaan 

tunteviksi olennoiksi, maatalous- ja lihateollisuudessa 

esiintyy edelleen väärinkäytöksiä ja julmia käytäntöjä (ks. 

esimerkki ideasta).  

Eräässä tapahtumassa keskusteltiin siitä, missä määrin 

verkkosisältöä olisi säänneltävä ja miten sääntely vaikuttaa 

sananvapauteen. Jotkin kansalaiset kannattivat yhtenäisen 

eurooppalaisen digitaalisen kehyksen luomista (ks. 

tapahtuma). Esimerkiksi valeuutisten katsotaan uhkaavan 

demokraattisia perusarvoja (ks. tapahtuma). Vihapuheen 

teema viittaa tarpeeseen puuttua tähän ongelmaan ja 

parantaa vihapuheen (esimerkki ideasta ja tapahtumasta) ja 

viharikosten (ks. tapahtuma) uhrien suojelua. 

Lehdistön ja tiedotusvälineiden vapautta käsiteltiin 

osallistavassa työpajassa, jonka tärkeimpänä antina oli tarve 

lisätä avoimuutta tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 

kannalta ja varmistaa toimittajien parempi suojelu (ks. 

tapahtuma). 

Jotkut osallistujat kannattavat oikeutta itselääkintään 

kannabiksella (ks. esimerkki ideasta) ja keskustelevat 

yleisemmin huumausaineiden rangaistavuuden 

poistamisesta ja laillistamisesta (ks. esimerkki ideasta). Tätä 

kysymystä käsitellään myös aihepiirissä Terveys.  

Osa kannanotoista keskittyy erityisesti oikeudellisiin 

kysymyksiin ja EU:n sisäisen liikkuvuuden vaikutuksiin, ja 

niissä käsitellään menettelyjen helpottamisen tarvetta 

esimerkiksi perintöasioiden käsittelyn (ks. idea) ja 

kuoleman (ks. idea) osalta. Niissä myös ehdotetaan 

aviovarallisuussuhteita ja rekisteröityjä parisuhteita 

koskevien jäsenvaltioiden rekisterien yhteenliittämistä (ks. 

idea). Osallistujat keskustelivat rikosoikeudellisissa 

menettelyissä noudatettavista prosessuaalisista oikeuksista 

eri puolilla EU:ta avoimen foorumin verkkoseminaarissa 

(ks. tapahtuma).  

Eräs idea koskee vankien oikeuksia, ja siinä kehotetaan 

EU:ta hyväksymään yhteinen poliittinen ja 

investointiohjelma vankilajärjestelmän ja vankipopulaation 

hallinnoimiseksi, jotta voidaan välttää tilanteet, joissa 

vankeja on liikaa (ks. idea).  

 

Turvallisuus  

Foorumilla laajasti kannatusta ja kommentteja kerännyt 

idea on ehdotus EU:n armeijan perustamisesta, jotta EU:n 

jäsenmaita voitaisiin paremmin suojata vihamielisiltä 

ulkomaisilta toimijoilta nykytilanteessa, jossa 

Yhdysvaltojen tuki on epävarmaa (ks. idea). Useat 

osallistujat ovat kuitenkin kyseenalaistaneet tämän 

ehdotuksen. Kommenteissa nousevat erityisesti esiin 

poliittiset vaikutukset sekä EU:n puolustuksen ja 

kansallisen puolustuksen välinen suhde. Tätä ideaa 

käsitellään myös EU:n rooli maailmassa -aihepiirin 

yhteydessä. Keskustelua käydään myös ulkopolitiikan 

tulevaisuudesta ja siitä, miten sitä voidaan muuttaa niin, että 

Eurooppa varmasti suoriutuu kansainvälisistä tehtävistään 

(ks. tapahtuma). EU:ta kehotetaan myös pohtimaan 

uudelleen sitä, mitä se aikoo asettaa etusijalle 

turvallisuustavoitteidensa osalta, ottaen huomioon 

kysymykset, jotka koskevat esim. muuttoliikekriisiä, 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/99958
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/115699
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/102169
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/39436
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/50164
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/68675
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/12674
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/21385
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/13400
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/108509
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/104248
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/108538
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/18151
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13312
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/51613
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Afganistania ja Kiinan uhkaa Aasian ja Tyynenmeren 

alueella (ks. idea).  

Sisäisen turvallisuuden osalta foorumia kehotetaan 

helpottamaan lainvalvontaa yli kansallisten rajojen (ks. 

idea). Eräät osallistujat haluavat myös vahvistaa Europolia, 

joka on jo olemassa oleva kansainvälisen rikollisuuden ja 

terrorismin torjunnasta vastaava eurooppalainen virasto (ks. 

idea). Eräät kansalaiset ehdottavat, että koska EU:n alueella 

on vapaa liikkuvuus, olisi perustettava eurooppalainen 

virasto terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden 

torjunnassa tehtävän jäsenmaiden yhteistyön 

vahvistamiseksi (ks. idea). Eräät osallistujat haluavat myös 

vahvistaa Europolia, joka on jo olemassa oleva 

kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta 

vastaava eurooppalainen virasto (ks. idea).  Yhden idean 

mukaan poliisivoimia olisi koordinoitava EU:n tasolla, jotta 

voidaan varmistaa tasa-arvo ja yhdenmukainen työskentely 

eri jäsenvaltioissa (ks. idea). 

Lobbaus ja korruptio  

Samoin kuin Eurooppalainen demokratia -

aihepiirissä, osa kannanotoista keskittyy lobbaukseen ja 

korruptioon liittyviin kysymyksiin. EU:ta kehotetaan 

torjumaan veronkiertoa ja korruptiota jäsenmaissa (ks. 

esimerkki ideasta), minkä lisäksi ehdotetaan yksityisten 

etujen ajamiseen tähtäävän lobbauksen sääntelyn ja 

avoimuuden lisäämistä ja tällaisen lobbauksen vaikutuksen 

rajoittamista EU-politiikassa (ks. esimerkki ideasta) sekä 

päätöksentekomenettelyissä (ks. tapahtuma). Toiset 

osallistujat keskustelivat EU:n toimielimiin ja EU:n varojen 

käyttöön liittyvän korruption torjunnasta ja väärinkäytösten 

paljastajien suojelusta (ks. esimerkki ideasta). Eräs 

osanottaja ehdotti totuus- ja sovintokomission perustamista 

käsittelemään EU:n virkamiesten väitettyjä EU:n 

perussopimusten rikkomisia (ks. idea).  

EU:n toimielinten tason korruption torjunnan lisäksi EU:ta 

kehotetaan tarkistamaan kansallisten julkishallintojen 

puolueettomuus, jotta voidaan torjua suosimista ja 

mielivaltaisuutta (ks. idea ja tapahtuma) tai torjua 

oikeudellista korruptiota (ks. idea).

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/101707
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/105405
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/119263
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/119263
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/101938
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/6271
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89530
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83228
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/21682
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/128800
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Kuva 13 – Miellekartta: Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja turvallisuus 
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Digitalisaatio-aihepiirissä oli 552 ideaa, 976 kommenttia ja 

217 tapahtumaa eli yhteensä 1 745 sisällön lisäystä. Ideat 

vaihtelevat yleisistä ehdotuksista, jotka koskevat 

esimerkiksi kestävyyttä, digitaaliseen koulutukseen, 

digitaaliseen hyvinvointiin ja sähköiseen äänestämiseen 

liittyviin yksityiskohtaisempiin ehdotuksiin. Aihetta 

koskevissa kannanotoissa korostetaan, että digitalisaatiota 

tarvitaan tulevaisuuden taloudessa, yhteistyössä, 

terveydenhuollossa ja muilla elämänaloilla. Niissä tuodaan 

kuitenkin esiin myös useita digitalisaatioon liittyviä 

haasteita, kuten eettiset näkökohdat, yleisen tietosuoja-

asetuksen puutteet ja kyberuhat. Ideat voidaan ryhmitellä 

seuraaviin teemoihin: 

 

 Digitaalinen innovointi 

 Digitaalinen suvereniteetti ja etiikka 

 EU:n digitaaliset välineet 

 Digitaaliset oikeudet ja osallisuus 

 Saastuminen ja kestävyys 

 Digitaalinen data 

 Digitaalitalous 

 Kyberuhat 

 Sähköinen äänestäminen 

 Digitaalinen hyvinvointi 

 Koulutus 

7. Digitalisaatio  
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Tapahtumat  
Digitalisaatioon liittyen on järjestetty useita tapahtumia. 

Espanjassa kansalaisille on järjestetty verkkotyöpajoja, 

joissa osallistujat ovat voineet antaa ehdotuksia 

konferenssiin. Ehdotukset ovat liittyneet esimerkiksi 

julkishallinnon yritysten johtoryhmille tarjoamaan 

koulutukseen, työntekijöiden digitaalisiin taitoihin 

investointiin ja EU:n varojen käyttöön 

digitalisaatiostrategian ja pk-yritysten välisen yhteistyön 

edistämiseen (ks. tapahtuma). 

Espanjalaiset nuoret ovat painottaneet, että EU:n on 

investoitava muun muassa digitaaliseen kehitykseen (ks. 

tapahtuma). 

Toinen tapahtumissa käsitelty teema on sensuuri sekä 

vihapuheen ja valeuutisten leviäminen digitaalisilla 

alustoilla ja sosiaalisessa mediassa. Osallistujat ovat 

korostaneet, että sananvapautta on vahvistettava ja 

kuluttajien oikeuksia suojeltava (ks. tapahtuma). 

Oikeudenmukaista digitalisaatiota, yhteyksien 

parantamista sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 

saatavuutta erityisesti kaupunki- ja maaseutualueiden 

välisen digitaalisen eriarvoisuuden näkökulmasta on 

käsitelty useissa työpajoissa ja verkkokeskusteluissa (ks. 

tapahtuma).  

Digitalisaation keskeisistä teemoista järjestettiin maalis-

kesäkuussa 2021 foorumi, jossa käsiteltiin digitalisaation 

vaikutuksia ja globaalia kilpailukykyä korkea-asteen 

koulutuksessa. Keskustelua on käyty myös 

mahdollisuudesta vahvistaa tutkimuksen ja koulutuksen 

yhteyttä ja luotettavuutta ottamalla käyttöön 

verkkoalustoja ja digitaalisia välineitä (ks. tapahtuma). 

 

 

 

 

Digitaalinen innovointi  

Foorumilla esitetyissä digitaalista kasvua koskevissa 

ideoissa halutaan ensisijaisesti vahvistaa EU:n roolia 

tekoälyvälineiden kehittämisessä. Yhdessä ideassa 

esitetään, että nykyisten tekoälyratkaisujen suunnittelua ja 

sääntelyä olisi lisättävä, jotta ne olisivat turvallisempia ja 

helpommin saatavilla (ks. esimerkki ideasta). Tekoälyn 

käyttö ja kehittäminen herättävät silti keskustelua. 

Joidenkin mielestä on olemassa riski, että tekoäly voi 

tulevaisuudessa olla ihmisaivoja kehittyneempi (ks. 

esimerkki ideasta). Sen lisäksi, että digitaalisilta taidoiltaan 

heikommat ihmiset jäävät syrjään, kasvavan digitalisaation 

haittoina nähtiin muun muassa epäinhimillistäminen, 

robotisaatio sekä yksilöiden seurannan ja valvonnan 

lisääntyminen (ks. idea). 

Digitaalinen 

suvereniteetti   

ja etiikka 

Foorumilla esitetyissä ideoissa, joiden tavoitteena on 

digitaalisen suvereniteetin lisääminen, keskitytään 

Euroopan strategiseen riippumattomuuteen laitteistojen, 

ohjelmistojen ja sosiaalisen median alustojen osalta sekä 

tarpeeseen vahvistaa ohjelmistojen häiriönsietokykyä ja 

luotettavuutta (ks. idea). Toinen ideoissa toistuva teema on 

EU:n digitaalisen kehityksen ja tuotannon edistäminen sekä 

verkkoteollisuuden monopoleihin liittyvien toimien 

toteuttaminen (ks. esimerkki ideasta) esimerkiksi 

Yhdysvaltojen tai Kiinan osalta. Yhdessä ideassa 

ehdotetaan esimerkiksi Euroopan oman sirutuotannon 

käynnistämistä (ks. idea) ja toisessa eurooppalaiseen 

avoimen lähdekoodin ohjelmistoon investoimista (ks. 

esimerkki ideasta). Ehdotus Euroopan unionin strategisesta 

riippumattomuudesta digitaalialalla ja eurooppalaisesta 

digitalisaatiomallista on yksi Osservatorio Germania-Italia-

Europa -tutkimusryhmän järjestämän kansalaisille 

suunnatun ohjelman ja foorumin esittämistä ideoista (ks. 

tapahtuma). 

Samankaltaisissa ideoissa korostetaan voimakkaasti eettisiä 

näkökohtia. Osallistujat haluavat erityisesti vahvistaa EU:n 

digitaalista suvereniteettia, jotta se olisi täysin 

eurooppalaisten arvojen, normien, avoimuussääntöjen ja 

eettisten näkökohtien mukaista (ks. esimerkki ideasta). 

Lisäksi eräässä erittäin kannatetussa ideassa 

peräänkuulutetaan oikeudenmukaista digitalisaatiota, joka 

perustuu ihmisoikeuksiin, mukaan lukien työntekijöiden 

oikeudet ja ammattiyhdistysoikeudet (ks. idea), sekä 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/56200
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/358
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/340
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/48181
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/89498
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80587
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/106162
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/487
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
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sananvapauden vahvistamista ja siihen liittyen vihapuheen 

sekä valeuutisten leviämisen torjuntaa (ks. tapahtuma).  

 

EU:n digitaaliset 

välineet 

Tämän teeman osalta esitetyissä ideoissa ehdotetaan 

erilaisten teknologisten ja digitaalisten välineiden 

kehittämistä EU:n kansalaisille. Useissa ideoissa käsitellään 

digitaalisen kansalaisuuden käyttöönottoa ja EU:n laajuista 

sähköistä tunnistamista (ks. idea). Osallistujat ehdottavat 

myös eurooppalaista digitaalisen identiteetin lompakkoa, 

jossa kaikki paperiasiakirjat korvattaisiin digitaalisilla 

asiakirjoilla (ks. idea). Useissa kannanotoissa käsitellään 

myös Euroopan laajuisia sähköisiä palveluja,  kuten 

eurooppalaista kertakirjautumistunnistetta julkisia palveluja 

varten (ks. idea), standardien yhdenmukaistamista sekä 

Euroopan laajuista yhtenäistä tunnistautumisjärjestelmää 

(ks. idea). Myös EU:n digitaalisen rajatylittävän 

palvelukortin luomista on ehdotettu. Palvelukortin avulla 

raja-alueilla asuvien kansalaisten olisi helpompi käyttää 

julkisia palveluja ja hätäpalveluja (ks. idea). Tapahtumien 

yhteydessä keskusteltiin myös digitaalisten välineiden ja 

palvelujen kehittämisestä, kuten eurooppalaisesta 

digitaalisesta identiteetistä, eurooppalaisen sovelluksen 

luomisesta tai digitaalisen eurooppalaisen passin 

käyttöönotosta (ks. esimerkki tapahtumasta). 

EU:n digitaalisen yhdentymisen alateema on herättänyt 

paljon keskustelua (ks. idea) ja yhdenmukaistamisen 

lisäämiseksi Euroopan tasolla ehdotetaan yhteisiä 

digitaalisia välineitä,  kuten eurooppalaista verkkoyhteisöä 

mielipiteiden ilmaisua varten (ks. idea), joka saavutettaisiin 

esimerkiksi edistämällä EU-maiden yhteistyötä 

tietotekniikkahankkeiden parissa. Samaa ideaa käsitellään 

myös muissa kannanotoissa, jotka koskevat muun muassa 

kansalaisten osallistumista ja arjen tunnistautumistarpeita 

helpottavia kaiken kattavia digitaalisia portaaleja (ks. idea).  

Lisäksi osallistujat kaipaavat vahvempaa kuluttajansuojaa 

verkossa (ks. esimerkki ideasta) esimerkiksi niin, että 

verkko-ostoksiin voisi tulevaisuudessa tehdä muutoksia 

helpommin. Eräässä toisessa kannatetussa ideassa pidetään 

tärkeänä varmistaa, että tärkeimmät joukkorahoitusalustat 

ovat käytettävissä kaikissa jäsenmaissa (ks. idea). 

 

Digitaaliset oikeudet ja 

osallisuus  

Osallistujien mukaan yhteiskunnan digitalisaation 

lisääntyminen aiheuttaa useita haasteita. Yksi esiin nouseva 

huolenaihe on digitaalinen kuilu, joka vaikuttaa 

haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin. Verkossa 

keskusteltiin esimerkiksi yhteiskunnan digitalisaation 

lisääntymisestä ja tämän seurauksena tiettyjen 

väestöryhmien, niin sanottujen digitalisaation häviäjien, 

kasvavasta syrjäytymisestä (ks. tapahtuma). 

Tämän vuoksi vastaajat painottavat tarvetta saada 

digitaaliset ympäristöt ja sisällöt maksutta kaikkien 

saataville ja ehdottivat ratkaisuksi esimerkiksi helposti 

saatavilla olevia ja kohtuuhintaisia digitaalisia palveluja ja 

laitteita (esimerkki ideasta). Useissa ideoissa ehdotetaan 

nuorten ja ikääntyneiden digilukutaidon parantamista sekä 

koulutusta digitaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi 

(ks. idea) Lisäksi useissa keskusteluissa käsitellään 

naisyrittäjyyden lisäämistä ja naisten digitaalisten taitojen 

edistämistä (ks. tapahtuma).  

Eräs osallistujista ehdotti seurantamekanismia, jolla 

voidaan varmistaa oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen 

digitalisaatio ja digitaalisten taitojen hankkiminen (ks. 

idea). 

Toisissa ideoissa keskitytään erityisesti kaupunki- ja 

maaseutualueiden väliseen digitaaliseen eriarvoisuuteen.  

Eniten keskustelua syntyi ehdotuksista, jotka koskevat 

yhteyksien, keskeisten julkisten ja yksityisten palvelujen 

saatavuuden sekä liikenteen parantamista (ks. tapahtuma).  

Saastuminen ja 

kestävyys 

Useissa tapauksissa osallistujat liittävät digitalisaation ja 

ilmastonmuutoksen toisiinsa ja korostavat esimerkiksi, että 

digitalisaation lisääminen auttaisi vähentämään 

saastumista. Kannanotoissa esimerkiksi kehotetaan 

ottamaan käyttöön QR-koodilla toimiva digitaalinen 

tuotepassi, jossa annetaan tietoa tuotteen alkuperästä, 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/340
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/97656
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80257
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123785
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115635
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/44155
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115469
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/8548
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/114049
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/26533
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koostumuksesta, ympäristövaikutuksista, kierrätyksestä ja 

loppukäsittelystä (ks. idea).  

Toisissa ideoissa keskitytään elektroniikkajätteeseen, ja 

niissä kehotetaan esimerkiksi tuottamaan uusia tuotteita 

kierrätetystä elektroniikkajätteestä (ks. idea). 

Lisäksi painotetaan, että digitaalisten laitteiden tulisi olla 

kestäviä, korjattavia sekä oikeudenmukaisesti ja eettisesti 

tuotettuja. Tätä voitaisiin edistää esimerkiksi alhaisemmilla 

veroilla (ks. idea). Monissa tuoreimmista ideoista 

ehdotetaan, että kestävyys ja saavutettavuus tulisi ulottaa 

digitaalisten laitteiden lisäksi myös digitaalisiin 

infrastruktuureihin ja älykkäiden kaupunkien kehittämiseen 

(ks. esimerkki ideasta). Aiheeseen liittyvissä ideoissa 

ehdotetaan myös esteettömien ja kestävien teknologioiden 

kehittämisen edistämistä investoimalla matalaan 

teknologiaan (ks. idea). 

Lopuksi eräät osallistujat huomauttavat, että satelliittien 

käyttöönotto lisää osaltaan avaruusromua, ja he kehottavat 

puuttumaan tähän ongelmaan (ks. esimerkki ideasta). 

 

Digitaalinen data 

Digitaaliseen dataan liittyvissä kannanotoissa korostetaan 

tähän mennessä saavutettua edistystä ja mainitaan, että EU 

on edelläkävijä yksityisyyden suojelemisessa verkossa. 

Alalla tarvitaan kuitenkin edelleen parannusta (ks. 

esimerkki tapahtumasta). Ehdotuksissa painotetaan 

esimerkiksi yleisen tietosuoja-asetuksen muuttamista niin, 

että henkilötietojen verkossa tapahtuvan keruun 

kieltäminen olisi helpompaa (ks. idea). Samalla tarvitaan 

selkeämpää lainsäädäntöä niin, että käyttäjien ei tarvitse 

jatkuvasti hyväksyä suostumuspyyntöjä (ks. esimerkki 

ideasta). 

Useat osallistujat vaativat geoblokkauksen rajoittamista tai 

kieltämistä (ks. esimerkki ideasta), tietosuojajärjestelmien 

yhdenmukaistamista EU:ssa ja henkilökohtaisia 

pilvipalveluja EU:n kansalaisille (ks. idea). Edellä 

mainittujen lisäksi toivotaan erittäin turvallisia 

tunnistusjärjestelmiä, jotka perustuvat esimerkiksi 

sormenjälkikoodin käyttöön (ks. esimerkki ideasta).   

 

Digitaalitalous 

Monissa teeman (jota käsitellään myös 

Vahvempi talous, sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus ja työllisyys -aihepiirissä) ideoissa 

kehotetaan siirtymään digitaalitalouteen. Yhdessä ideassa 

esimerkiksi ehdotetaan EU:n lohkoketjualustan 

käyttöönottamista (ks. idea). Toisissa kannanotoissa 

keskustellaan kryptovaluutoista ja pyydetään hallituksia 

ottamaan niitä käyttöön digitaalisen ja taloudellisesti 

aktiivisen yhteiskunnan edistämiseksi ja kehittämiseksi (ks. 

esimerkki ideasta), kun taas toisissa vaaditaan 

kryptovaluuttojen sääntelyä tai kieltämistä (ks. esimerkki 

ideasta). 

Lisäksi useissa ideoissa ehdotetaan digitaalisen euron 

käyttöönottoa, koska se olisi turvallinen ja kätevä 

maksutapa (ks. esimerkki ideasta). 

Lisäksi ideoissa kannustetaan investointeihin ja Euroopan 

digitaalimarkkinoiden kilpailukyvyn parantamiseen 

edistämällä pk-yritysten digitalisaatiostrategiaa (ks. 

esimerkki ideasta) ja parantamalla markkinaolosuhteita 

startup-yritysten kehittämiseksi eurooppalaisten 

digitaalisten infrastruktuurien puitteissa (ks. idea).  

 

Kyberuhat 

Kyberuhkia koskevissa ideoissa pohditaan usein internetin 

turvallisuutta ja tietoturvaa. Osallistujat esimerkiksi 

korostavat, että EU:n olisi kyettävä puolustautumaan 

verkkouhkia ja kybersodankäyntiä vastaan. Toiset menevät 

vielä pidemmälle ehdottamalla eurooppalaisen 

kyberarmeijan perustamista. Se voisi heidän mukaansa 

myös edistää digitalisaatiota niissä EU-maissa, jotka ovat 

jääneet siinä jälkeen (ks. esimerkki ideasta). Lisäksi useissa 

ideoissa kannatetaan EU:n laajuista lainsäädäntöä, jolla 

turvataan kansalaisten yksityisyys (ks. idea) ja vahvistetaan 

kyberrikollisuudelta suojautumista lisäämällä 

tietojärjestelmien turvallisuutta, avoimuutta ja 

vastuuvelvollisuutta (ks. esimerkki ideasta).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/109661
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/100321
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/114742
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/81049
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/117153
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119696
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115930
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/129196
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/112498
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Sähköinen 

äänestäminen 

Sähköisen äänestämisen osalta useat 

osallistujat korostavat sen sekä sähköisten allekirjoitusten 

etuja (ks. idea) erityisesti pandemian yhteydessä (ks. 

esimerkki ideasta). Tämä teema on saanut konferenssin 

käynnistymisestä lähtien paljon kommentteja 

Digitalisaatio-aihepiirissä, ja sitä käsitellään tehokkuuden, 

turvallisuuden ja innovoinnin näkökulmasta, ei demokratian 

edistämisen näkökulmasta. Joissakin kommenteissa 

esitetään kuitenkin myös vastakkaisia näkemyksiä, joiden 

mukaan sähköiseen äänestämiseen liittyy haittapuolia. 

Osallistujat ehdottavat muun muassa lohkoketjuteknologian 

käyttöä ja Euroopan oman, tehokkaasti salatun 

postitusjärjestelmän perustamista sähköisen äänestämisen 

turvallisuuden varmistamiseksi EU:ssa. 

 

Digitaalinen 

hyvinvointi 

Digitaalisen hyvinvoinnin teemaan kuuluvissa ideoissa 

ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä kansalaisten 

hyvinvoinnin parantamiseksi digitaalisessa maailmassa. 

Tällaisia ovat esimerkiksi työntekijöiden oikeus olla 

digitaalisesti tavoittamattomissa (ks. idea), päivät, joina 

sosiaalista mediaa ei voisi käyttää (ks. idea) sekä nuorten 

digitaalisen koulutuksen edistäminen teknologian 

tervehenkisen ja tiedostavan käytön edistämiseksi. 

Samaan aikaan ehdotetaan myös, että sähköisten 

terveyspalveluiden yhdentymistä EU:ssa olisi lisättävä (ks. 

esimerkki ideasta) ottamalla esimerkiksi käyttöön yhteinen 

terveydenhuollon sähköinen hallinnointifoorumi, joka 

helpottaisi erityisesti usein maiden rajojen yli kulkevien 

kansalaisten elämää. Toinen mahdollisuus olisi ottaa 

käyttöön (eurooppalainen) digitaalinen terveyskortti (ks. 

esimerkki ideasta), joka sisältäisi tietoa rokotuksista ja 

sairausvakuutuksesta. Jälkimmäistä ideaa on laajennettu 

EU:n sähköisten varmenteiden luomiseen (ks. esimerkki 

ideasta). Yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyy 

kuitenkin huolenaiheita. Näitä teemoja käsitellään myös 

Terveys-aihepiirin yhteydessä. 

 

Koulutus 

Eräissä koulutukseen liittyvissä ideoissa 

ehdotetaan kattavia EU:n laajuisia tiedotustoimia kaikilla 

tasoilla peruskoulusta alkaen aina koko opintopolun ajan 

(ks. esimerkit ideasta ja tapahtumasta) ja korostetaan, että 

digitaalisten taitojen kehittäminen ja edistäminen on erittäin 

tärkeää talouden kannalta (ks. esimerkki ideasta). 

Tuoreemmissa ideoissa ehdotetaan tieteellisille urille 

kannustamista (ks. esimerkki ideasta ja tapahtumasta) ja 

tieteellisten tutkimusohjelmien kehittämistä opiskelijoille, 

joissa keskitytään digitaalialaan ja innovointiin (ks. idea).  

Yhdessä alateemoista peräänkuulutetaan investointeja ja 

toimia koulutuksen digitalisoinnin edistämiseksi (ks. 

esimerkki ideasta). Tässä yhteydessä osallistujat 

keskustelevat tarpeesta parantaa digilukutaitoa kaikissa EU-

maissa esimerkiksi käynnistämällä tiedotusvälineissä 

mainoskampanja, jolla tiedotetaan digitalisaatiosta (ks. 

idea).  

Lisäksi terveyskriisin vuoksi verkko-oppimisesta on tullut 

yksi niistä aiheista, joka on herättänyt eniten keskustelua. 

Ehdotukset koskevat esimerkiksi EU:n etäopiskelualustan 

luomista (ks. idea) tai yhteistä verkkoportaalia digitaalisille 

todistuksille (ks. esimerkki ideasta).  

  

 

http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/89795
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/84019
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119698
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/56464
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/129725
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123721
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119705
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Kuva 14 – Miellekartta: Digitalisaatio 
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Eurooppalainen demokratia -aihepiiriin oli 3. marraskuuta 

2021 mennessä saatu foorumilla yhteensä 1 390 ideaa, 

3 122 kommenttia ja 592 tapahtumaa. Monet osallistujat 

toivovat EU:n toimielimiin rakenteellisia muutoksia tai jopa 

Euroopan unionin kehittämistä kohti liittovaltiota. Useissa 

ehdotuksissa kehotetaan myös edistämään 

kansalaisvaikuttamista. Aiheeseen liittyvät kannanotot ovat 

yleisesti ottaen rakentavia ja tulevaisuuteen suuntautuneita. 

Toisaalta eräät osallistujat pelkäävät, että EU on 

jännitteiden, populismin ja nationalismin vuoksi vaarassa 

ajautua umpikujaan. Lisätyt sisällöt kattavat laajan kirjon 

teemoja: 

 Euroopan unionin liittovaltiokehitys 

 Toimielinten uudistaminen 

 Euroopan parlamentin vaalit 

 Kansalaisten osallistuminen ja kuuleminen 

 Mediat 

 Yhteisen eurooppalaisen identiteetin edistäminen 

 Demokratian suojelu ja lujittaminen  

Tapahtumat  
Lukuisien aiheesta ”Eurooppalainen demokratia” 

järjestettyjen tapahtumien yhteisenä tavoitteena on 

kerätä ideoita, jotka voivat ruokkia Euroopan 

tulevaiskonferenssissa käytävää keskustelua. Tällainen 

demokraattinen toiminta on keskeisessä asemassa 

esimerkiksi Roomassa järjestetyn ”Ideas on the Future of 

Europe” -tapahtuman kaltaisissa tilaisuuksissa (ks. 

esimerkki liikkuvuutta ja koulutusta koskevasta 

tapahtumasta). Samanlaisissa, lähestulkoon kaikkialla 

8.  Eurooppalainen    
demokratia 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/23761
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EU:ssa järjestetyissä tapahtumissa on keskusteltu 

esimerkiksi eurooppalaisesta federalismista (ks. 

tapahtuma), EU:n yhteisestä kielestä (ks. tapahtuma) tai 

monista muista aiheista, joita EU:n kansalaiset pitävät 

Euroopan tulevaisuuden kannalta ensisijaisen tärkeinä 

(ks. tapahtuma). 

Muissa tapahtumissa on keskusteltu 

tulevaisuuskonferenssin hyödyistä, esimerkiksi 

verkkokeskustelussa (ks. tapahtuma), jossa asiantuntijat 

pohtivat, voiko konferenssi vahvistaa demokrattisia 

arvoja – ja miten se tapahtuu – autoritaaristen 

suuntausten levitessä Euroopassa. 

Erilaiset ja toisinaan vastakkaiset ajatukset ovat olleet 

taustalla järjestettäessä tilaisuuksia, joissa on keskusteltu 

demokratian luonteesta EU:ssa. Esimerkiksi eräässä 

Budapestissä järjestetyssä asiantuntijatapahtumassa 

ehdotettiin EU:n toissijaisuusperiaatteen rinnastamista 

joihinkin Yhdysvaltojen perustuslain perusperiaatteisiin, 

jotta voitaisiin erottaa toisistaan EU:n toimivalta ja 

jäsenmaiden toimivalta.  

London School of Economics and Political Science 

järjesti tilaisuuden, jonka teemana oli ”The Rise of 

Insurgent Europeanism”. Siinä keskusteltiin 

tutkimuksesta, jonka aiheena oli, miten euroalueeseen ja 

muuttoliikkeeseen liittyvät kriisit, brexit ja 

koronapandemia ovat muuttaneet eurooppalaista 

kansalaisyhteiskuntaa ja sen asenteita Eurooppa-

hankkeeseen. 

Euroopan unionin 

liittovaltiokehitys 

Monissa eurooppalaista demokratiaa koskevissa 

kannanotoissa toivotaan Euroopan unionin kehittämistä 

liittovaltion suuntaan – joskin tämä käsite näytetään 

ymmärtävän vaihtelevin tavoin. Tämä on toistuva teema 

aiheeseen liittyvissä tapahtumissa (ks. esimerkki 

tällaisesta tapahtumasta). Liittovaltiokehitys on myös 

synnyttänyt jotkin foorumin kannatetuimmista ajatuksista 

(ks. idea ja idea) sekä erilaisia kommentteja osallistujilta. 

Joidenkin osallistujien mukaan EU:n koko potentiaalia 

voidaan parhaiten hyödyntää liittovaltiokehityksen avulla 

(ks. esimerkki ideasta ja tapahtumasta), mutta he näkevät 

sen niin ikään keinona lisätä EU:n uskottavuutta ja 

vaikutusvaltaa maailmanpolitiikassa sekä myös selviytyä 

tämänhetkisistä kansainvälisistä ongelmista, kuten 

ilmastonmuutoksesta ja koronapandemiasta (ks. idea). 

Lisäksi liittovaltiokehityksen puolustajat näkevät sen 

keinona ehkäistä euroskeptisyyttä ja kansallismielisyyttä.  

Esimerkiksi erään paljon kannatetun ja keskustelua 

herättäneen idean mukaan olisi perustettava perustuslakia 

säätävä kokous EU:n perustuslain säätämiseksi. 

Perustuslaissa määriteltäisiin demokraattisen Euroopan 

liittovaltion keskeiset tekijät ja periaatteet (ks. idea). 

Keskustelussa esitetään myös yksityiskohtaisempia 

ajatuksia yhteisestä finanssi- ja talouspolitiikasta (kuten 

”veronmaksajien Euroopan unionista”, ks. idea), yhteisestä 

eurooppalaisesta armeijasta ja ulkopolitiikan 

federalisoinnista sekä EU:n toimielinten uudistamisesta 

liittovaltioperiaatteiden mukaisesti.  

Jotkut vastaajat suhtautuvat kuitenkin epäilevästi 

liittovaltiokehitykseen. Jotkut osallistujat ovat huolissaan 

siitä, että tämä voi johtaa vallan liialliseen keskittämiseen 

tai aiheuttaa epätasapainoa jäsenmaiden välille. Toiset taas 

katsovat, että on vielä ratkaistava monia ongelmia, ennen 

kuin idea voisi toteutua. Jotkut osallistujat kannattavat 

liittovaltiokehityksen sijaan hajauttamista niin, että 

jäsenmaille annetaan enemmän valtaa (ks. esimerkki 

ideasta). Tällöin jäsenmailla on enemmän vapautta toimia 

identiteettinsä mukaisesti, ja yhteistyötä voidaan tehdä 

niillä aloilla, joilla se on hyödyllistä (ks. esimerkki ideasta). 

Kun otetaan huomioon jäsenmaiden erilaiset kansalliset 

olosuhteet ja valmiudet liittyä osaksi liittovaltiota, osa 

osallistujista kannattaa asteittaista liittovaltiokehitystä ja nk. 

siirtymävyöhykejärjestelmää (ks. idea). 

 

Toimielinten 

uudistaminen 

Monissa ideoissa toivotaan erityisesti EU:n toimielinten 

uudistamista tarkoituksena tehdä niiden toiminnasta 

tehokkaampaa ja avoimempaa ja tuoda ne lähemmäs 

kansalaisia. Myös institutionaalisten rakenteiden laajempi 

uudelleenjärjestely nousee esiin keskustelussa (ks. 

esimerkki ideasta).  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/26732
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/17722
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/35080
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/8581
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/31351
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/40690
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/123256
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/115798
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
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Euroopan parlamentin roolista puhuttaessa kannanotoissa 

ollaan useimmiten sitä mieltä, että sille tulisi antaa todellista 

valtaa ehdottaa lainsäädäntöä (ks. esimerkki ideasta). 

Toisten mielestä parlamentille tulisi myös antaa valta 

päättää budjetista (ks.idea). Myös Euroopan parlamentin 

kotipaikasta käydään keskustelua, ja osallistujat kehottavat 

tekemään valinnan Strasbourgin ja Brysselin välillä (ks. 

esimerkki ideasta).  

Eurooppa-neuvostoon ja Euroopan unionin neuvostoon 

liittyvissä kannanotoissa foorumilla (myös Eurooppalainen 

demokratia -aihepiirissä) toistuu ajatus siitä, että kansallisen 

veto-oikeuden lakkauttamiseksi olisi siirryttävä 

määräenemmistöpäätöksiin (ks. esimerkki ideasta). 

Lisäksi foorumilla käydään keskustelua neuvoston roolista 

EU:n toimielinrakenteessa (ks. esimerkki ideasta) ja 

ehdotetaan, että EU:n lakeja tulisi säätää entistä enemmän 

kaksikamarisesti (ks. esimerkki ideasta).  

Euroopan komission osalta joissakin kannanotoissa 

nostetaan esiin komission puheenjohtajan valinta ja 

komission jäsenten nimittäminen, mukaan lukien ns. 

kärkiehdokasjärjestelmä (ks. esimerkki ideasta), sekä 

komission puheenjohtajan valinta suorilla kansanvaaleilla 

(ks. esimerkki ideasta). Osallistujat keskustelivat myös 

komissaarien määrästä (ks. esimerkki ideasta). 

Lisäksi ehdotetaan uudistuksia alueiden komiteaan ja 

talous- ja sosiaalikomiteaan niiden toiminnan 

tehostamiseksi. Foorumilla ehdotetaan esimerkiksi alueiden 

komitean uudistamista niin, että se tarjoaa asianmukaiset 

vuoropuhelukanavat sekä alueille että kaupungeille ja 

kunnille (ks. Idea)), ja sen roolin vahvistamista (ks. idea).  

Paljon keskustelua herätti idea EU:n presidentin 

valitsemisesta suorilla vaaleilla, mihin kuuluisi myös 

Euroopan komission puheenjohtajan ja Eurooppa-

neuvoston puheenjohtajan tehtävien yhdistäminen (ks. 

esimerkki ideasta). Lisäksi toivotaan, että EU:lla olisi yksi 

ainoa yhteyspiste ja edustaja ulkosuhteissa (ks. esimerkki 

ideasta). 

 

Euroopan parlamentin 

vaalit 

Eräissä institutionaalisia uudistuksia koskevissa ideoissa 

edellytetään muutoksia tapaan, jolla Euroopan parlamentin 

vaalit järjestetään, jotta kansalaiset osallistuisivat enemmän 

EU:n demokraattisiin prosesseihin. Yksi eniten keskustelua 

herättäneistä ehdotuksista ja suurta kannatusta saaneista 

ideoista koskee EU:n laajuisten ylikansallisten 

ehdokaslistojen laatimista (ks. idea)) tai uuden vaalipiirin 

perustamista toisessa jäsenvaltiossa asuville 

eurooppalaisille, mikä kannustaisi ehdokkaita keskittymään 

pikemminkin eurooppalaisiin kuin kansallisiin asioihin (ks. 

idea). Ideoissa pohditaan myös tapoja edistää 

yleiseurooppalaista keskustelua ja tuoda Euroopan 

parlamentin jäsenet lähemmäs kansalaisia (ks. esimerkki 

ideasta). Yhdessä uudessa ideassa ehdotetaan kuitenkin, 

että kansalliset lainsäätäjät nimittäisivät Euroopan 

parlamentin jäsenet sen sijaan, että heidät valitaan 

välittömillä vaaleilla (ks. idea). 

Joissakin ehdotuksissa käsitellään erityisesti keinoja 

kasvattaa äänestysaktiivisuutta Euroopan parlamentin 

vaaleissa. Ideoissa kehotetaan esimerkiksi tekemään 

äänestämisestä pakollista (ks. idea)) sekä helpottamaan 

osallistumista esimerkiksi sallimalla postiäänestys ja 

äänestäjien rekisteröinti vaalipäivänä tai tekemällä 

äänestyspäivästä yleinen vapaapäivä (ks. idea). Eräät 

osallistujat keskustelevat myös sähköisestä äänestämisestä, 

muun muassa ideasta luoda Euroopan laajuinen tietokanta 

sähköisistä äänestäjistä (ks. idea). Sähköistä äänestämistä 

käsitellään myös Digitalisaatio-aihepiirin yhteydessä. 

Monissa ehdotuksissa korostetaan sen merkitystä, että 

nuoret otetaan laajemmin mukaan poliittiseen 

päätöksentekoon, jotta varmistetaan, että päätökset tehdään 

pitkäjänteisin perustein (ks. idea). Samansuuntaisesti 

osallistujat ehdottavat Euroopan parlamentin vaalien 

äänioikeuden alaikärajan yhdenmukaistamista (ks. 

esimerkki ideasta), mieluiten 16 ikävuoteen (ks. idea). 

Muiden muassa näillä ideoilla pyritään kannustamaan 

nuoria äänestämään, mitä osallistujat pitävät usein 

keskeisenä kysymyksenä. Wienissä järjestetyssä työpajassa 

keskusteltiin muun muassa tavoista lisätä nuorten 

kansalaisten osallistumista Euroopan parlamentin vaaleihin 

(ks. tapahtuma). Työpajan aikana esitetyissä ehdotuksissa 

korostettiin tarvetta lisätä Euroopan parlamentin nuorten 

jäsenten määrää ja kannatettiin jopa 16-vuotiaiden 

asettumista ehdokkaiksi. Työpajan nuoret osallistujat 

korostivat myös tarvetta luoda eurooppalainen media-

alusta, joka voisi auttaa Euroopan kansalaisia ja nuoria 

saamaan paremmin tietoa EU:n ajankohtaisista 

tapahtumista. 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/105969
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/48610
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 Yksi osallistujista ehdottaa sukupuolten tasapuolisen 

edustuksen takaamista näiden vaalien ehdokaslistoissa (ks. 

idea).  

Kansalaisten 

osallistuminen ja 

kuuleminen 

Foorumin kannanotoissa esitetään useita ehdotuksia 

tavoista lisätä kansalaisten osallistumista ja kiinnostusta 

EU:n päätöksentekoon.  

Eräissä ideoissa ja tapahtumissa esitetään pysyvämpien 

mekanismien kehittämistä osallistavan demokratian ja 

kansalaisten välisen vuorovaikutuksen pohjalta tavoitteena 

vahvistaa ja täydentää edustuksellista demokratiaa, 

rakentaen muun muassa Euroopan tulevaisuuskonferenssin 

kokemusten pohjalle. Osallistujat ehdottavat esimerkiksi 

kansalaiskokousten ja -paneelien järjestelmällisempää 

hyödyntämistä EU:n tärkeimpien ja vaikeimpien poliittisten 

päätösten valmistelemiseksi (ks. esimerkki ideasta). Toiset 

osallistujat taas ehdottavat sellaisen verkkofoorumin 

perustamista, jossa EU:n kansalaiset voisivat keskustella 

EU:n lainsäädännöstä käyttäen sosiaalisen median tapaan 

tykkäyksiä ja kommentteja (ks. idea). Tähän liittyy myös 

ajatus kansalaisten edunvalvontafoorumista, jolle tavalliset 

EU:n kansalaiset ja pienemmät yritykset voisivat kanavoida 

asiantuntemustaan ja lainsäädäntöä koskevia näkemyksiään 

EU:n päätöksentekoprosessia varten (ks. idea).  

Kannanotoissa ehdotetaan myös sellaisen verkkopohjaisen 

keskitetyn palvelupisteen perustamista, jolla keskitettäisiin 

kaikki kansalaispalaute, olipa kyse sitten eurooppalaisista 

kansalaisaloitteista, valituksista tai vetoomuksista, yhteen 

EU:n osallistumiskanavaan (ks. idea). 

Eräissä kannanotoissa ehdotetaan ”kansalaisten 

parlamentin”, kansalaisjärjestöille tarkoitetun 

yleiskokouksen (ks. idea) tai perustuslakia säätävän 

kokouksen (ks idea) perustamista Euroopan parlamentin 

neuvonantajaksi. Osallistujat keskustelevat myös EU:n 

laajuisista kansanäänestyksistä vaihtoehtona kansallisille 

kansanäänestyksille EU:n institutionaalisista ja poliittisista 

aiheista (ks. esimerkki ideasta). 

Mitä tulee kansalaisten osallistumiseen, nuorten 

osallistumista EU:n järjestämiin demokraattisiin 

kuulemisiin pidetään jälleen keskeisenä tekijänä. Maltassa 

järjestetyn tapahtuman osanottajat keskustelivat 

Eurovoters-hankkeen tuloksista. Hankkeen tavoitteena on 

kouluttaa nuoria äänestäjiä Maltassa. Tapahtuman aikana 

esitettiin useita ehdotuksia, muun muassa tarve lopettaa 

pitämästä ”nuorisoa” yhtenä ryhmänä, jotteivät tiettyjen 

yhteisöjen erityistarpeet jää huomiotta. Monet muut 

osallistujat kehottavat keskittymään erityisesti eri 

ikäryhmiin. Ehdotuksissa esitetään muun muassa, että 

ikääntyneillä olisi oma EU-komissaarinsa (ks. idea) ja että 

nuorille tarjottaisiin mahdollisuus esittää säännöllisesti 

näkemyksiään Euroopan parlamentissa (ks. idea). Eräässä 

aiheeseen liittyvässä kannanotossa ehdotetaan kiintiötä alle 

35-vuotiaille Euroopan parlamentin jäsenille (ks. idea). 

Eräässä ideassa kehotetaan EU:ta edistämään YK-

parlamentin perustamista, jotta kansalaiset voisivat ilmaista 

maailmanlaajuisia päätöksiä koskevan tahtonsa suoraan 

kansallisista hallituksista riippumattomina (ks. idea).  

Italiassa Brindisin kaupungissa järjestetyssä tapahtumassa  

kehitettiin monenlaisia ideoita suorien demokraattisten 

mekanismien parantamiseksi EU:n tasolla muun muassa 

lisäämällä kansalaisten tietämystä joistakin jo olemassa 

olevista välineistä, kuten EU-vetoomuksista, väliaikaisista 

valiokunnista, eurooppalaisista sovittelijoista ja Solvit-

foorumista.  

Eräässä paljon kannatetussa ja keskustelua herättäneessä 

ideassa ehdotetaan sellaisen unionin kansalaisuuden 

luomista, joka ei ole sidoksissa jonkin EU:n jäsenmaan 

kansalaisuuteen (ks. idea). 

Mediat 

Useissa eurooppalaista demokratiaa koskevissa 

kannanotoissa keskitytään tiedotusvälineisiin. Tätä teemaa 

käsitellään myös Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu -

aihepiirin yhteydessä.  

Useissa kannanotoissa toistuu ajatus yleiseurooppalaisten 

tiedotusvälineiden tai mediaverkostojen perustamisesta (ks. 

esimerkki ideasta) tai yhteisen julkisen EU:n 

yleisradioyhtiön perustamisesta (ks. esimerkki ideasta). 

Tarkoituksena on pääasiassa lisätä kansalaisten tietämystä 

EU-asioista, esimerkiksi esittämällä keskusteluja ja 

tapahtumia suoratoistona, mutta myös edistää yhteistä EU-

henkeä juhlistamalla eurooppalaisia arvoja ja 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/14522
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/25906
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
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eurooppalaisia kulttuureita EU-maita käsittelevien 

dokumenttien avulla. Eräät vastaajat peräänkuuluttavat 

myös EU:n televisio- ja radiokanavaa, jonka ansiosta EU:n 

arvomaailmaa voitaisiin jakaa myös EU:n ulkopuolelle (ks. 

esimerkki ideasta). 

Toiset osallistujat ehdottivat toimittajien kouluttamista EU-

asioista uutisointia varten tai velvoitetta, jonka mukaan 

yleisradioyhtiöiden olisi omistettava tietty prosenttiosuus 

lähetysajasta EU-asioille.  

Yhteisen 

eurooppalaisen 

identiteetin edistäminen  

Tässä teemassa osallistujat keskustelevat yhteisestä 

eurooppalaisesta identiteetistä yhteisten eurooppalaisten 

demokraattisten arvojen pohjalta (ks. tapahtuma), kuten 

muissakin aiheissa, sekä käytännön ideoista tällaisen 

yhteisen eurooppalaisen identiteetin edistämiseksi. 

Paljon keskustelua herättää idea yhteisestä kielestä, jonka 

avulla voitaisiin parantaa kansalaisten välistä viestintää ja 

ymmärrystä kaikkialla EU:ssa – tämän teeman 

kommentoiduin idea – (ks. Idea).). Tähän liittyy usein 

toistuva ja paljon kannatusta saanut ehdotus esperanton 

käytöstä yhteisenä kielenä (ks. esimerkki ideasta). 

Molemmat ehdotukset ovat saaneet paljon kommentteja 

sekä puolesta että vastaan. Jotkut osallistujat toivovat myös, 

että monikielisyyden periaatetta noudatettaisiin paremmin 

(ks. esimerkki ideasta). 

Lisäksi kannanotoissa ehdotetaan EU:n urheilujoukkueen 

perustamista (ks. esimerkki ideasta), Eurooppa-päivän eli 9. 

toukokuuta tekemistä yleiseksi vapaapäiväksi kaikissa 

jäsenmaissa (ks. Idea)) sekä EU-passin luomista (ks. idea) 

Eurooppa-hengen edistämiseksi. 

Yksi osallistuja ehdottaa myös työntekijöiden välisten 

twinning-ohjelmien perustamista, jotta muut kuin 

kouluikäiset eurooppalaiset voisivat tutustua toisen EU-

maan kulttuuriin esimerkiksi osallistumalla ulkomailla 

järjestettäville kursseille (ks. idea). 

 

Demokratian suojelu 

ja lujittaminen 

Useat tähän teemaan kuuluvat ideat liittyvät 

demokratian suojeluun EU:ssa, ja niissä vaaditaan 

voimakkaita toimia demokraattisia periaatteita rikkovia 

hallituksia, erityisesti Unkaria ja Puolaa, vastaan (ks. 

esimerkki ideasta). Asiaa käsitellään yksityiskohtaisemmin 

Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja turvallisuus -aihepiirin 

yhteydessä. 

Osallistujat nostavat esiin myös demokratioita uhkaavat 

valeuutiset ja disinformaation. Kannanotoissa 

peräänkuulutetaan tiukempaa lähestymistapaa 

harhaanjohtavien tietojen levittämisen torjumiseksi. 

Osallistujat ehdottavat muun muassa 

faktantarkistussovelluksen (ks. idea) ja riippumattoman 

EU:n medioiden faktantarkistusinstituutin (ks. Idea)) 

perustamista. 

Useissa ideoissa ja kommenteissa toivotaan lobbauksen 

sääntelyä ja kehotetaan laatimaan poliitikkoja koskevat 

käytännesäännöt ja perustamaan riippumaton 

eurooppalainen elin, jonka tehtävänä on torjua korruptiota 

ja lobbaajien epätoivottua vaikutusta (ks. esimerkki 

ideasta).  

Tässä yhteydessä on myös kehotettu toteuttamaan yleisiä 

toimenpiteitä korruption torjumiseksi paikallistasolla 

esimerkiksi tarjouskilpailujen perusteella tehtävissä 

paikallistason sopimuksissa. Yksi osallistuja ehdottaa, että 

otettaisiin käyttöön yksi ainoa tietokanta, joka yhdistäisi 

nykyiset EU:n lukuisat raportointijärjestelmät (ks. idea). 

Toinen osallistuja ehdottaa, että tärkeässä asemassa olevilta 

eurooppalaisilta poliitikoilta ja virkamiehiltä – kuten 

Euroopan parlamentin jäseniltä tai komissaareilta – olisi 

kiellettävä osakkeiden omistaminen (ks. idea).  

Brysselissä järjestetyssä tapahtumassa  korostettiin 

kaupunkien ja paikallisyhteisöjen keskeistä roolia 

demokratian vahvistamisessa ja sosiaalisen edistyksen 

edelläkävijänä. Nykyisin, kun hallinnollisella keskuksella ja 

syrjäisillä alueilla ei usein ole yhteyttä toisiinsa, 

kaupungeilla ja kunnilla voi olla keskeinen rooli/asema 

pyrittäessä rakentamaan kansalaisten luottamusta 

demokraattisiin instituutioihin. 

  

http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/230
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121080
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
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Muuttoliike-aihepiiri on kerännyt foorumin perustamisen 

jälkeen yhteensä 1 623 sisällön lisäystä eli 451 ideaa, 1 086 

kommenttia ja 86 tapahtumaa. Aihepiiriin lisätyissä 

sisällöissä näkyy kolme yleistä suuntausta. Osa 

keskustelijoista kaipaa lisää toimia muuttoliikkeen 

hallitsemiseksi ja vähentämiseksi, kun taas toiset 

peräänkuuluttavat lisää solidaarisuutta ja parempia 

kotouttamismenettelyitä. Näiden kahden ryhmän 

välimaastoon asettuvat ne osallistujat, jotka haluaisivat 

edistää kansainvälistä liikkuvuutta, mutta vain 

taloudellisesti kehittyneiden demokratioiden välillä. Esiin 

tulevat seuraavat teemat: 

 Laillinen maahanmuutto 

 Ihmislähtöinen suhtautuminen maahanmuuttoon 

 Rajavalvonta 

 Maahanmuuton perimmäiset syyt 

 Hallitsematon EU:n ulkopuolinen muuttoliike 

uhkana  

 Kotouttaminen  

Tapahtumat  
Muuttoliikkeestä on keskusteltu suhteellisen harvoissa 

tapahtumisssa (87). On kuitenkin kiinnostavaa huomata, 

että kun aiheesta on keskusteltu, sitä on analysoitu 

monista eri näkökulmista, ja toisinaan keskustelu on 

houkutellut suuren joukon osallistujia. 

Maastrichtissa 24. syyskuuta järjestetyssä tapahtumassa 

arvioitiin maahanmuuttajanaisten kokemuksia ja 

tarkasteltiin heidän sukupuoleensa liittyviä haasteita ja 

sitä, miten paikallisyhteisöt voivat tukea heitä. Toisessa, 

22. toukokuuta pidetyssä tapahtumassa keskityttiin 

puolestaan asuinseudultaan siirtymään joutuneisiin 

alaikäisiin. Tämä aihepiiri koskee ensisijaisesti nuoria 

maahanmuuttajia, joilla ei ole oikeudellista asemaa. 

9.  Muuttoliike 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/36798
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/223


 

© Kantar Public 2021 65 

Budapestissä järjestetyssä konferenssissa tarkasteltiin 

muuttoliikkeen osuutta Euroopan hitaaseen 

väestönkasvuun liittyvän laajemman ongelman 

ratkaisemisessa (ks. tapahtuma).  

Turvallisuuteen ja rajavalvontaan liittyvät huolenaiheet 

ovat hallinneet joitakin muuttoliikkeeseen liittyviä 

tapahtumia, esimerkiksi Unkarissa maan etelärajan 

läheisyydessä järjestettyä konferenssia (ks. tapahtuma). 

Tapahtumassa keskusteltiin muun muassa 

kansalliskaartin roolista Unkarin rajan partioinnissa. 

Saksassa järjestetyssä verkkotapahtumassa keskustelua 

herätti EU:n tasolla valinta avointen rajojen politiikan ja 

maahanmuuttovastaisen politiikan välillä (ks. 

tapahtuma). 

Tämä keskustelu on heijastunut myös moniin Euroopan 

tulevaisuuskonferenssin puitteissa järjestettyihin 

kansalaisten kuulemisiin, esimerkiksi Irlannissa 

pidettyyn videokokoukseen (ks tapahtuma) sekä kahteen 

muuhun kokoukseen, joista toinen järjestettiin Tanskassa 

(ks. tapahtuma) ja toinen Espanjassa (ks. tapahtuma). 

Laillinen maahanmuutto 

Laillisen muuttoliikkeen teeman alla tiukempaa 

maahanmuuttopolitiikkaa kannattavat vaativat EU:n 

yhteistä valikoivaa maahanmuuttopolitiikkaa, johon 

sisältyy kiintiöitä ja tiukempi valintaprosessi ja 

hyväksymismenettely (ks. esimerkki ideasta). Myös 

toisenlaisia lähestymistapoja lailliseen maahanmuuttoon 

ehdotetaan, esimerkiksi pisteisiin perustuvaa EU:n 

maahanmuuttojärjestelmää, mitä pidetään toisinaan 

muuttovirtojen tehokkaamman sääntelemisen kannalta 

välttämättömänä (ks. idea).  

Myös muuttoliikkeeseen myönteisemmin suhtautuvissa 

kannanotoissa kannatetaan yhtenäistä ja tehokkaampaa 

lähestymistapaa pohjaten kuitenkin erityisesti 

ihmisoikeuksiin ja eurooppalaisiin (sosiaalisiin) arvoihin. 

Osallistujat esimerkiksi keskustelevat erityisesti yhteisestä 

ja tehokkaasta EU:n turvapaikkamenettelystä (ks. idea)) ja 

korostavat tarvetta uudistaa Dublinin yleissopimusta, jotta 

turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat voidaan jakaa 

jatkossa tasaisemmin jäsenmaiden kesken (ks. esimerkki 

ideasta). Eniten kannatusta saaneessa maahanmuuttoon 

liittyvässä kannanotossa peräänkuulutetaan 

konkreettisempaa ja oikeudenmukaisempaa eurooppalaista 

politiikkaa taloudellisista syistä tapahtuvaan 

maahanmuuttoon. Se sisältäisi laillisia maahantulokanavia 

ja yhdenvertaiseen kohteluun ja oikeuksien 

kunnioittamiseen perustuvan kotouttamispolitiikan (ks 

idea) .  

Kannatusta saavat myös työvoiman muuttoliikettä koskeva 

EU:n politiikka ja EU:n tason rekrytointistrategiat 

kolmannen maailman maista tuleville opiskelijoille ja 

päteville työntekijöille. Eräs osallistuja korostaa, että EU:lla 

olisi oltava muuttoliikkeen osalta enemmän toimivaltaa, 

jotta se voi hallita muuttoliikettä unionin periaatteiden ja 

arvojen mukaisesti (ks. idea). 

Eräät osallistujat haluaisivat edistää valikoivampia 

maahanmuuttoprosesseja. He suhtautuvat yleensä 

myönteisesti maahanmuuttoon sen mukanaan tuomien 

taloudellisten hyötyjen vuoksi. He esimerkiksi ehdottavat 

maahanmuuton keskittämistä tiettyihin maihin 

lahjakkuuksien houkuttelemiseksi (ks. ide)a) ja 

liikkuvuuden helpottamista taloudellisesti kehittyneiden 

demokratioiden välillä sekä länsimaissa että Aasiassa, 

erityisesti vapaakauppasopimusten yhteydessä (ks. idea). 

Eräissä kannanotoissa käsitellään myös nykyisessä 

turvapaikkamenettelyssä ilmenevää eriarvoisuutta. Niissä 

korostetaan esimerkiksi sitä, että miespuolisten 

turvapaikanhakijoiden osuus on huomattavasti suurempi 

kuin turvapaikkaa hakevien naisten tai perheiden osuus (ks. 

idea). Toiset nostavat esiin hlbtiq-turvapaikanhakijoiden 

kohtaamat vaikeudet ja vaativat tälle ryhmälle parempaa 

suojelua ja parempaa tulkkaus- ja käännöstukea (ks. idea). 

 

Ihmislähtöinen 

suhtautuminen 

maahanmuuttoon 

Osallistujat peräänkuuluttavat ihmisoikeuksien 

kunnioittamista ja ratkaisuja hallitsemattoman 

maahanmuuton torjumiseksi sekä EU:n 

maahanmuuttopolitiikan määrittelyä. Heidän mukaansa 

turvapaikkamenettelyjä lähtömaissa on helpotettava ja 

tuotava paremmin ihmisten saataville, edistettävä laillisia ja 

turvallisia muuttoreittejä ja torjuttava ihmiskauppaa, jotta 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/35707
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/32507
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/337
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/37522
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/48247
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751
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voidaan välttää pakolaisten kuolemat EU:n rajoilla (ks. 

esimerkki ideasta). Jotkut osallistujat toivovat oikeudellista 

kehystä, joka estäisi kotoutuneiden henkilöiden ja 

perheiden karkottamisen turvattomiin lähtömaihin (ks. 

idea). Tällaista ihmislähtöisempää näkemystä 

muuttoliikkeeseen edustavat osallistujat ehdottavat 

muutosta muuttajia koskevaan narratiiviin, erityisesti kun 

otetaan huomioon heidän panoksensa terveydenhuollon 

työntekijöinä pandemian aikana (ks. tapahtuma).  

 

 

Rajavalvonta 

Yleisesti rajavalvonnan osalta kannatetaan 

organisoidumpia ja koordinoidumpia toimia. Toiset 

ehdottavat kattavampia rajatarkastuksia, mukaan lukien 

käännyttämisvaltuuksia (ks. esimerkki ideasta), Frontexille 

annettavan tuen lisäämistä ja sen tehtävien parempaa 

määrittelemistä (ks. idea)) ja oikeudellisesti sitovaa 

toimintatapaa etsintä- ja pelastustoimissa Välimerellä (ks. 

idea).  

Toisissa kannanotoissa vaaditaan solidaarisuuden 

lisäämistä ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Ideoissa 

ehdotetaan esimerkiksi keskitettyä, solidaarisuuteen 

perustuvaa EU:n jakojärjestelmää, rahoitusta raja-alueiden 

vastaanottorakenteiden parantamiseksi (asuminen ja ruoka) 

sekä EU:n varoista rahoitettavaa ylikansallista virastoa, 

joka hallinnoisi eurooppalaisia pakolaisleirejä ja jota eri 

maat hallinnoisivat yhdessä (ks. esimerkki ideasta).  

Hiljattain käyty keskustelu EU:n rahoituksen 

laajentamisesta raja-aitojen rakentamiseen maahantulon 

estämiseksi näkyy osittain kannanotoissa, joissa EU:lta 

vaaditaan jäsenmaille enemmän taloudellista tukea rajojen 

fyysisten turvarakenteiden vahvistamiseksi (ks. idea). 

Kun keskusteluun osallistujat pyytävät EU:lta lisää 

taloudellista tukea muuttoliikkeen torjumiseksi rajoilla, he 

eivät kuitenkaan aina kannata uusien aitojen rakentamista. 

Jotkut heistä tunnustavat valtioiden rajoilla toimivien 

paikallis- ja alueviranomaisten keskeisen roolin ja haluavat 

lisätä rahoitusta muuttajien vastaanottoon ja kotouttamiseen 

liittyviin hankkeisiin (ks. esimerkki ideasta)  

 

Maahanmuuton 

perimmäiset syyt 

Euroopan tulevaisuutta pohtiessaan osallistujat korostavat 

tarvetta puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin EU:n 

tämänhetkisten muuttoliikeongelmien ratkaisemiseksi.  

Tähän liittyen ehdotetaan esimerkiksi tasavertaisten 

kauppasuhteiden luomista, kehitysapusuunnitelmien ja 

akateemisen koulutuksen lisäämistä sekä kolmannen 

maailman asukkaiden ammatillisen kehityksen edistämistä 

(ks. idea).  

Eräät osallistujista ovat sitä mieltä, että EU:lla on 

velvollisuus toimia, koska se on osaltaan horjuttanut 

alueellista vakautta esimerkiksi sotilaallisen toimintansa 

kautta sekä viemällä tuettuja maataloustuotteita 

kehitysmaihin (ks. idea).  

Tämäntyyppisen taloudellisen eriarvoisuuden torjumiseksi 

jotkut osallistujat kannattavat myös kestävän ja 

ilmastonmuutoksen huomioon ottavan maatalouden 

edistämistä kolmansissa maissa (ks. idea). Tämä auttaisi 

torjumaan myös ilmastopakolaisuutta (ks. esimerkki ideasta 

ja tapahtumasta). 

 

Hallitsematon EU:n 

ulkopuolinen 

muuttoliike uhkana  

Osallistujat ovat selväsanaisia muuttoliikkeeseen liittyvissä 

ideoissaan ja näkemyksissään. Yksi keskustelujen teemoista 

on, että muuttoliike EU:n ulkopuolisista maista on uhka 

EU:n sivilisaatiolle, identiteetille, arvoille ja kulttuurille 

(ks. esimerkki ideasta). Osallistujat esittävät mielipiteitään 

ja näkemyksiään siitä, että EU:n ulkopuolelta tuleva 

muuttoliike edistää terrorismia ja gettojen ja ns. no go -

alueiden syntymistä EU:ssa (ks. idea). Kannanotoissa 

vaaditaan toimenpiteitä EU:n ulkopuolelta tulevan 

muuttoliikkeen rajoittamiseksi, tiukempaa 

palauttamispolitiikkaa ja muuttajien liikkumista estäviä 

strategioita, kuten tiukempaa rajavalvontaa (ks. esimerkki 

ideasta). Yksi osallistuja varoittaa mahdollisesta laittoman 

maahanmuuton käytöstä (poliittisena) aseena ja viittaa 

erityisesti Valko-Venäjältä Liettuan rajoille tuleviin suuriin 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/123982
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/114577
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
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maahantulijamääriin (ks. idea). Lisäksi vastaajat pohtivat 

mallia, jonka avulla pakolaisia voitaisiin siirtää 

kumppanimaan turvapaikkakeskuksiin tapausten 

tarkastelua varten (ks. tapahtuma). 

 

Kotouttaminen  

Toinen teema Muuttoliike-aihepiiriin liittyvissä ideoissa on 

keskustelu kotouttamisesta, ja kannanotoissa kehotetaan 

luomaan muuttajien kotoutumisen seurantajärjestelmä, jotta 

voidaan varmistaa muuttajien täysi kotoutuminen EU-

maahan. Eräässä ideassa korostetaan, että on tärkeä 

tunnustaa maahanmuuttajien ja vastaanottavien yhteisöjen 

jäsenten rooli muutoksentekijöinä sekä tehdä heistä entistä 

aktiivisempia (ks. idea). Koulutus nähdään avainasemassa 

kotouttamisessa, ja kielellä ja eurooppalaisilla arvoilla on 

tässä keskeinen rooli. Tässä yhteydessä osallistujat 

katsovat, että tarvitaan riittävästi rahoitusta ohjelmille, joilla 

tuetaan kouluikäisten maahanmuuttajalasten osallistumista 

julkiseen koulutukseen (ks. idea). Muissa ideoissa 

keskitytään korkea-asteen koulutukseen, joka on keskeinen 

kotoutumista edistävä tekijä. Yksi osallistuja kannattaa sitä, 

että nuorilla pakolaisilla olisi paremmat mahdollisuudet 

päästä yliopisto-opintoihin (ks. idea)  

Osallistujat ovat sitä mieltä, että muuttajien sijoittaminen 

maantieteellisesti eri paikkoihin on keskeistä kotoutumisen 

onnistumisen kannalta (ks. esimerkki ideasta) ja gettojen 

muodostumisen välttämiseksi (ks. idea). Kannanotoissa 

ehdotetaan EU:n kansalaisille suunnattuja rasismin 

torjuntaa koskevia tiedotuskampanjoita ja -ohjelmia, jotta 

voidaan siirtyä kohti aidosti osallistavaa yhteiskuntaa. 

Rasismiin ja työmarkkinoilta syrjäytymiseen liittyvissä 

kannanotoissa vaaditaan maassa laillisesti oleskelevien 

kolmansien maiden kansalaisten yhdenvertaista ja 

oikeudenmukaista kohtelua (ks. idea). 

Työmarkkinasyrjinnän osalta yksi osallistuja huomauttaa, 

että (väestönlaskentaan liittyvät) tiedot maahanmuuttajien 

etnisestä taustasta ovat tarpeen, jotta päätöksentekoa 

voidaan tukea tehokkaasti (ks. idea).  

Eräät osallistujat pitävät valitettavana sitä, että vakinaisesti 

EU:ssa asuvien oikeuksissa on puutteita. He toteavat, että 

unioni ei myönnä pysyville asukkaille äänioikeutta, vaikka 

nämä olisivat asuneet EU:ssa pitkään, eikä muita etuja, 

jotka voisivat tehdä EU-kansalaisuuden hakemisesta 

houkuttelevampaa (ks. idea). 

Eräissä kannanotoissa tätä kysymystä pidetään erityisen 

kiireellisenä eritoten EU:hun ennen brexitiä muuttaneiden 

Ison-Britannian kansalaisten osalta. Eräs paljon kiivasta 

keskustelua aiheuttanut idea on ottaa käyttöön nopeutettu 

menettely EU:n laajuisten oikeuksien myöntämiseksi niille 

Ison-Britannian kansalaisille, jotka asuivat EU:ssa jo ennen 

brexitiä (ks. idea). 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82765
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/55078
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/129230
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
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Kuva 16 – Miellekartta: Muuttoliike 
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10. Koulutus, kulttuuri, 

nuoriso ja urheilu 

 
Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu -aihepiirin ideat 

kattavat useita teemoja, koska ne ovat luonteeltaan 

monialaisia. Foorumin muista osista tuttu kehotus edistää 

yhteistä EU-identiteettiä toistuu tämän aiheen teemoissa. 

Keskusteluissa ovat esillä muun muassa vaihdot, 

vaikutteiden saaminen ja liikkuvuus. Aihepiirissä on saatu 

yhteensä 2 617 sisällön lisäystä eli 863 ideaa, 1 185 

kommenttia ja 569 tapahtumaa. Monikielisellä digitaalisella 

foorumilla esitetyt eri ideat voidaan ryhmitellä seuraaviin 

teemoihin: 

 Yhteisen EU-identiteetin edistäminen 

 Tulevaisuudenkestävä koulutus 

 EU:n sisäinen liikkuvuus 

 Nuorisotyöttömyys 

 Euroopan kulttuuriperintö 

 Luovien alojen ammattilaiset 

 

Tapahtumat  
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Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioihin liittyviä 

kysymyksiä käsittelevien tapahtumien moninaisuus 

kertoo aiheeseen sisältyvien osa-alueiden 

moninaisuudesta. Euroopan tulevaiskonferenssin 

käynnistämisen jälkeen eri EU-maissa on järjestetty 

satoja tapahtumia.  

Lisäksi käynnistettiin kampanja aliedustettujen 

yhteisöjen äänen vahvistamiseksi erityisesti 

kulttuuriteeman ympärillä. (ks. tapahtuma). Tämä 

kampanja (”Amplify”) käynnistettiin samanaikaisesti 

12:ssa Euroopan maassa. Siihen osallistui lukuisia 

luovien alojen ammattilaisia, jotka järjestivät erillisiä 

kokoontumisia keskeisten kysymysten kartoittamiseksi 

ja suositusten laatimiseksi (ks. esimerkki tapahtumasta). 

EU:n tuen ja kansainvälisen yhteistyön merkitystä 

korostettiin maaseudulla ja syrjäisillä alueilla 

järjestetyissä lukuisissa tapahtumissa ja keskusteluissa 

(ks. esimerkki tapahtumasta).  

Koulutusteeman ympärillä on järjestetty eniten erilaisia 

tapahtumia viime kuukausien aikana. Ne oli usein 

suunniteltu siten, että nuoret opiskelijat ovat keskustelun 

keskiössä sekä pääkaupungeissa (ks. esimerkki 

tapahtumasta) että syrjäisemmillä alueilla ja että 

opiskelijat voivat esittää omia käsityksiään ja 

pohdintojaan koulutuksen tulevaisuudesta (ks. 

esimerkkitapahtumasta).   

Opiskelijoilla saattoi olla mahdollisuus käydä 

keskusteluja myös oppilaitoksen ulkopuolella, 

esimerkiksi koulutusalan messujen yhteydessä 

järjestetyn kuulemiskampanjan yhteydessä (ks. 

tapahtuma).  

Lisäksi järjestettiin joitain tapahtumia, joiden 

tarkoituksena oli kannustaa opettajia jakamaan 

koulutusta koskevia ideoitaan ja ajatuksiaan ja 

esittelemään ne konferenssille (ks. esimerkki 

tapahtumasta). 

Jotkin koulutuksen tulevaisuutta käsittelevät 

verkkokeskustelut saattoivat olla yleisluonteisia ja 

kaiken kattavia, kun taas joissain niistä keskityttiin 

tiettyihin kysymyksiin ja menetelmiin, kuten Maltassa 

järjestetyssä tapahtumassa, jossa käsiteltiin 

enimmäkseen elinikäistä oppimista ja STEM-aloihin eli 

luonnontieteisiin, teknologiaan, insinööritieteisiin ja 

matematiikkaan liittyviä taitoja (ks. tapahtuma). 

Yksi tapahtuma järjestettiin opiskelijoiden välisenä 

kilpailuna, johon he toimittivat kannanottonsa 

kirjallisessa muodossa. Kilpailuun tuli yhteensä 65 

kannanottoa eri puolilta Kroatiaa, ja kolme niistä 

palkittiin (ks. tapahtuma).   

  

Yhteisen EU-

identiteetin edistäminen 

Monissa ideoissa ehdotetaan, että olisi perustettava lisää 

EU:n mediakanavia (TV, radio ja sosiaalinen media), jotta 

EU-kansalaiset saataisiin kiinnostumaan enemmän unionin 

asioista. Perimmäisenä tavoitteena on vahvistaa 

eurooppalaista identiteettiä ja keskeisiä arvoja (ks. 

esimerkki ideasta). Monet osallistujista peräänkuuluttavat 

myös eurooppalaisten mediatuotantojen levittämisen 

edistämistä esimerkiksi luomalla yhteiset EU:n 

mediamarkkinat (ks. esimerkki ideasta). Eräs osallistuja 

ehdottaa kieltenoppimiseen räätälöidyn erityisen EU:n 

mediafoorumin perustamista (ks. idea).  

Keskustelu kielten oppimiseen kannustamisesta 

kulttuurivaihdon edistämiseksi ja siitä, miten se edistää 

EU:n yhteistä identiteettiä, on jatkunut edelleen. Useissa 

kannanotoissa korostetaan tarvetta siirtyä pois 

yksikielisestä kouluopetuksesta ja kehotetaan tunnustamaan 

Euroopan heterogeenisyys ja monikielisyys voimavaraksi 

(ks. esimerkki ideasta). Myös Berliinissä käydyssä 

paneelikeskustelussa tarkasteltiin Euroopan monikielisyyttä 

ja tapoja tunnustaa monikielisyys ja kannustaa siihen (ks. 

tapahtuma). 

Monet osallistujat pitävät yhteisen eurooppalaisen kielen 

käyttöönottoa keinona edistää Euroopan yhdentymistä (ks. 

esimerkki ideasta). Tästä keskustellaan laajasti myös Muut 

aiheet -otsikon alla (ks. esimerkki ideasta). Keskustelussa 

pohditaan tällaisen yhteisen eurooppalaisen kielen etuja ja 

haittoja sekä mahdollisia vaihtoehtoja yhteiseksi kieleksi, 

kuten esperanto (ks. esimerkki ideasta tai ks. idea), latina 

(ks. esimerkki ideasta) tai englanti (ks. esimerkki ideasta). 

Keskustelu esperantosta on herättänyt jonkin verran 

kiinnostusta verkossa, mikä osoittaa, että kaikille EU-maille 

neutraalista kielestä käytävä keskustelu on vilkasta (ks. 

tapahtuma).  

Yksi ideoita koskeva alateema liittyy koulutukseen, jonka 

osalta kannanotoissa ehdotetaan EU:n historiaa ja 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/40723
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/57224
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/36928
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35641
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/47092
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/45640
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/38480
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/11881
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/56926
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/17194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/20659
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toimielimiä koskevan pakollisen kurssin toteuttamista 

kaikissa eurooppalaisissa keskiasteen oppilaitoksissa. Tällä 

lisättäisiin nuorempien sukupolvien kiinnostusta EU-

asioihin ja EU:n omaksi kokemista, mikä tehostaisi EU-

identiteetin kehittymistä (ks. esimerkki ideasta). Muissa 

koulutukseen liittyvissä ideoissa, joiden tavoitteena on 

edistää koulutuksella yhteistä EU-identiteettiä, ehdotetaan 

erilaisia vaihto- tai ystävyystoimia eri jäsenmaiden koulujen 

välillä, jotta nuoret saisivat ystäviä myös jäsenmaiden 

rajojen yli (ks. idea). 

Urheiluun liittyvässä yhteisen EU-identiteetin edistämistä 

koskevassa keskustelujen alateemassa käsitellään 

mahdollisuutta lisätä maiden välisiä eurooppalaisia 

urheilutapahtumia (ks. esimerkki ideasta) sekä 

mahdollisuutta perustaa EU:n urheilujoukkue, joka voisi 

kilpailla kansainvälisissä tapahtumissa (ks. 

esimerkkiideasta). Lisäksi on korostettu EU:n yhteisten 

symbolien merkitystä pyrittäessä luomaan EU:n yhteinen 

identiteetti. Tähän kuuluu muun muassa ajatus siitä, että 

EU:n lippu olisi näkyvillä EU-maiden joukkueiden asuissa 

ja urheiluvälineissä (ks. idea). 

Toinen idea, joka mainitaan usein myös muissa muiden 

aihepiirien kohdalla, on se, että Eurooppa-päivä eli 9. 

toukokuuta olisi yleinen vapaapäivä, jotta eurooppalaista 

yhteisöllisyyttä voitaisiin edistää kaikkialla Euroopassa (ks. 

esimerkki ideasta) 

 

Tulevaisuudenkestävä 

koulutus 

Monissa ideoissa todetaan, että koulutusta on uudistettava 

nykyisellä digitalisaation aikakaudella etenkin 

koronapandemian muutettua koulujen ja yliopistojen 

opetuskäytäntöjä. Monien osallistujien mielestä 

koulutuksen uudistaminen digiaikaan sopivaksi on 

edellytys Euroopan nykyaikaistamiselle ja 

maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle tulevaisuudessa (ks. 

esimerkki ideasta). Jotta kurssit, digitaaliset 

tutkintotodistukset ja digitaalinen tutkimusmateriaali 

olisivat helpommin saatavilla ja jotta voitaisiin luoda 

kaikkien akateemisten resurssien yhteinen tietokanta, on 

ehdotettu että perustetaan yhteinen eurooppalainen 

digitaalinen alusta, joka on avoin kaikille akkreditoiduille 

EU:n korkea-asteen oppilaitoksille (ks. idea). Tähän liittyy 

läheisesti ehdotus edistää tieto- ja viestintätekniikkaa 

kouluissa ja muissa oppilaitoksissa myös tukemalla kouluja 

laitehankinnoissa (ks. esimerkki ideasta).  

Mitä tulee riittäviin oppimisvälineisiin ja -tiloihin, foorumin 

käyttäjät ovat vilkkaasti kannattaneet eurooppalaista 

koulutussuunnitelmaa koskevaa ehdotusta. Kyseessä olisi 

”eurooppalainen strategia, jossa keskitytään tukemaan 

suoria investointeja koulutusinfrastruktuuriin sekä 

parantamaan koulutuksen saatavuutta, liitettävyyttä ja 

laatua sekä elinikäisen oppimisen laatua” (ks. idea). 

Monissa tapauksissa osallistujat pitävät pehmeiden taitojen 

ja erityisesti taiteellisen toiminnan edistämistä yhtenä 

keskeisenä tapana kehittää EU:n opiskelijoiden kriittistä 

ajattelua ja vahvistaa globaaleja arvoja erityisesti nuorten 

koululaisten keskuudessa (ks. esimerkki ideasta). 

Osallistujat pitävät osallistavien koulutusmenetelmien 

käyttöönottoa ja yleisesti moninaisuuden edistämistä 

koulutuksessa tärkeänä EU:n koulutuksen tulevaisuuden 

kannalta (ks. idea). 

Osa ideoista liittyy tarpeeseen uudistaa koulutuskäytäntöjä, 

jotta nuorista voidaan kasvattaa aktiivisia EU-kansalaisia. 

Edellä mainittujen vaihtojen ja EU-aiheisen koulutuksen 

lisäksi tässä alateemassa keskustellaan tarpeesta kannustaa 

nuoria opiskelijoita osallistumaan aktiivisesti 

yhteiskunnalliseen toimintaan kouluissa (ks. idea) sekä 

tarpeesta edistää monikulttuurisia taitoja esimerkiksi 

lisäämällä vieraiden kielten oppimismahdollisuuksia (ks. 

idea). Useissa tapahtumissa tarkasteltiin tähän liittyen 

kielten moninaisuutta ja tiedotusvälineiden roolia 

oppimisen helpottamisessa ja yhteisen eurooppalaisen 

identiteetin luomisessa (ks. esimerkki tapahtumasta). 

Eräät osallistujat kiinnittivät huomion tarpeeseen uudistaa 

nykyistä koulutusjärjestelmää, jotta nuoria voitaisiin 

paremmin valmistaa tulevaa varten. Osallistujat ehdottavat 

ilmastonmuutosta koskevaa koulutusta (ks. esimerkki 

ideasta) ja mekanismeja, joilla parannetaan nuorten STEM-

taitoja (luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja 

matematiikan taidot), esimerkiksi EU:n laajuisen STEM-

aineiden perustaitojen ohjelman avulla (ks. idea). Lisäksi, 

kuten digitalisaatioon liittyvän aihepiirin yhteydessä on 

korostettu, vastaajat vaativat nuorille digitaalista 

hyvinvointia koskevaa koulutusta (ks. esimerkki ideasta).  

Toisissa ideoissa käsitellään myös (ammatillisen) 

koulutuksen mukauttamista paremmin työelämän 

vaatimuksiin (ks. esimerkki ideasta) ja tarvetta edistää 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/91714
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114412
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129168
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115470
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
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yrittäjyystaitoja koulutuksessa (ks. idea). Tähän liittyen 

eräässä toisessa kannanotossa ehdotetaan pakollisen opinto- 

ja ammattiohjauksen käyttöönottoa, jotta voidaan arvioida 

oppilaiden lahjakkuutta ja kiinnostuksen kohteita 

koulutuksen varhaisessa vaiheessa (ks. idea). 

 

EU:n sisäinen 

liikkuvuus 

Eräät osallistujat ehdottavat, että EU:n johdolla 

perustettaisiin verkkoportaali, jonka kautta haettaisiin 

korkea-asteen koulutukseen EU:ssa. Portaalin kautta 

opiskelijat voisivat hakea samanaikaisesti eri 

koulutusohjelmiin eri puolilla EU:ta (ks. esimerkki ideasta).  

Toinen monissa kannanotoissa esiin nostettu alateema 

koskee Erasmus-ohjelman laajentamista kattamaan myös 

muut nuoret kuin korkea-asteen-opiskelijat. Se voisi näiden 

osallistujien mukaan jatkossa kattaa toisen asteen 

opiskelijat, myös ammatillisessa koulutuksessa olevat. 

Tämä antaisi niille, jotka eivät ole korkea-asteen 

koulutuksessa, mahdollisuuden asua ulkomailla, vaihtaa 

tietoja hyvistä käytännöistä, oppia uusia kieliä ja tutustua 

uusiin kulttuureihin ja laajentaa taitojaan yleensä (ks. 

esimerkki ideasta).  

Osallistujat ovat korostaneet tarvetta tehdä Erasmus-

ohjelmasta osallistavampi myös pienituloisille 

opiskelijoille. Yhtenä ideana on parantaa Erasmus-

apurahojen mukauttamista kunkin maan elinkustannuksiin 

(ks. idea). Toinen osallistuja ehdottaa samansuuntaisesti, 

että Erasmus-apurahojen myöntäminen annetaan tehtäväksi 

kohdemaan korkea-asteen oppilaitokselle pikemminkin 

kuin lähtömaan korkeakoululle, jotta hakijat voivat hakea 

suoraan haluamaansa kohteeseen (ks. idea).  

Halu parantaa ohjelman nykyistä muotoa osoittaa, että 

koulutusalan liikkuvuusohjelmien tärkeydestä ollaan 

tietoisia. Siitä ovat osoituksena myös tätä aihetta koskevat 

tapahtumat, jotka liittyvät kahteen edellä käsiteltyyn ideaan 

(ks. tapahtuma). 

Yleisesti ottaen Erasmus-apurahojen saatavuutta ja 

osallistavuutta koskevia ideoita esitetään usein. Esimerkiksi 

tuoreimmissa kannanotoissa ehdotetaan Erasmus-ohjelman 

laajentamista muihin koulutusaloihin, kuten maatalouteen 

ja käsiteollisuuteen (ks. idea).  

Huomiota kiinnitetään myös DiscoverEU-aloitteeseen. 

Eräät osallistujat ehdottivat DiscoverEU-aloitteen 

laajentamista koskemaan kaikkia 18-vuotiaita 

eurooppalaisia nuoria (ks. esimerkki ideasta). 

Lisäksi yksi akateemiseen liikkuvuuteen liittyvä idea 

koskee Lissabonin yleissopimuksen ratifiointia 

ammatillisen ja akateemisen liikkuvuuden helpottamiseksi 

Kreikassa (ks. idea). 

Yksi idea, joka liittyy liikkuvuuteen, mahdollisesti EU:n 

ulkopuolisista maista, koskee eurooppalaisen ”Student At 

Risk” -apurahajärjestelmän perustamista kotimaassaan 

vainotuksi joutuneita opiskelijoita varten, akateemisen 

vapauden suojelemiseksi (ks. idea). 

 

Nuorisotyöttömyys 

Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu -

aihepiirin toiseksi eniten kannatetussa 

ideassa ollaan huolestuneita siitä, että yhä suurempi osa 

Euroopan nuorista on työelämän ja koulutuksen 

ulkopuolella (NEET). Osallistujat korostavat erityisesti, että 

työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ovat 

yksi nykyisen eurooppalaisen yhteiskunnan 

haavoittuvimmista ryhmistä, ja he ovat syvästi huolissaan 

siitä, että kyseiset nuoret ovat koronapandemian 

taloudellisten seurausten seuraavat uhrit. Tästä syystä 

osallistujat pitävät ratkaisevan tärkeänä, että EU toteuttaa 

välittömiä ja konkreettisia toimia, joilla torjutaan työelämän 

ja koulutuksen ulkopuolelle jäämistä ja varmistetaan 

paremmat työolot nuorisovaltaisilla aloilla (ks. esimerkki 

ideasta).  

Joissakin tähän liittyvissä ideoissa keskitytään 

projektikirjoittamis- ja yrittäjyyskoulutukseen sekä 

tarpeeseen tunnustaa paremmin arkioppiminen (ks. 

esimerkki ideasta).  

Euroopan 

kulttuuriperintö 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/88870?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114445
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/111047
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Tähän teemaan liittyvissä keskusteluissa osallistujat 

peräänkuuluttavat Euroopan kulttuurin ja kulttuuriperinnön 

suojelemista ja juhlistamista esimerkiksi perustamalla 

kulttuurista vastaavan EU-komissaarin viran (ks. idea) ja 

panostamalla yleisesti enemmän EU:n yhteisen 

kulttuurimuistin säilyttämiseen.   

Viime aikoina erityisesti vähemmistöryhmien perinteiden 

säilyttämistä koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet (ks. 

tapahtuma).  

Yleisemmällä tasolla on ehdotettu sellaisen 

virtuaalikirjaston perustamista, joka olisi yhteydessä EU:n 

eri jäsenvaltioiden kirjastoihin, jotta harvinaiset kirjat ja 

taideteokset olisivat laajemmin kaikkien EU-kansalaisten 

saatavilla (ks. idea).  

 

Luovien alojen 

ammattilaiset 

Koronapandemian vaikutus kulttuurialan toimijoiden ja 

luovien yhteisöjen työoloihin on herättänyt vakavaa 

pohdintaa heidän asemastaan ja EU:n toimielinten roolista 

sellaisen oikeudellisen kehyksen luomisessa, joka parantaisi 

alan epävarmaa tilannetta (ks. esimerkki ideasta).  

Kulttuurialan työntekijöiden ammatillistaminen oli 

keskeinen keskustelunaihe useissa eri puolilla Eurooppaa 

järjestetyissä kulttuuriaiheisissa tapahtumissa (ks. 

esimerkki tapahtumasta).  

Muut luoviin aloihin liittyvät suositukset koskevat sekä 

paikallistasolla toimivien organisaatioiden tukemista että 

sellaisen integroidun kansallisen ja alueellisen 

yhteisrahoitusjärjestelmän perustamista, joka helpottaisi 

kansainvälisen kulttuuriyhteistyön lisäämistä (ks. esimerkki 

ideasta). 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/50260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/104479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115407
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48049
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114313
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Kuva 17 – Miellekartta: Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu 
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LIITE I: Luettelo tällä 

hetkellä eniten 

kannatusta ja 

kommentteja saaneista 

ideoista aiheittain 
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Eniten kommentteja ja kannatusta saaneet ideat aiheittain 

(19.4.–3.11.2021)  

 

Tässä liitteessä esitetään ideat, jotka ovat saaneet eniten kannatusta ja kommentteja kussakin aihepiirissä 3. marraskuuta 2021 

mennessä. Mukana ovat sekä yksittäisten henkilöiden tekemät ehdotukset että organisaatioiden esittämät ideat. Myös aihepiiriin 

Muut aiheet kirjatut ideat luetellaan. Muualla raportissa kyseisen otsikon alla mainitut ideat sijoitettu johonkin yhdeksästä 

aihepiiristä. Jos kysymys on monialainen, idea on voitu luokitella useaan eri aihepiiriin. Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata, 

mitkä ideat herättävät suurta kiinnostusta tai mistä ideoista keskustellaan aktiivisesti.  

Kannatus voidaan nähdä sosiaalisesta mediasta tuttuina tykkäyksinä. Ne osoittavat osallistujien kiinnostusta ja yleistä 

myötämielisyyttä ideaa kohtaan, mutta eivät kerro sen mahdollisesti saamasta vastustuksesta. Näin ollen kannatusten määrä ei 

ole osoitus yleisestä kannatuksesta, vaan se on nähtävä vain yhtenä monista tekijöistä, jotka on otettava huomioon foorumin 

kannanottoja analysoitaessa. Kommentit vaihtelevat neutraaleista kommenteista samanmielisiin ja täysin vastakkaisiin 

mielipiteisiin. Liitteessä II kerrotaan, miten foorumin kannanotot on analysoitu. 

 

 

 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Ilmastonmuutos ja ympäristö Idea: Oikeudenmukainen siirtymä 
(ks. idea)  

Kannattajat: 358 

Kommentit: 13 

Idea: Edistetään ydinenergiaa, jos 

uusiutuvan energian käyttö ei ole 

mahdollista (ks. idea) 

Kannattajat: 110 

Kommentit: 150 

Idea: Fossiilisten polttoaineiden 

tukeminen on lopetettava 

kokonaan (ks. idea) 

Kannattajat: 295 

Kommentit: 28 

Idea: Parannetaan luonnon, 

ympäristön, biodiversiteetin ja 

ihmisten suojelua kehitettäessä 

teollisia tuulivoimaloita 

Euroopassa (ks. idea) 

Kannattajat: 33 

Kommentit: 77 

Idea: Euro Trainscanner -sovellus 
(ks. idea) 

Kannattajat: 182 

Kommentit: 44 

Idea: Ehkäistään ympäristön 

pilaantumista 

maahanmuuttopolitiikan avulla 

(ks. idea) 

Kannattajat: 7 

Kommentit: 74 

Idea: Helpotetaan Euroopan 

rautatieverkon hyödyntämistä ja 

tehdään siitä todellinen vaihtoehto 

EU:n sisäiseen matkustamiseen (ks. 

idea) 

Kannattajat: 191 

Idea: Ydinvoima vihreän 

muutoksen keskiöön (ks. idea) 

Kannattajat: 29 

Kommentit: 67 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
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Kommentit: 32 

Idea: Euroopan metsittäminen 

uudelleen (ks. idea) 

Kannattajat: 147 

Kommentit: 25 

Idea: Kannustetaan ihmisiä 

syömään vähemmän lihaa (ks. idea) 

Kannattajat: 47 

Kommentit: 52 

 

 

 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Terveys Idea: Tieteeseen perustuvat 

terveen pitkäikäisyyden 

teknologiat: kehittäminen ja 

saatavuus (ks. idea)  

Kannattajat: 466 

Kommentit: 78 

Idea: Lopetetaan kellojen siirtely: 

otetaan käyttöön tähtitieteellinen 

aika ja mahdollisesti pakotetaan 

yritykset aikaistamaan aukioloaan 

tunnilla (ks. idea)  

Kannattajat: 35 

Kommentit: 130 

Idea: Yhtäläinen pääsy 

kohtuuhintaisiin ja laadukkaisiin 

julkisiin palveluihin, mukaan 

lukien terveyspalvelut (ks. idea) 

Kannattajat: 339 

Kommentit: 13 

Idea: Tieteeseen perustuvat 

terveen pitkäikäisyyden 

teknologiat: kehittäminen ja 

saatavuus (ks. idea)  

Kannattajat: 466 

Kommentit: 78 

Idea: Myalgista enkefalomyeliittia 

(krooninen väsymysoireyhtymä) 

koskeva tutkimus (ks. idea) 

 Kannattajat: 216 

Kommentit: 5 

Idea: Keskitytään vanhenemisen 

hidastamista ja pitkäikäisyyttä 

koskevaan tutkimukseen (ks. idea)  

Kannattajat: 145 

Kommentit: 31 

Idea: Keskitytään vanhenemisen 

hidastamista ja pitkäikäisyyttä 

koskevaan tutkimukseen (ks. idea)  

Kannattajat: 145 

Kommentit: 31 

Idea: Sano EI digitaalisille 

(vihreille) rokotepasseille ja -

todistuksille sekä mahdollisille 

siruimplanteille, sillä ne jakavat 

ihmiset kahteen luokkaan 

rokotusten perusteella (ks. idea)  

Kannattajat: 13 

Kommentit: 25 

Idea: Muutetaan perussopimuksia 

niin, että vahvistetaan EU:n 

toimivaltuuksia terveyden alalla 
(ks. idea)  

Kannattajat: 87 

Kommentit: 5 

Idea: Monikielisyys sairaalassa: 

Opetetaan hoitohenkilökunnalle 

kansainvälistä esperanton kieltä 
(ks. idea)  

Kannattajat: 11 

Kommentit: 22 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/60
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750
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 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Vahvempi talous, sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus ja työllisyys 

Idea: Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilari sosiaalisen 

markkinatalouden edistäjänä (ks. 

idea)  

Kannattajat: 365 

Kommentit: 24 

Idea: Vastikkeeton perustulo 

käyttöön kaikkialla EU:ssa, jotta 

voidaan taata kaikkien aineellisten 

tarpeiden täyttyminen ja 

mahdollisuus osallistua 

yhteiskuntaan (ks. idea)  

Kannattajat: 274 

Kommentit: 88 

Idea: Uusi EU:n talousmalli ja 

talouden ohjausjärjestelmä (ks. 

idea)  

Kannattajat: 354 

Kommentit: 23 

Idea: Vastikkeeton perustulo (ks. 

idea)  

Kannattajat: 76 

Kommentit: 83 

Idea: Uudistettu 

yhteiskuntasopimus 

oikeudenmukaisen elpymisen 

varmistamiseksi Euroopassa (ks. 

idea)  

Kannattajat: 338 

Kommentit: 24 

Idea: Sopimuksiin sisällytettävä 

sosiaalipolitiikkaa koskeva 

pöytäkirja, jolla estetään 

palkkojen ja ehtojen polkeminen 

(ks. idea)  

Kannattajat: 310 

Kommentit: 63 

Idea: Sopimuksiin sisällytettävä 

sosiaalipolitiikkaa koskeva 

pöytäkirja, jolla estetään 

palkkojen ja ehtojen polkeminen 

(ks. idea)  

Kannattajat: 310 

Kommentit: 63 

Idea: Paljonko EU säästäisi 

ottamalla esperanton käyttöön? 
(ks. idea)  

Kannattajat: 66 

Kommentit: 51 

 

Idea: Vastikkeeton perustulo 

käyttöön kaikkialla EU:ssa, jotta 

voidaan taata kaikkien aineellisten 

tarpeiden täyttyminen ja 

mahdollisuus osallistua 

yhteiskuntaan (ks. idea)  

Kannattajat: 274 

Kommentit: 88 

Idea: Torjutaan veroparatiiseja 

EU:n sisällä ja ulkopuolella (ks. 

idea)  

Kannattajat: 229 

Kommentit: 49 

 

 

 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

EU:n rooli maailmassa Idea: Perustetaan Euroopan 

armeija (ks. idea)  

Kannattajat: 399 

Kommentit: 201 

Idea: Perustetaan Euroopan 

armeija (ks. idea)  

Kannattajat: 399 

Kommentit: 201 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
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Idea: Euroopan ammatillinen 

yhteisjärjestö (EAY) kehottaa 

uudistamaan EU:n kauppa- ja 

investointipolitiikkaa ja 

edistämään jälleen globaalia 

monenvälisyyttä (ks. idea)  

Kannattajat: 350 

Kommentit: 9 

Idea: Euroopan yhdentyminen: 

jatketaan EU:n laajentumista (ks. 

idea)  

Kannattajat: 181 

Kommentit: 52 

Idea: EU:n ulkopolitiikasta tulisi 

päättää ehdottomalla 

enemmistöllä, ei yksimielisesti (ks. 

idea)  

Kannattajat: 234 

Kommentit: 43 

Idea: EU:n ulkopolitiikasta tulisi 

päättää ehdottomalla 

enemmistöllä, ei yksimielisesti (ks. 

idea)  

Kannattajat: 234 

Kommentit: 43 

Idea: Toimitaan yhtenäisesti: EU 

globaalina toimijana (ks. idea)  

Kannattajat: 230 

Kommentit: 19 

Idea: Jäsenmaiden asevoimien 

yhdistäminen EU:n tasolla (ks. 

idea)  

Kannattajat: 15 

Kommentit: 33 

Idea: Strateginen 

riippumattomuus (ks. idea)  

Kannattajat: 196 

Kommentit: 27 

Idea: Strateginen 

riippumattomuus (ks. idea)  

Kannattajat: 196 

Kommentit: 27 

 

 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja 

turvallisuus 

Idea: Vahvistetaan 

ihmisoikeusvälineiden 

täytäntöönpanokelpoisuutta (ks. 

idea)  

Kannattajat: 344 

Kommentit: 9 

Idea: Yhteisen eurooppalaisen 

armeijan perustaminen (ks. idea)  

Kannattajat: 57 

Kommentit: 178 

Idea: Sukupuolten tasa-arvo (ks. 

idea)  

Kannattajat: 343 

Kommentit: 13 

Idea: Euroopan armeija (ks. idea)  

Kannattajat: 4 

Kommentit: 60 

Idea: EU:n on valvottava 

tiukemmin oikeusvaltioperiaatteen 

noudattamista EU:ssa (ks. idea)  

Kannattajat: 199 

Kommentit: 22 

Idea: Asetetaan EU:n puolustus- ja 

pelotetavoitteet vuonna 2022 (ks. 

idea)  

Kannattajat: 4 

Kommentit: 40 

Idea: Perusarvojen suojelu: 

demokratiaa, oikeusvaltiota ja 

perusoikeuksia koskeva 

arviointimekanismi (ks. idea)  

Idea: Objektiivista ja näyttöön 

perustuvaa tietoa esperantosta! 

Yhtäläiset oikeudet 

esperantonpuhujille! (ks. idea)  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5361
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119
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Kannattajat: 194 

Kommentit: 15 

Kannattajat: 150 

Kommentit: 39 

Idea: Objektiivista ja näyttöön 

perustuvaa tietoa esperantosta! 

Yhtäläiset oikeudet 

esperantonpuhujille! (ks. idea)  

Kannattajat: 150 

Kommentit: 39 

Idea: Suomen lastensuojelu ja 

perheoikeus täytyy uudistaa 

radikaalisti (ks. idea)  

Kannattajat: 14 

Kommentit: 33 

 

 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Digitalisaatio Idea: Oikeudenmukainen 

digitalisaatio (ks. idea)  

Kannattajat: 375 

Kommentit: 32 

Idea: EU-CAP eli Euroopan 

kansalaisten koulutusfoorumi (ks. 

idea)  

Kannattajat: 0 

Kommentit: 81 

Idea: Julkista tukea avoimen 

lähdekoodin ohjelmistoille ja 

laitteistoille (ks. idea)  

Kannattajat: 144 

Kommentit: 9 

Idea: Kryptovaluuttojen 

kieltäminen (ks. idea)  

Kannattajat: 13 

Kommentit: 47 

Idea: Eurooppalainen sirutuotanto 

(ks. idea)  

Kannattajat: 110 

Kommentit: 32 

Idea: Perustulo avoimen 

lähdekoodin ylläpitäjille (ks. idea)  

Kannattajat: 52 

Kommentit: 37 

Idea: Kickstarter-palvelu kaikkien 

EU:n kansalaisten saataville (ks. 

idea)  

Kannattajat: 99 

Kommentit: 11 

Idea: Eurooppalainen sirutuotanto 

(ks. idea)  

Kannattajat: 110 

Kommentit: 32 

Idea: Yleinen tietosuoja-asetus: 

henkilötietojen keruun kieltämisen 

olisi oltava vähintään yhtä helppoa 

kuin sen hyväksymisen (ks. idea)  

Kannattajat: 92 

Kommentit: 5 

Idea: Oikeudenmukainen 

digitalisaatio (ks. idea)  

Kannattajat: 375 

Kommentit: 32 

 

 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Eurooppalainen demokratia Idea: Kansalaisiin perustuvaa 

eurooppalaista demokratiaa 

koskeva uudistussuunnitelma (ks. 

idea)  

Kannattajat: 570 

Idea: Tarvitsemme yhteisen 

eurooppalaisen kielen (ks. idea)  

Kannattajat: 108 

Kommentit: 167 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/99200
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/477
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43


 

 
© Kantar Public 2021 81 

 

Kommentit: 53 

Idea: Vahvempia yhdessä: 

demokraattinen Euroopan 

liittovaltio (ks. idea)  

Kannattajat: 496 

Kommentit: 133 

Idea: Vahvempia yhdessä: 

demokraattinen Euroopan 

liittovaltio (ks. idea)  

Kannattajat: 496 

Kommentit: 133 

Idea: Todelliset Euroopan 

parlamentin vaalit: valtioiden rajat 

ylittävät EU:n laajuiset 

ehdokaslistat (ks. idea)  

Kannattajat: 401 

Kommentit: 95 

Idea: Euroopan unionin 

presidentin valinta suorilla 

vaaleilla (ks. idea)  

Kannattajat: 196 

Kommentit: 107 

Idea: Sosiaalista edistystä koskeva 

pöytäkirja (ks. idea)  

Kannattajat: 367 

Kommentit: 19 

Idea: Eurooppalainen demokratia 

alkaa yhteisestä kielestä: esperanto 
(ks. idea)  

Kannattajat: 36 

Kommentit: 101 

Idea: Parannetaan päätöksentekoa 

ja tehdään Euroopasta 

oikeudenmukaisempi (ks. idea)  

Kannattajat: 363 

Kommentit: 22 

Idea: Todelliset Euroopan 

parlamentin vaalit: valtioiden rajat 

ylittävät EU:n laajuiset 

ehdokaslistat (ks. idea)  

Kannattajat: 401 

Kommentit: 95 

   

 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Muuttoliike Idea: Yhteinen maahanmuutto- ja 

turvapaikkapolitiikka, joka 

perustuu oikeuksien 

kunnioittamiseen ja 

yhdenvertaiseen kohteluun (ks. idea)  

Kannattajat: 373 

Kommentit: 26 

Idea: Ei enää maahanmuuttoa 

Euroopan ulkopuolisista maista 

tai kehitysmaista (ks. idea)  

Kannattajat: 101 

Kommentit: 110 

Idea: Ei enää maahanmuuttoa 

Euroopan ulkopuolisista maista tai 

kehitysmaista (ks. idea)  

Kannattajat: 101 

Kommentit: 110 

Idea: Luvattomien 

turvapaikanhakijoiden ja 

maahanmuuttajien palauttaminen 
(ks. idea)  

Kannattajat: 37 

Kommentit: 89 

Idea: Muuttoliike ja kotouttaminen 
(ks. idea)  

Kannattajat: 68 

Kommentit: 65 

Idea: Muuttoliike ja 

kotouttaminen (ks. idea)  

Kannattajat: 68 

Kommentit: 65 

Idea: Karkotus EU:sta (ks. idea)  Idea: Karkotus EU:sta (ks. idea)  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13862
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1997
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13863
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
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Kannattajat: 65 

Kommentit: 37 

Kannattajat: 65 

Kommentit: 37 

Idea: Euroopan liberaalinuorien eli 

LYMECin kanta poliittisista 

prioriteeteista – turvapaikka- ja 

maahanmuuttoasiat (ks. idea)  

Kannattajat: 62 

Kommentit: 1 

Idea: Annetaan jossakin EU-

maassa asuville Ison-Britannian 

kansalaisille EU:n laajuiset 

oikeudet (ks. idea)  

Kannattajat: 14 

Kommentit: 35 

 

 

 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja 

urheilu 

Idea: EU:ssa on opittava kieliä 

paremmin (ks. idea)  

Kannattajat: 469 

Kommentit: 88 

Idea: EU:ssa on opittava kieliä 

paremmin (ks. idea)  

Kannattajat: 469 

Kommentit: 88 

Idea: Nuoriso: EU ei voi rahoittaa 

epävarmuutta (ks. idea)  

Kannattajat: 361 

Kommentit: 13 

Idea: Kieltenopetus Euroopassa 
(ks. idea)  

Kannattajat: 151 

Kommentit: 75 

Idea: Tehdään elinikäisestä 

oppimisesta ja oikeudesta 

koulutukseen todellisuutta kaikille 

Euroopassa (ks. idea)  

Kannattajat: 353 

Kommentit: 14 

Idea: Tyytyväisemmät 

kieltenopiskelijat, 

menestyksekkäämmät 

kieltenopettajat (ks. idea)  

Kannattajat: 101 

Kommentit: 63 

Idea: Esperanton oppitunti 

Euroopan unionin koululaisille (ks. 

idea)  

Kannattajat: 186 

Kommentit: 46 

Idea: Esperantosta kansainvälinen 

apukieli (ks. idea)  

Kannattajat: 83 

Kommentit: 57 

 

Idea: Eurooppalainen 

koulutussuunnitelma: investoidaan 

korkealaatuiseen koulutukseen ja 

elinikäiseen oppimiseen EU:n 

tasolla (ks. idea)  

Kannattajat: 175 

Kommentit: 47 

Idea: Esperanton oppitunti 

Euroopan unionin koululaisille (ks. 

idea)  

Kannattajat: 186 

Kommentit: 46 

 

 

 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
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Muut aiheet Idea: Tunnustetaan esperanto 

virallisesti EU:n kansalaisten 

kieleksi (ks. idea) 

Kannattajat: 307 

Kommentit: 135 

Idea: Esperanto on yhteinen, 

neutraali ja helposti opittava kieli, 

jolla voi yhtenäistää Euroopan 

unionia (ks. idea) 

Kannattajat: 248 

Kommentit: 229 

Idea: Esperanto on yhteinen, 

neutraali ja helposti opittava kieli, 

jolla voi yhtenäistää Euroopan 

unionia (ks. idea) 

Kannattajat: 248 

Kommentit: 229 

Idea: Tunnustetaan esperanto 

virallisesti EU:n kansalaisten 

kieleksi (ks. idea) 

Kannattajat: 307 

Kommentit: 135 

Idea: Demokraattinen Euroopan 

liittovaltio (ks. idea) 

Kannattajat: 140  

Kommentit: 19 

Idea: Euroopan unionin lipun 

tervehtiminen(ks. idea) 

Kannattajat: 0 

Kommentit: 120 

Idea: Euroopan unioni – 

liittovaltio(ks. idea) 

Kannattajat: 120 

Kommentit: 80 

Idea: Euroopan unioni – 

liittovaltio(ks. idea) 

Kannattajat: 120 

Kommentit: 80 

Idea: Euroopan unionin 

kansalaisuus erotettava 

jäsenvaltioiden kansalaisuudesta. 

Otetaan käyttöön Euroopan 

unionin passi (ks. idea) 

Kannattajat: 115 

Kommentit: 18 

Idea: Valitaan YKSI virallinen 

kieli (ks. idea) 

Kannattajat: 13 

Kommentit: 72 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/245
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Tämän raportin analyysissa käytetyt mittarit ovat peräisin 

verkkoalustalta, jonka tietoja päivitetään jatkuvasti, myös 

sinä aikana, kun tutkimusryhmä analysoi tietoja.   

Määrällisessä analyysissa käytettiin seuraavia 

pääasiallisia mittareita:  

 Osallistujien (yksityishenkilöt tai jonkin järjestön 

edustajat) alustalle lataamien ideoiden numeeriset 

tiedot: Numeerisissa tiedoissa huomioidaan 

ideoiden määrä yleisesti ja eri aihepiireissä. 

 Kannatuksen numeeriset tiedot: Kannatus voidaan 

nähdä sosiaalisesta mediasta tuttuina tykkäyksinä. 

Ne auttavat kartoittamaan osallistujien 

kiinnostusta ja yleistä myötämielisyyttä ideaa 

kohtaan, mutta eivät kerro sen mahdollisesti 

saamasta vastustuksesta. Näin ollen kannatusten 

määrä ei sinänsä ole osoitus yleisestä 

kannatuksesta, vaan se on nähtävä vain yhtenä 

monista tekijöistä, jotka on otettava huomioon 

foorumin kannanottoja analysoitaessa. Numeeriset 

tiedot koostuvat kannattajamäärästä yleisesti, eri 

aihepiireissä ja tiettyyn ideaan liittyen (tietoja 

käytetään myös ideoiden listaamiseen kannattajien 

lukumäärän perusteella). 

 Osallistujien kommenttien numeeriset tiedot: 

Analyysissa huomioidaan myös osallistujien 

kommentit toisten osallistujien ideoista, sillä ne 

osoittavat, missä määrin jokin idea herätti 

aktiivisuutta. Asiasisällön puolesta kommentit 

LIITE II: Menetelmät 
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vaihtelevat neutraaleista kommenteista 

samanmielisiin ja täysin vastakkaisiin 

mielipiteisiin. Tämä näkyy laadullisessa 

analyysissa (katso jäljempänä). Numeeriset tiedot 

koostuvat kommenttien määrästä yleisesti, eri 

aihepiireissä ja tiettyyn ideaan liittyen (tietoja 

käytetään myös ideoiden listaamiseen 

kommenttien lukumäärän perusteella).  

 Tapahtumien numeeriset tiedot: Osallistujat voivat 

luoda foorumille tapahtumia ja ladata 

tapahtumaraportteja. Numeerisissa tiedoissa 

huomioidaan tapahtumien määrä yleisesti ja eri 

aihepiireissä. 

 Sosiodemografiset tiedot (anonymisoidut): 

Foorumin käyttäjiltä pyydetään ennen sisällön 

lisäämistä tietoja heidän asuinmaastaan, 

koulutustaustastaan, iästään, sukupuolestaan ja 

työllisyystilanteestaan. Tiedot käsitellään 

anonyymisti. Tietojen antaminen on vapaaehtoista 

(tällä hetkellä noin 75 prosenttia osallistujista on 

antanut kyseiset tiedot), joten niiden perusteella 

voidaan muodostaa edustavuudeltaan vain 

rajallinen käsitys osallistujien profiileista. 

Osallistujat antavat erityisen harvoin tietoja 

ammatistaan, koulutuksestaan ja asuinmaastaan. 

Järjestöjen edustajat voivat ilmoittaa vain 

asuinmaansa.  

Raportin pääpaino on ideoiden, myös tapahtumissa 

käsiteltyjen ideoiden, ja kommenttien pohjalta tehtävässä 

laadullisessa analyysissa, jonka tarkoituksena on antaa 

yleiskuva foorumin sisällöstä. Teemat ja mahdolliset 

alateemat määritetään ennalta määriteltyjen aihepiirien 

pohjalta. 

Käytännössä tutkimusryhmä on tehnyt manuaalisen 

tekstianalyysin kussakin aihepiirissä ehdotetuille ideoille ja 

tapahtumille, joista on laadittu tapahtumaraportti, ja 

muodostanut niistä ryhmiä. Lisäksi foorumille lisätty sisältö 

on käsitelty automaattisella tekstianalyysityökalulla, mikä 

on helpottanut suurten tekstimassojen analysointia. Sen 

avulla erikieliset vastaukset saadaan ryhmiteltyä, ja 

samankaltaista sisältöä voidaan hakea koko foorumilta 

kielestä riippumatta. Tekstianalyysityökalua on käytetty 

monikielisen sisällön analysointiin sekä samankaltaisten 

ideoiden poimimiseen eri kannanotoista. Tämä auttaa 

arvioimaan tietyn teeman tai alateeman yleisyyttä. 

Tekstianalyysityökalulla käsitellään ainoastaan foorumin 

kautta toimitettua sisältöä, jota ovat esimerkiksi osallistujia 

koskevat anonymisoidut perustiedot, joita käytetään 

sosiodemografisten tietojen keräämiseen, ja muu alustalle 

lähetetty sisältö (ideat, kommentit, kannatus, myös niihin 

liittyvät metatiedot, kuten kellonaika). Tämän jälkeen 

tutkimusryhmä on tarkastellut kuhunkin määriteltyyn 

ryhmään kuuluvia ideoita ja kommentteja sekä 

tapahtumakuvauksia ja tapahtumaraportteja ja laatinut 

yhteenvedon niissä esiintyvistä yhteisistä teemoista ja 

mahdollisista alateemoista. Tutkimusryhmä on myös 

kiinnittänyt huomiota kommenttiosiossa esiintyvään 

vaihteluun ja mahdollisiin erimielisyyttä aiheuttaviin 

tekijöihin.  

Tämän laadullisen tarkastelutavan perimmäisenä 

tavoitteena on paitsi löytää foorumilla eniten huomiota 

herättäneet teemat ja ideat, myös esittää kuhunkin 

aihepiiriin liittyvien ideoiden laajuus ja moninaisuus. 

Mikäli useat foorumilla esitetyistä ideoista ovat 

käytännössä samoja tai kuuluvat samaan alateemaan, tämä 

huomioidaan tiivistelmässä laadullisilla ilmauksilla kuten 

viittaamalla "toistuvaan" tai "voimakkaasti esiin 

nousevaan" ideaan tai alateemaan. 

Tiivistelmät sisältävät myös linkkejä havainnollistaviin 

ideoihin tai tapahtumiin, joissa on konkreettinen ehdotus tai 

hyvä yhteenveto määriteltyä teemaa tai alateemaa 

koskevista yleisistä mielipiteistä.  

Tapahtumien analysoinnissa keskitytään suljettuihin 

tapahtumiin, joista on laadittu tapahtumaraportti. Huomiota 

kiinnitetään erityisesti osallistaviin ja neuvotteleviin 

kuulemistilaisuuksiin, joissa näkemyksiä ja mielipiteitä 

esittävät ne kansalaiset, jotka eivät ehkä käytä digitaalista 

foorumia. 

Kunkin aihepiirin miellekartassa esitetään, miten aihe 

jakautuu teemoihin ja alateemoihin. 
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