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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 yhteisistä 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. Siellä 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. 

Tämän raportin tavoitteena on luoda ensimmäinen 

yleiskatsaus kansalaisten foorumiin lisäämään 

sisältöön erityisesti eurooppalaisia 

kansalaispaneeleja varten. Ne aloittavat työnsä 

syyskuun puolivälissä. Raportissa tarkastellaan 

19. huhtikuuta – 2. elokuuta 2021 lisättyä sisältöä. 

Konferenssi on vielä alkuvaiheessa, joten raportissa 

tehtyjen huomioiden ei voi katsoa ennustavan 

foorumilla käytävien keskustelujen tuloksia. Lisää 

raportteja ja katsauksia lisätystä sisällöstä tulee 

1. Johdanto 

https://futureu.europa.eu/?locale=fi
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saataville tulevina viikkoina ja kuukausina sitä 

mukaa, kun foorumiin lisätään uutta sisältöä. 

Raporttia luettaessa on tärkeää muistaa, että 

foorumiin lisätty sisältö kuvaa käyttäjien omia 

näkemyksiä. Sisällön ei pidä katsoa kuvaavan EU-

kansalaisten näkemyksiä kokonaisuutena. Niistä 

keskustellaan ja niitä arvioidaan tarkemmin 

eurooppalaisissa kansalaispaneeleissa ja 

konferenssin täysistunnossa. 

Analyysin tulokset esitetään raportissa foorumilla 
määriteltyjen aiheiden mukaan: 

‒ Ilmastonmuutos ja ympäristö 

‒ Terveys 

‒ Vahvempi talous, sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus ja työllisyys 

‒ EU:n rooli maailmassa 

‒ Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja turvallisuus 

‒ Digitalisaatio 

‒ Eurooppalainen demokratia 

‒ Muuttoliike 

‒ Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu 

Muut aiheet -otsikon alla foorumilla mainitut ideat on 
eurooppalaisten kansalaispaneelien tulevaa työtä 
silmällä pitäen luokiteltu johonkin edellä mainituista 
yhdeksästä aihepiiristä. Jos kysymys on monialainen, 
idea on voitu luokitella useaan eri aihepiiriin. Kustakin 
aihepiiristä esitetään katsaus, jossa esitetyt ideat ja 
tapahtumat on ryhmitelty teemoihin ja alateemoihin. 
Teemoihin ja alateemoihin ryhmitelty aihekohtainen 
sisältöanalyysi esitetään visuaalisesti miellekartan 
avulla. 

Huomautus menetelmistä 

Tässä raportissa keskitytään pääasiassa 
foorumiin lisätyn sisällön laadulliseen analyysiin. 
Tässä käytetään sisällön lisääjien ideoita ja 
kommentteja. Näin voidaan muodostaa laaja 
yleiskuva foorumin sisällöstä. Käytännössä 
tutkimusryhmä on tehnyt tietokoneavusteisen 
ryhmittelytyökalun avulla manuaalisen 
tekstianalyysin kussakin aihepiirissä ehdotetuille 
ideoille ja ryhmitellyt ne. Tämän jälkeen on 
laadittu yhteenveto yhteisistä teemoista ja 
mahdollisista alateemoista. Ryhmittelyanalyysi 
teemoihin ja alateemoihin tapahtuu 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 valittiin siksi, että näin 
voidaan tarkastella konferenssin jokaista aihepiiriä 
kokonaisvaltaisesti.  

Ideoiden ryhmittelyssä teemoihin ja alateemoihin 
ei kuvata kyseiseen aiheeseen liittyvien ideoiden 
tai kommenttien määrää. Tämä merkitsee sitä, 
että pienenkin joukon esiin nostamat kysymykset 
ovat mukana analyysissa, jos ne avaavat uuden 
näkökulman muiden käyttäjien lisäämään 
sisältöön nähden. Tavoitteena on pikemminkin 
luoda yleiskatsaus foorumilla esitettyjen ideoiden 
laajuuteen ja kirjavuuteen kuin kuvata ideoiden 
suhteellista kannatusta tai havaittujen teemojen ja 
alateemojen merkitystä tässä vaiheessa.  

Määrällisiä elementtejä (esim. ideoiden, 
kommenttien, kannatusten ja tapahtumien 
määrät) mainitaan kuitenkin, jotta voidaan kuvata 
foorumilla käytävien keskustelujen nykytilaa, 
esimerkiksi sitä, mitkä ideat herättävät suurta 
kiinnostusta tai mistä ideoista keskustellaan 
aktiivisesti. 

Tässä raportissa esitetyssä analyysissa termillä 
lisätty sisältö tarkoitetaan ideoiden, kommenttien 
ja tapahtumien yhdistelmää ja termillä 
vuorovaikutus ideoiden ja kommenttien 
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 ja 
2. elokuuta 2021 asti. 

Tänä aikana foorumille tehtiin 19 679 sisällön 
lisäystä. Niistä 6 115 oli ideoita, 11 879 kommentteja 
ja 1 685 tapahtumia 10 eri aihepiirissä. Toiminta 
vilkastui huomattavasti Eurooppa-päivän 
(9. toukokuuta) aikaan. 

Eurooppalainen demokratia ja ilmastonmuutos olivat 
tämän ensimmäisen jakson kirkkaasti suosituimmat 
aiheet. Niiden jälkeen eniten sisältöä lisättiin 
avoimeen aiheeseen (Muut aiheet). Toimintaa on 
ollut kaikissa EU-maissa. Osallistujia on ollut 
monista eri ikäryhmistä. Aktiivisimmin ovat 
osallistuneet 25–39-vuotiaat. Noin 63 prosenttia 
osallistujista on määritellyt itsensä miehiksi ja 

15 prosenttia naisiksi. Noin viidesosa osallistujista ei 
ilmoittanut sukupuoltaan. Tässä yhteydessä on 
huomattava, että myös järjestöt voivat lisätä sisältöä 
foorumiin. 

Ilmastonmuutos  
ja ympäristö 

Osallistujat painottivat ilmastonmuutosta ja sen 
vaikutuksia sekä monia ympäristöhaasteita ja 
kehottivat ryhtymään konkreettisiin toimiin niiden 
johdosta. Ideat voidaan ryhmitellä seuraaviin 
teemoihin: 

2. Yhteenveto  
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‒ Ympäristön pilaantuminen katsottiin 
merkittäväksi ympäristöön kohdistuvan 
rasituksen lähteeksi. Osallistujat ehdottivat 
toimenpiteitä, joilla vähennettäisiin 
hiilidioksidipäästöjä, vesien pilaantumista ja 
valosaastetta. 

‒ Osallistujat määrittelivät liikenteen 
merkittäväksi ympäristön pilaantumisen 
lähteeksi ja kaipasivat toimenpiteitä, joilla 
kannustettaisiin kehittämään ja käyttämään 
vaihtoehtoisia ja ympäristöystävällisiä tapoja 
liikkua. Tässä yhteydessä keskusteltiin 
monenlaisista julkisen liikenteen muodoista. 

‒ Maatalousteeman alla nousi esiin vahva 
alateema, jossa kehotetaan lopettamaan 
torjunta-aineiden käyttö. Muita ympäristöön 
liittyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi 
paikallisen maataloustuotannon, 
biodiversiteetin, kasvis- tai 
vegaaniruokavalioiden sekä viljelijöille 
oikeudenmukaisten hintojen edistäminen. 

‒ Kulutusteemassa osallistujat kehottivat 
ryhtymään tiukempiin toimenpiteisiin jätteen 
määrän vähentämiseksi. Toimenpiteiden 
tulisi kohdistua sekä valmistajiin että 
kuluttajiin. Lisäksi osallistujat kehottivat 
edistämään kestävämpää kulutusta 
esimerkiksi turismin, muodin ja 
elektroniikkalaitteiden alalla. 

‒ Ympäristölle haitallisten tukien lopettamista 
ja kestävyysveroa ehdotettiin. 

‒ Lisäksi kehotettiin edistämään vaihtoehtoisia 
energialähteitä ja investoimaan niihin. 

 
Terveys 

Terveyden aihepiiri sisältää monenlaisia teemoja. 
Osallistujat kehottivat lisäämään harmonisointia ja 
integrointia. Tämän taustalla olivat muun muassa 
koronapandemiasta ja sen vaikutuksista saadut 
kokemukset. Tärkeimmät teemat ovat seuraavat: 

‒ Lisää yhteistyötä terveydenhuollon alalla tai 
jopa vahvistettu EU:n 
terveydenhuoltojärjestelmä, jolla 
varmistetaan kaikille pääsy terveydenhuollon 
piiriin. 

‒ Tarve koordinoida EU:n tasolla innovointia ja 
investointeja terveystutkimukseen, erityisesti 
EU:n ikääntyvän väestöprofiilin johdosta. 

‒ Keinot ja toimenpiteet terveysosaamisen, 
terveellisten elintapojen ja ruokavalioiden 
edistämiseksi sekä ennaltaehkäisyyn 
painottuvat kansanterveyden toimintamallit. 
Koronapandemian vaikutusten arviointi ja 
saadut kokemukset. 

Vahvempi talous, 
sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus  
ja työllisyys 

Osallistujat korostivat, että Euroopan on tärkeää 
muuttua osallistavammaksi ja sosiaalisesti 
oikeudenmukaisemmaksi, erityisesti 
koronapandemian vuoksi. 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 katsoivat, että 
sosiaaliturvatoimenpiteet ovat tärkeässä 
asemassa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
saavuttamisessa. Eniten keskustelua käytiin 
perustulosta. 

‒ Ehdotuksia rakentaa osallistavampi ja 
sosiaalisesti oikeudenmukainen Eurooppa 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
mukaisesti (esiin nousivat mm. 
sosiaaliturvatoimenpiteet, sukupuolten 
palkkaeron poistaminen, hlbti-henkilöiden 
oikeudet ja edustus). 

‒ Yhteinen veropolitiikka ja EU:n verouudistus, 
joilla edistetään yhtenäisempää 
eurooppalaista tulevaisuutta, mukaan lukien 
EU:n omien varojen lisääminen tai 
jäsenmaista riippumaton budjetti. 

‒ Talouden elpyminen, myös huoli julkisen 
velan kasvamisesta EU:ssa, keskustelua 
Euroopan keskuspankin roolista, kehotus 
tarkastella uudelleen vakaus- ja 
kasvusopimusta ja laajentaa elpymisrahastoa 
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sekä paikallisen tuotannon ja kulutuksen 
tukeminen EU:n talouden vauhdittamiseksi. 

‒ Työolot ja -ehdot: selkeämmät kotoa (ja 
ulkomailta) työskentelyä koskevat säännöt, 
lyhyemmät työviikot, palkattoman 
työharjoittelun kieltäminen. 

‒ Erityiset toimenpiteet, joilla helpotetaan 
entisestään työvoiman liikkumista EU:ssa ja 
vahvistetaan liikkuvien eurooppalaisten 
oikeuksia. 

‒ Vauhditetaan työpaikkojen luomista 
investoimalla innovointiin, koulutukseen sekä 
tutkimukseen ja kehitykseen. 

EU:n rooli  
maailmassa 

Yleisesti kannanotoissa peräänkuulutettiin EU:n 
vahvempaa läsnäoloa maailmanpolitiikassa, niin 
naapuruuspolitiikassa kuin suhteissa esimerkiksi 
Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maihin. Osallistujat 
katsoivat, että EU:n olisi käytettävä rohkeammin sekä 
pehmeää että kovaa valtaansa. Esitettyjä ideoita 
olivat esimerkiksi seuraavat: 

‒ Määrätietoisempi ulkopolitiikan viritys, johon 
kuuluu monenlaisia keinoja ja mekanismeja, 
jotta EU:ta arvostettaisiin ja siihen 
suhtauduttaisiin vakavasti 
maailmanpolitiikassa. Tähän kuuluu 
pehmeän vallan käyttäminen 
monenvälisyyden puolestapuhujana, mutta 
myös kova valta, jonka osalta käytiin vilkasta 
keskustelua yhteisen puolustuspolitiikan 
mahdollisuuksista puuttua geopoliittisiin 
tapahtumiin mutta myös vakuuttaa muita 
kansainvälisiä toimijoita muuttamaan 
toimintaansa sekä edustaa EU:n omaa 
geopoliittista valtaa. 

‒ EU:n armeijan perustaminen. 

‒ Toimet, joilla EU toimielimineen saadaan 
näyttäytymään yhtenä yhtenäisenä toimijana 
maailmanpolitiikassa. Näkyvämpi läsnäolo, 
jäsenmaiden keskinäisen sisäisen kilpailun 
lopettaminen. Tämä liittyy toisessa 
yhteydessä käsiteltyyn kehotukseen viedä 
Eurooppaa liittovaltion suuntaan. 

‒ Yhteinen ulkopolitiikka, jossa Euroopan 
parlamentin valtaa lisätään, ja 
yksimielisyyssäännön pohtiminen uudelleen. 

 

Arvot, oikeudet, 
oikeusvaltio ja 
turvallisuus 

Merkittävä osa aihetta koskevaa keskustelua koskee 
"epäliberaalien demokratioiden lisääntymisen 
vaaroja" EU:ssa ja tarvetta suojella EU:n arvoja. 
Tärkeimmät teemat ja ideat ovat seuraavat: 

‒ Ryhmä osallistujia keskittyi siihen, mistä 
EU:n arvot muodostuvat, ja kehotti lisäämään 
sukupuolten tasa-arvoa ja keskustelua 
kristillisten arvojen asemasta. 

‒ Yksityisyyden suoja nopeasti muuttuvassa 
teknologisessa ympäristössä nousi esiin 
usein, samoin kuin tarve palata normaaliin 
heti, kun pandemiatilanne sallii. Myös hlbti-
oikeuksia kehotetaan suojelemaan paremmin 
ja ottamaan johtava asema eläinten 
oikeuksien suojelussa. 

‒ Monia konkreettisia ehdotuksia tehtiin siitä, 
miten EU:n arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen 
sekä yleisemmin ihmisoikeuksien suojelua 
EU:ssa voitaisiin parantaa. 

‒ Turvallisuusteeman alla monet osallistujat 
keskustelivat EU:n armeijaa koskevasta 
ajatuksesta. Lisäksi esiin nousi tiiviimmän 
yhteistyön tarve sisäistä turvallisuutta 
koskevissa asioissa. 

 
Digitalisaatio 

Osallistujat korostivat yleisesti ottaen, että 
on tärkeää helpottaa ja edistää digitalisaatiota monilla 
eri aloilla taloudesta terveydenhuoltoon. Esiin tuotiin 
kuitenkin myös useita digitalisaatioon liittyviä 
haasteita, kuten eettiset näkökohdat, yleisen 
tietosuoja-asetuksen puutteet ja kyberuhat. 
Tärkeimmät teemat ovat seuraavat: 

‒ Talouden digitalisaatio ja kryptovaluuttoihin 
liittyvät toimenpiteet sekä kehotus ottaa 
käyttöön digitaalinen euro. 

‒ Digitaalista innovointia tukevat keinot ja 
toimenpiteet. Esimerkkeinä tekoäly ja 
digitaalisen riippumattomuuden lisääminen. 
Asia jakautuu moniin eri alateemoihin: 
kestävä valmistusteollisuus, sosiaalinen 
media ja alustat, jotka noudattavat EU:n 
yksityisyysvaatimuksia, sekä laajemmin 
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kilpailukykyisen ja muulle maailmalle 
avoimen mutta samalla turvallisen ja 
yksityisyyttä kunnioittavan eurooppalaisen 
digitaalisen ekosysteemin rakentaminen. 

‒ Työntekijöiden digiosaaminen ja tuki 
yrityksille digitalisaatioon mukautumiseksi. 

‒ Kyberarmeija puolustamaan EU:ta 
kyberuhilta. 

‒ Lisätään sähköisen äänestämisen käyttöä, 
jotta äänestäminen saadaan 
esteettömämmäksi, erityisesti 
pandemiatilanteessa. Toisaalta osa 
kommentoijista kehotti varovaisuuteen tässä 
asiassa. 

‒ Tietosuoja digiympäristössä. 

‒ Investoinnit digitaaliseen koulutukseen ja 
digitaaliseen terveydenhuoltoon teknologian 
terveellisen ja tiedostavan käytön 
edistämiseksi. 

Eurooppalainen 
demokratia 

 

Tässä aihepiirissä esitetyt ideat koskevat monenlaisia 
kysymyksiä. Osallistujat kehottivat toteuttamaan EU-
toimielinten rakenneuudistuksen tai jopa muuttamaan 
Euroopan unionin liittovaltioksi. Monissa 
ehdotuksissa peräänkuulutettiin lisää kansalaisten 
osallistumista. Seuraavat teemat nousivat 
voimakkaimmin esiin: 

‒ EU:n liittovaltiokehitys nostettiin usein esiin. 
Se mainittiin foorumilla myös muiden 
aihepiirien yhteydessä. Jotkin osallistujat 
kannattivat vallan hajauttamista ja sen 
siirtämistä selvemmin jäsenmaille. 

‒ Toimielinten uudistuksia ehdotettiin. Näiden 
tavoitteena olisi tehdä EU-toimielimistä 
tehokkaampia ja avoimempia sekä tuoda ne 
lähemmäksi kansalaisia. Useimmissa 
kommenteissa ehdotettiin 
määräenemmistöpäätösten käyttöönottoa 
neuvostossa yksimielisyyden asemesta ja 
suurempaa roolia Euroopan parlamentille. 

‒ Mekanismit EU-kansalaisten osallistumisen 
lisäämiseksi, esimerkiksi valitsemalla EU:n 
presidentti tai käyttämällä kansalliset rajat 
ylittäviä puolueiden ehdokaslistoja tai 
kampanjoita Euroopan parlamentin 
vaaleissa. Muilla ehdotetuilla toimenpiteillä 

muun muassa tehtäisiin kansalaisten 
kuulemisesta ja osallistumisesta 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 nousi esiin myös 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 mielipiteitä kaikenlaista muuttoliikettä 
vastaan ja toisaalta kannatusta 
ihmisoikeuskeskeisemmille muuttoliikepolitiikoille. 
Vuorovaikutus voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: 

‒ EU:hun saapuvaa muuttoliikettä vastustavat 
mielipiteet, joissa osallistujat ilmaisevat 
olevansa eri mieltä ja pettyneitä sekä 
kokevansa oman kulttuuri-identiteettinsä 
uhatuksi. 

‒ Mielipiteet, joissa ehdotetaan ja perustellaan 
erityisiä toimenpiteitä ja keinoja 
muuttoliikkeen vähentämiseksi tai 
hallitsemiseksi eri tavoin. 

‒ Mielipiteet, joissa kehotetaan toteuttamaan 
ihmisoikeuksia kunnioittavaa 
muuttoliikepolitiikkaa, joka on 
solidaarisempaa ja edistää integroitumista 
paremmin. 

‒ Keinot ja toimenpiteet, joilla voidaan 
helpottaa integroitumista ja tukea pysyvien 
asukkaiden oikeuksia. 
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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. 

‒ Tällä hetkellä koulutukseen, kulttuuriin ja 
urheiluun liittyvistä ideoista keskustellaan 
pääasiassa keinoina edistää eurooppalaisen 
identiteetin ja EU-kansalaisuuden 
kehittämistä. Näihin kuuluu monia ehdotuksia 
vaihdon ja vuorovaikutuksen edistämiseksi, 
esimerkiksi Erasmus-ohjelman ja 
eurooppalaisten urheilutapahtumien avulla. 

‒ Koulutuksen osalta osallistujat mainitsivat, 
että koko koulutusalaa olisi tarkasteltava 
uudelleen ja lisättävä sen digitalisaatiota, 
Euroopan sisäistä koulutukseen liittyvää 
liikkuvuutta ja pehmeän osaamisen 
merkitystä. 

‒ Lisätty sisältö painottaa voimakkaasti 
tiedotusvälineiden, eurooppalaisen 
journalismin ja eurooppalaisten tuotantojen 
roolia eurooppalaisten arvojen ja kulttuurin 
levittäjinä. 

‒ Ehdotus yhteisestä yhdentävästä kielestä 
esiintyy foorumilla monissa eri aihepiireissä. 

‒ Lisäksi nousi esiin ideoita, joissa käsitellään 
nuorisoa ja nuorisotyöttömyyttä koskevia 
erityistoimia. 
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Toiminta 
Tarkastelujakson aikana foorumille kertyi 
19 679 uutta sisältökohdetta: ideoita, kommentteja ja 
tapahtumia. Toiminta jakautui seuraavasti: 

‒ Ideat: 6 115 

‒ Kommentit: 11 879 

‒ Tapahtumat: 1 685 

Heinäkuussa lisättiin keskimäärin 89 ideaa, 
kommenttia ja tapahtumaa päivittäin. Kesäkuussa 
päivittäisiä lisäyksiä oli keskimäärin 111, 

toukokuussa 262 ja huhtikuussa 308. 
Trendikuvaajasta (katso kuva 1) on havaittavissa 
kaksi lisäysten määrän huippua. Ensimmäinen 
huippu ajoittuu foorumin avaamisen aikaan ja toinen 
Eurooppa-päivänä (9. toukokuuta) pidettyyn 
Euroopan tulevaisuuskonferenssin 
avajaistilaisuuteen. 

 

3. Yleiskatsaus 
foorumille lisätystä 
sisällöstä  

4.  



   
 

   

 

Kuva 1 – Päivittäisiä sisällön lisäyksiä kuvaava aikajana (19.4.2021–1.8.2021) 
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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 vain rajallinen käsitys, joka 
esitetään seuraavassa. Esimerkiksi 27 prosenttia 
lisätystä sisällöstä on peräisin osallistujilta, jotka 
eivät ilmoittaneet asuinmaataan. 

Toimintaa on ollut kaikissa EU-maissa. (Katso 
kuva 2 

Kuva 2 – sisällön lisäykset yhteensä maittain.) 

Kuva 2 – Sisällön lisäysten määrä maittain 
(19.4.2021–1.8.2021) 

 

Seuraavassa kuvassa on esitetty sisällön lisäysten 
määrä maittain miljoonaa asukasta kohti. Näin 
saadaan tarkempi käsitys sisällön lisäysten 
määrästä suhteessa väestön kokoon. 

Kuva 3 – Sisällön lisäysten määrä maittain – 
suhteellinen kuvaus miljoonaa asukasta kohden 
(19.4.2021–1.8.2021) 
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Ketkä osallistuvat 
keskusteluun? 

Noin kaksi kolmasosaa foorumin osallistujista on 
määritellyt itsensä miehiksi (62,7 prosenttia) ja 
15 prosenttia naisiksi. Joka viides vastaaja 
(22 prosenttia) jätti kuitenkin mainitsematta 
sukupuolensa, ja 0,3 prosenttia määritteli 
sukupuolensa "muuksi", joten nämä luvut antavat 
vain rajoitetun kuvan. Tässä yhteydessä on 
huomattava, että myös järjestöt voivat lisätä sisältöä 
foorumiin. 

Ikäryhmien edustus on tällä hetkellä melko 
monipuolista: 25–39-vuotiaat ovat aktiivisin 
osallistujaryhmä (26,1 prosenttia lisätystä sisällöstä) 
ja 55–69-vuotiaat toiseksi aktiivisin (16,8 prosenttia). 

Ammattiryhmistä aktiivisimpia foorumilla olivat 
ammattityöntekijät (17,4 prosenttia), opiskelijat 
(15,7 prosenttia) ja esihenkilöt (12 prosenttia). Myös 
eläkeläiset olivat melko aktiivisia (9,9 prosenttia). 
Ruumiillisen työn tekijät (7,5 prosenttia), itsenäiset 
ammatinharjoittajat (7,3 prosenttia) ja työttömät 
(2,5 prosenttia) ovat toistaiseksi olleet verrattain 
vähemmän aktiivisia foorumilla. 

Koulutuksen osalta korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneet ovat olleet hyvin aktiivisia 
(44 prosenttia) jaksolla 19. huhtikuuta 2021 – 
2. elokuuta 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4 – Osallistujien ikä, sukupuoli, koulutus ja 
ammatti (19.4.2021–1.8.2021) 
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Lisätyn sisällön 
puhutuimmat aiheet 

Konferenssin ensimmäisten kuukausien jälkeen 
Eurooppalainen demokratia -aihepiiriin on lisätty 
eniten sisältöä (ideoita, kommentteja ja tapahtumia – 
yhteensä 3 641 lisäystä). Toiseksi eniten lisättyä 
sisältöä (3 156) on aihepiirissä Ilmastonmuutos ja 
ympäristö. Muihin aiheisiin lisättiin kolmanneksi 
eniten sisältöä, Vahvempi talous, sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus ja työllisyys -aihepiiriin 
neljänneksi eniten sekä EU:n rooli maailmassa  
-aihepiiriin viidenneksi eniten (katso kuva 5). Kuten 
edellä todettiin, Muihin aiheisiin lisätty sisältö jaettiin 
analyysin yhteydessä eri aihepiireihin. Jotkin aiheet 
keräsivät enemmän kommentteja tai ideoita kuin 
toiset. Esimerkiksi Ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöön liittyy eniten ideoita (1 074). Vastaavasti 
Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu -aihepiirissä on 
yhteensä 261 tapahtumaa, mikä on huomattavasti 
enemmän kuin missään muussa aihepiirissä. 

Kuva 5 – Sisällön lisäykset foorumille aiheittain 
(19.4.–1.8.2021) 
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Aihepiiriin Ilmastonmuutos ja ympäristö on lisätty 

foorumin avaamisen jälkeen yhteensä 

3 156 kommenttia, ideaa ja tapahtumaa 

(1 074 ideaa, 1 798 kommenttia ja 284 tapahtumaa). 

Ilmastonmuutos ja tietoisuus sen vaikutuksista ovat 

monien ehdotusten taustalla. Osallistujat korostavat 

lukuisia ympäristöhaasteita ja vaativat konkreettisia 

toimia niihin vastaamiseksi. Aiheeseen liittyvät ideat 

ovat moninaisia, ja ne voidaan ryhmitellä seuraaviin 

teemoihin: 

 Saasteet 

 Liikenne 

 Maatalous 

 Kulutus 

 Tuet ja verotus 

 Energia 

 Asenteiden ja käyttäytymisen muuttaminen 

Saasteet 

Osallistujat katsoivat ympäristön pilaantumisen 

merkittäväksi globaaliin ympäristöön kohdistuvan 

rasituksen lähteeksi. Keskustelussa vihreästä 

siirtymästä ehdotettiin erilaisia ratkaisuja 

saastumisen vähentämiseksi (ks. tapahtuma). 

Esimerkiksi yhdessä foorumin kannatetuimmista 

4. Ilmastonmuutos ja 
ympäristö 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?locale=fi&per_page=50
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ideoista ehdotetaan, että EU:n olisi omaksuttava 

vahva ja osallistava hallintotapa, jossa sekä 

työntekijät että ammattiliitot osallistuvat 

sopeutumispolitiikkojen suunnitteluun ja 

täytäntöönpanoon kaikilla tasoilla. Käyttäjät 

painottavat sitä, että ilmastonmuutoksen torjuntaa 

koskevaan EU:n strategiaan olisi kuuluttava 

konkreettisia politiikkatoimia, joilla säilytetään 

työpaikat ja suojellaan työntekijöiden terveyttä ja 

turvallisuutta. Lisäksi strategian olisi sisällettävä 

aktiivista työmarkkinapolitiikkaa sekä 

uudelleenkoulutusta ja koulutusta työpaikkojen 

menetysten ehkäisemiseksi (ks. idea). 

Keskustelua on käyty useista ympäristön 

pilaantumisen näkökohdista. Sisältö voidaan jakaa 

seuraaviin alateemoihin: päästöt, metsäkato, veden 

saastuminen, valosaaste ja muovin käyttö. 

Päästöjen osalta yksi eniten keskustelluista 

kysymyksistä koskee päästöjen verottamista ja 

erityisesti yritysten kannustamista vähentämään 

kasvihuonekaasupäästöjään valitsemalla halvempia 

uusiutuvia energialähteitä, mikä puolestaan johtaisi 

siihen, että asiakkaat tekisivät kestävämpiä valintoja 

(ks. esimerkki ideasta). Lisäksi keskusteluissa 

kehotetaan laajentamaan EU:n 

päästökauppajärjestelmää. 

Yksi ideoiden alateema koskee metsäkatoa. 

Keskusteluissa kehotetaan investoimaan uudelleen 

metsittämiseen 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). 

Veden saastumisen alateemassa korostetaan 

voimakkaasti tarvetta varmistaa juomavesivarojen 

saanti ja ekosysteemien puhtaus (ks. tapahtuma). 

Lisäksi käyttäjät ovat esittäneet konkreettisia 

ehdotuksia merenpinnan nousun ja jokien 

saastumisen torjumiseksi (ks. esimerkki 

tapahtumasta). Yhdessä ideassa ehdotetaan, että 

perustettaisiin laitoksia joista ja valtameristä 

kerättyjen muovien kierrättämiseksi (ks. idea). 

Joissakin foorumilla esitetyissä ideoissa halutaan 

rajoittaa valosaastetta (ks. esimerkki ideasta). 

 

Liikenne 

Monet liikenteeseen liittyvät ideat 

keskittyvät liikenteen ja saastumisen väliseen 

suhteeseen. Osa jäljempänä esitetyistä ehdotuksista 

koskee liikennejärjestelmän muuttamista 

saastumisen vähentämiseksi. 

Foorumilla liikennejärjestelmän muuttamiseksi 

esitetyissä ideoissa kehotetaan ennen kaikkea 

kieltämään lyhyet lennot EU:ssa saastumisen 

vähentämiseksi (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 Euro Trainscanner  

-hakukonetta tekemään rautateitse matkustamisesta 

houkuttelevampaa (ks. idea) ja toinen, että otetaan 

käyttöön koko EU:ssa toimiva joukkoliikenteen 

yhdistelmälippu ja tehdään siitä maksuton 

kaupungeissa (ks. idea). 

Muut ideat koskevat esimerkiksi yhteistä 

pyöräilyverkostoa, jonka yhteydessä ehdotetaan, 

että pyöräilyreittejä laajennettaisiin tai että 

perustettaisiin koko Euroopan laajuinen 

pyörätieverkko (ks. esimerkki ideasta). 

Toisessa ideakeskittymässä painotetaan innovointia 

sekä sähköajoneuvojen, kuten autojen ja 

polkupyörien, kehittämistä ja niiden integroimista 

nykyiseen ympäristöön esimerkiksi kehittämällä 

latausasemaverkkoa (ks. esimerkki ideasta). 

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 ja kehitykseen sekä 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). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028?locale=fi&order=most_endorsed&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780?component_id=1&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=6&=&order=most_commented&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&=&order=random&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t=&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160?=&order=most_followed&per_page=100&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=&locale=fi&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841?toggle_translations=true&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724?toggle_translations=true&locale=fi
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Maatalous 

Maatalousteemassa melko monet käyttäjät 

kannattavat ekologisen viljelyn ja useampien 

pientilojen (ks. esimerkki ideasta) mallia sekä 

vaativat torjunta-aineiden käytön ja tehoviljelyn 

kieltämistä (ks. esimerkki ideasta). Joidenkin 

käyttäjien mielestä myös torjunta-aineiden yksityinen 

käyttö olisi kiellettävä, sillä vaikka viljelijöiden on 

dokumentoitava käyttämänsä torjunta-aineet, 

yksityisillä puutarhojen omistajilla tällaista velvoitetta 

ei ole, ja he voivat ostaa tällaisia tuotteita laillisesti 

eivätkä välttämättä ole tietoisia niiden haitallisista 

vaikutuksista (ks. esimerkki ideasta). 

Toisissa ideoissa todetaan, että EU:n olisi 

edistettävä tarmokkaammin kasviperäistä 

ruokavaliota ilmaston ja ympäristön suojelemiseksi. 

Jotkin vastaajat ovat lisänneet eettisiä huolenaiheita 

tällaisten toimien perusteiksi (ks. esimerkki ideasta). 

Kysymystä käsitellään myös aihepiirissä Terveys. 

Osallistujat painottavat voimakkaasti myös tarvetta 

varmistaa elintarvikeomavaraisuus ja -turva 

edistämällä paikallista maataloutta (ks. esimerkki 

ideasta). 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 

vaikutuksia maatalousmaahan (ks. idea). 

Lisäksi osallistujat haluavat edistää biodiversiteettiä 

Euroopassa esimerkiksi viherkattojen kaltaisilla 

konkreettisilla toimenpiteillä (ks. esimerkki ideasta). 

Keskustelua käydään myös viljelijöiden tuloista. 

Jotkin osallistujat kehottavat takaamaan viljelijöiden 

toimeentulon oikeudenmukaisten hintojen avulla 

tukien asemesta (ks. esimerkki ideasta). 

 

Kulutus 

Kulutusteemassa kehotetaan yleisesti 

ottaen muuttamaan nykyistä 

tavaroiden ja palvelujen massakulutusjärjestelmää 

(ks. esimerkki ideasta). Jotkut osallistujat menevät 

vielä pidemmälle ja ehdottavat enimmäiskiintiöitä 

kulutukselle ja tuotannolle (ks. esimerkki ideasta). 

Useat foorumin osallistujat viittaavat tuotetun jätteen 

suureen määrään ja ehdottavat useita toimenpiteitä 

jätteen välttämiseksi ja torjumiseksi. Niitä ovat 

esimerkiksi kierrätys (ks. esimerkki ideasta) sekä 

jätteettömien tai vähän jätettä aiheuttavien 

tuotepakkausten käyttäminen ympäristövaikutusten 

vähentämiseksi (ks. esimerkki ideasta). Lisäksi 

käyttäjät kehottavat voimakkaasti lopettamaan 

sellaisten tuotteiden tuonnin, jotka aiheuttavat 

trooppista metsäkatoa (ks. esimerkki ideasta). 

Toisessa idearyhmässä kannatetaan 

kehittyneempää tuotteiden merkintäjärjestelmää 

(ks. esimerkki ideasta), jossa eritellään 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 usein 

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 uusien 

elektronisten laitteiden aiheuttamasta jätteestä ja 

kehotetaan muun muassa lisäämään niitä koskevia 

pakollisia vaatimuksia ja varmistamaan niiden 

korjattavuus (ks. esimerkki ideasta). Jotkut 

osallistujat toivovat myös, että energiankulutusta 

rajoitetaan – erityisesti siksi, että sähköä tuotetaan 

suurelta osin fossiilisilla polttoaineilla – asettamalla 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786?toggle_translations=true&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672?component_id=1&locale=fi&page=3&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713?=&order=recent&page=7&per_page=100&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=fi&order=most_followed&page=3&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=fi&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&per_page=50&locale=fi&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200?toggle_translations=true&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=fi&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868?commentId=8944&component_id=1&locale=fi&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083?component_id=2&locale=fi&page=2&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=fi&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
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kuukausittainen sähkönkulutuskiintiö, jonka ylittävää 

kulutusta verotetaan (ks. esimerkki ideasta). 

Tuet 
ja verotus 

Tässä teemassa 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 

pitkälle aikavälille. 

Osallistujat ehdottavat myös kestävyysveron 

käyttöönottoa (ks. esimerkki ideasta). Tämä tekisi 

kestämättömistä tuotteista kalliimpia ja siten 

vähemmän houkuttelevia sekä kuluttajien että 

tuottajien kannalta. Lisäksi veron katsotaan tuovan 

EU:lle lisätuloja kestävyysinvestointeja varten. 

 

Energia 

Foorumin 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 paikallisen 

väestön olisi hyväksyttävä myös vaihtoehtoiset 

lähteet, kuten tuulienergia, ja että on varmistettava, 

että niillä on myönteinen vaikutus biodiversiteettiin, 

ihmisiin ja maisemiin (ks. esimerkki ideasta). 

 

 

Asenteiden ja 
käyttäytymisen 
muuttaminen 

Yhtenä painopisteenä on kaiken ikäisten 

eurooppalaisten koulutus ja tietoisuuden lisääminen 

(ks. tapahtuma). Useimmat ideat koskevat nuorten 

koulutusta (ks. esimerkki ideasta), mutta myös 

ikääntyneet eurooppalaiset kehotetaan ottamaan 

mukaan ilmastonmuutosaloitteisiin erityisesti siksi, 

että Euroopan väestö ikääntyy edelleen 

(ks. esimerkki ideasta). Lisäksi jotkut osallistujat 

painottavat, että ympäristövastuullista viestintää on 

edistettävä EU:n toimielimissä. He ehdottavat 

esimerkiksi, että kehitettäisiin viestintäpaketteja siitä, 

miten "jokainen voi olla ekologisesti vastuullinen 

eurooppalainen", ja vahvistettaisiin 

ympäristökasvatusta ympäristöasioissa vastuullisten 

asuinalueiden luomiseksi (ks. idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890?toggle_translations=true?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546?component_id=1&locale=fi&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to?locale=fi&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=fi&page=6&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?toggle_translations=true&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to?locale=fi&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457?toggle_translations=true?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297?locale=fi&order=recent
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289?component_id=2&locale=fi&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=4&toggle_translations=true&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872?component_id=1&locale=fi&order=recent&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434?toggle_translations=true&locale=fi
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Kuva 6 – 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. Aiheeseen on 
saatu 1 018 sisällön lisäystä: 392 ideaa, 
576 kommenttia ja 50 tapahtumaa. Aihepiirin 
pääteemat ovat 

 EU:n terveydenhuollon järjestelmien 
integroiminen 

 Terveydenhuollon saatavuus kaikille 

 Terveenä ikääntyminen 

 Terveet elintavat 

 Vastaukset koronakriisiin 

 Ennaltaehkäisyä eikä vain korjaamista 

 Terveys digitaalisella aikakaudella 

 Terveystutkimus 

 Seksuaali- ja lisääntymisterveys 

 Muut ideat 

 
EU:n 
terveydenhuollon 
järjestelmien 
integroiminen 

Foorumin osallistujat kannattavat jäsenmaiden 

tiiviimpää yhteistyötä eurooppalaisten 

terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamiseksi eri 

tavoin. 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 

5. Terveys 

5.  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120?locale=fi
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pääsyä annettava ensiapu (ks. idea), 

tunnustamalla hoitajien tutkinnot kaikkialla EU:ssa 

(ks. idea), perustamalla eurooppalainen sairaala 

harvinaisten sairauksien hoitoa varten (ks. idea) 

sekä elinsiirtoja koskevan lainsäädännön 

parantaminen siten, että luodaan 

yhdenmukaistettu elinsiirtojen 

koordinointijärjestelmä (ks. idea). 

Keskusteluissa korostetaankin tarvetta antaa 

EU:lle enemmän toimivaltaa kansanterveyden 

alalla hätätilanteissa. Tämä toteutettaisiin 

tarkistamalla Lissabonin sopimusta (ks. esimerkki 

ideasta). Ehdotukset liittyvät useimmiten siihen, 

miten jäsenmaat ovat käsitelleet 

koronapandemiaa ja siihen liittyvää 

terveydenhuollon laitteiden puutetta, rokotteiden 

kehittämisen haasteita ja rokotteiden 

yhteishankintoja. 

 

Terveydenhuollon 

saatavuus kaikille 

Terveydenhuollon saatavuutta koskevissa 

ideoissa kannatetaan eurooppalaisen 

sairausvakuutusjärjestelmän käyttöönottoa 

(ks. esimerkki ideasta ja toisesta). 

Terveydenhuoltoalan yksityistämisen purkamista 

koskeva idea esitetään myös keinona tehdä 

terveydenhuollosta kohtuuhintaista kaikille 

(ks. idea). Toisessa ideassa terveydenhuolto 

tuotaisiin helpommin kaikkien ulottuville 

laajentamalla liikkuvia terveyspalveluja 

"terveysbusseilla", mikä edistäisi nopeaa ja 

matalan kynnyksen pääsyä terveydenhuollon 

piiriin (ks. idea). 

 

Terveenä 
ikääntyminen ja 

ikääntymisen haittojen 
torjunta 

Euroopan väestö ikääntyy, ja kansalaiset 

arvostavat hyvää terveyttä senioriaikana. Yhdessä 

erittäin kannatetussa ja kommentoidussa ideassa 

edistetään voimakkaasti tieteeseen pohjautuvaa 

terveen pitkäikäisyyden tutkimusta ja teknologioita 

(ks. idea), kuten nuorennushoitoja ja alan kliinisiä 

tutkimuksia, ja tehdään tehokkaita oikeudellisia, 

taloudellisia ja sääntelyä koskevia sekä 

institutionaalisia sitoumuksia terveen eliniän 

odotteen pidentämiseksi Euroopan unionissa. 

Yksi kansalainen tuo esiin maaseutualueiden 

potentiaalin innovaatiokeskuksina terveenä 

ikääntymistä koskevissa strategioissa, sillä näillä 

"vaikeuksissa olevilla alueilla" asuu yleensä 

suhteellisesti tiheämmin ikääntyneitä kansalaisia 

ja terveydenhuolto ei ole yhtä korkealuokkaista 

kuin kaupunkialueilla, minkä vuoksi tarvitaan 

innovatiivisia ratkaisuja (ks. idea). Toinen 

osallistuja menee vielä pidemmälle ja esittää 

kryoniikkaa ratkaisuksi lykätä hoitoa. Ajatuksena 

olisi jäädyttää parantumattomasti sairaita 

henkilöitä, kunnes parannuskeino löytyy 

(ks. idea). 

 

 

Terveet elintavat 

Useissa ideoissa korostetaan terveellisen 

ruokavalion merkitystä. Monet kansalaiset 

ehdottavat, että EU:n olisi edistettävä 

kasvisruokavalioita (ks. idea) niiden terveys- ja 

ympäristöhyötyjen vuoksi. Tässä yhteydessä 

yhdessä ideassa nostettaisiin lihan verotusta ja 

samalla alennettaisiin terveellisten 

elintarvikkeiden arvonlisäveroa (ks. idea). Muissa 

lisäyksissä esimerkiksi kehotetaan tutkimaan 

emulgointiaineiden vaikutuksia (ks. idea), 

kieltämään keinotekoiset transrasvat (ks. idea) 

sekä sääntelemään ravitsemukseen ja terveyteen 

vaikuttavia viljelytekniikoita, kuten antibiootteja 

tehoviljelyssä (ks. idea). Vastaavia ideoita 

käsitellään myös Ilmastonmuutos ja ympäristö  

-aihepiirissä. 

Luonnollisten hoitokeinojen sisällyttämistä 

lääketieteeseen koskevia ideoita käsitellään 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7762?order=random&per_page=50&toggle_translations=true?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?toggle_translations=true?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747?locale=fi
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laajasti foorumilla (ks. esimerkki ideasta). 

Osallistujat ehdottavat erityisesti, että muut kuin 

lääketieteelliset toimenpiteet voivat todistettavasti 

hyödyttää potilaiden terveyttä ja itsenäisyyttä 

(ks. esimerkki ideasta). Yksi kansalainen 

painottaa myös antioksidanttipitoisuudeltaan 

korkeiden pohjoisten marjojen etuja syöpähoitojen 

tehostamisessa (ks. idea). Samoin ehdotetaan 

vaihtoehtoisia hoitomuotoja, kuten metsäterapiaa, 

stressin, työuupumuksen, masennuksen ja 

ahdistuneisuuden torjumiseksi (ks. idea). 

Foorumilla ehdotetaan myös tukea 

terveysosaamisen edistämiselle (ks. idea) ja 

terveyteen liittyvien käytäntöjen juurruttamiselle 

varhaisesta iästä alkaen, sillä tämä on keskeinen 

tekijä terveellisissä elintavoissa (ks. idea). Useat 

kansalaiset esimerkiksi korostavat tarvetta hillitä 

tupakan kulutusta Euroopan tasolla korottamalla 

tupakan hintaa ja rajaamalla myynnin 

apteekkeihin (ks. esimerkki ideasta). 

 

Vastaukset 
koronakriisiin 

Osallistujat keskustelevat laajalti 

koronapandemian vaikutuksista ja katsovat 

yleisesti, 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 koronapandemian 

torjuntatoimista keskustellessaan yhtä mieltä siitä, 

että kaikkien EU:ssa toteutettavien 

koronapandemian torjuntatoimien olisi 

perustuttava näyttöön, jotta voitaisiin laatia 

mahdollisimman realistinen kustannus–

hyötyanalyysi (ks. idea). 

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 

tutkimus koronatoimien vaikutuksista 

vanhainkotien asukkaisiin ja henkilökuntaan eri 

EU-maissa, jotta saadaan ensi käden tietoa 

ikääntyneiden henkilöiden kokemuksista 

koronatoimista (ks. idea). 

Eräs osallistuja käsittelee rokotehankintoihin 

liittyviä menettelyjä EU:n tasolla ja kehottaa 

julkistamaan lääkeyhtiöiden kanssa tehtyjä 

sopimuksia avoimemmin (ks. idea). Lisäksi 

rokotusohjelmasta käydyissä 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 toinen 

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 EU:n olisi puolustettava oikeutta olla 

ottamatta rokotetta (ks. idea), kun taas toiset 

kannattavat koronatodistusta ja pakollisia 

rokotuksia osana yhteisiä pyrkimyksiä selättää 

virus ja varmistaa terveydenhuoltojärjestelmien 

elinkelpoisuus (ks. esimerkki ideasta). 

Useat kansalaiset vaativat enemmän 

solidaarisuutta sekä maailmanlaajuista 

kumppanuutta ja rahoitusta tautien globaalia 

torjuntaa ja hävittämistä varten. Lisäksi he 

toteavat, että Eurooppa voi 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 toisessa ideassa korostetaan, että 

koko maailma olisi rokotettava, jotta uudet kannat 

eivät pääse kasvamaan (ks. idea). Samalla 

osallistujat kehottavat ryhtymään toimiin yritysten 

patenttien suojaamiseksi ja ehdottavat, että 

Euroopan komissio voisi ottaa asiassa 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770?locale=fi
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merkittävän roolin välittäjänä ja lähettiläänä 

(ks. idea). 

 

Ennaltaehkäisyä 
eikä vain 

korjaamista 

Useat kansalaisten esittämät ideat koskevat 

tiedotusta 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 vuoksi määrättyjen rajoittavien 

toimenpiteiden vaikutukset. 

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-

yhdisteille (per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet) 

(ks. idea). 

Foorumilla esiintyy monialaisena alateemana 

kritiikkiä Euratom-sopimusta kohtaan. 

Sopimuksen katsotaan suosivan ydinvoimaa 

muihin energialähteisiin verrattuna ja suojelevan 

Euroopan kansalaisia ydinvoiman vaaroilta 

riittämättömällä tavalla. Jotkut kansalaiset 

kannattavat Euratom-sopimuksen lakkauttamista 

(ks. esimerkki ideasta). 

 

 

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 ja tarvetta rajata sekä kansallisesti 

että Euroopan laajuisesti 

terveystietokokonaisuuksien koko esimerkiksi 

tutkimustarkoituksia varten tiettyyn määrään 

annettuja tietueita tai potilaita (ks. idea). Yksi 

kansalainen kehottaa kieltämään kansalliset 

genomitietokannat, joita käytetään 

lääketieteellisiin tutkimustarkoituksiin mutta joita 

muut toimijat, kuten valtion virastot, voivat käyttää 

muihin tarkoituksiin, mikä loukkaa oikeutta 

yksityisyyteen (ks. idea). 

Toisessa ideassa ehdotetaan liikuntaa koskevan 

ja sähköiseen terveydenhuoltoon liittyvän 

tutkimuksen rahoituksen asettamista etusijalle, 

jotta saataisiin tuotettua digitaalisia ratkaisuja, 

jotka auttavat kansalaisia pysymään fyysisesti 

aktiivisina, ja siten torjuttaisiin 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. 

 

 

 

Terveystutkimus 

Useat kansalaiset kannattavat keskitetyn 

eurooppalaisen terveystutkimuslaitoksen 

perustamista koordinoimaan kansallisissa 

laitoksissa tehtävää terveystutkimusta ja 

investoimaan farmaseuttiseen tutkimukseen 

(ks. esimerkki ideasta). Yksi kansalainen 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2778?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408?locale=fi
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korostaa, että suojavaatteita ja lääkkeitä on 

voitava hankkia, valmistaa ja toimittaa nykyistä 

enemmän Eurooppaan painottuen (ks. idea). 

Useat osallistujat kannattavat ehdotusta edistää 

myalgisen enkefalomyeliitin (kroonisen 

väsymysoireyhtymän) patomekaniikan tutkimusta 

Horisontti Eurooppa -ohjelmassa (ks. idea). 

Lisäksi tuodaan esiin, että EU:n on yhdistettävä 

voimansa yliopistojen kanssa, jotta voidaan 

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 voidaan edistää niiden 

turvallisuuden ja tehokkuuden arviointia (ks. idea). 

Eräs muu idea on tartuntatauteja käsittelevän 

eurooppalaisen laboratorion perustaminen 

(ks. idea). 

 

Seksuaali- ja 
lisääntymisterveys 

Yhdessä ideassa ehdotetaan, että julkisissa 

tiloissa olisi asetettava saataville ilmaisia 

kuukautistarvikkeita, jotta voidaan torjua niin 

sanottua kuukautisköyhyyttä (ks. idea). Muissa 

ehdotuksissa esitetään esimerkiksi 

terveyssiteiden verohelpotuksia ja naisten 

ehkäisyvälineiden täysimääräistä korvaamista. 

Lisäksi esiin nousee tarve lisätä naisten 

lisääntymisterveyttä koskevaa tutkimusta ja 

kehittää vähemmän invasiivisia naisten ja miesten 

ehkäisyvälineitä (ks. idea). 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). 

 

Muut ideat 

Muut ideat liittyvät vastuullisen 

käyttäytymisen palkitsemiseen 

sairausvakuutuksissa esimerkiksi 

takaisinmaksuina, jos palveluja ei käytetä tiettynä 

vuonna (ks. idea). Yhdessä ideassa painotetaan 

tarvetta löytää ratkaisu vaarallisen sairaalajätteen 

(kuten diabeteksen hoitoon käytettävien 

insuliinipakkausten neulojen) hävittämiseen 

(ks. idea). Useat kansalaiset kehottavat myös 

poistamaan kannabiksen rangaistavuuden 

kansanterveyteen liittyvistä syistä (ks. idea ja 

toinen), kun taas toisten mielestä huumausaineita 

olisi torjuttava EU:n tasolla entistäkin tiukemmin 

(ks. idea). Lisäksi eräässä ideassa, josta on 

keskusteltu vilkkaasti, ehdotetaan tähtitieteellisen 

ajan noudattamista sen sijaan, että kelloja 

siirreltäisiin talvi- ja kesäaikaan (ks. idea). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715?locale=fi
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Kuva 7 – Miellekartta: Terveys 
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Aihepiiriin Vahvempi talous, sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus ja työllisyys on lisätty yhteensä 

708 ideaa, 1 172 kommenttia ja 159 tapahtumaa 

2. elokuuta 2021 mennessä. Osallistujat korostavat, 

että on tärkeää tehdä Euroopasta 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. Yleisimmin ehdotettu mekanismi, 

jolla Euroopasta tehtäisiin osallistavampi ja 

sosiaalisesti oikeudenmukaisempi, on vastikkeeton 

perustulo 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 

 Talouden elpyminen 

 Nykyisen talousmallin haastaminen 

 Osallistavampi, sosiaalisesti 
oikeudenmukainen Eurooppa 

6. Vahvempi talous, 
sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus ja 
työllisyys  

6.  
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 Lisää työpaikkoja 

 Innovointi – kasvun vauhdittaminen 

Osallistava ja 
oikeudenmukainen 

talous verotuksen avulla 

Ryhmä osallistujia ehdottaa sosiaalisten, 
taloudellisten ja ympäristöön liittyvien ongelmien 
ratkaisemista finanssipoliittisten sääntöjen avulla. 

Tämän teeman lukuisissa ideoissa kannatetaan 
verotuksen oikeudenmukaisuuden parantamista, 
oikeudenmukaista verotusta ja veropetosten 
torjuntaa. Ehdotuksia ovat muun muassa 
toimenpiteet veronkierron torjumiseksi, 
finanssitransaktioveron käyttöönotto (ks. idea) sekä 
"sosiaalisen polkumyynnin" välttäminen 
yhdenmukaistamalla finanssipoliittisia sääntöjä ja 
vähimmäispalkkoja kaikissa jäsenmaissa 
(ks. esimerkki ideasta). Yksi kommentoiduimmista ja 
kannatetuimmista ideoista koskee maailmanlaajuisen 
tai EU:n vähimmäisveron käyttöönottoa 
veroparatiisien torjumiseksi (ks. idea). 

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). 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). 

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) ja kehotetaan yleisesti 
lisäämään toimia inhimillisemmän Euroopan 
luomiseksi (ks. esimerkki ideasta). 

Vastikkeettoman perustulon lisäksi kehotetaan 
toistuvasti toimenpiteisiin, joilla puututtaisiin 
(nuorison) työttömyyteen (ks. esimerkki 
tapahtumasta). Ikääntyvän väestön osalta osallistujat 
keskustelevat kaikkien EU:n jäsenmaiden kesken 
koordinoidun eläkepolitiikan ja koordinoitujen 
eläkkeiden tarpeesta (ks. esimerkki ideasta). 
Liikkuvien eurooppalaisten erityinen tilanne tuodaan 
myös esiin, ja tässä yhteydessä ehdotetaan 
vapaaehtoista Euroopan julkista eläkerahastoa, joka 
olisi tarkoitettu useissa jäsenmaissa asuneille 
ihmisille (ks. idea). 

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 (ks. esimerkki ideasta). 

 

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/10/proposals/8318?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&per_page=20&toggle_translations=true?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bspace_state%5d=active&filter%5bterm%5d=%234&order=recent&toggle_translations=true?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&per_page=100&toggle_translations=true?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027?toggle_translations=true&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Meetings::Meeting&filter%5bterm%5d=youth+unemployment&toggle_translations=true?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/10/proposals/63757?per_page=100?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401?locale=fi
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Talouden elpyminen 

Joukossa foorumilla esitettyjä 
kommentteja ja ideoita ilmaistaan 

huolta julkisen velan kasvusta EU:ssa. 
Niissä keskustellaan muun muassa Euroopan 
keskuspankin (EKP) roolista, vakaus- ja 
kasvusopimuksen sääntöjen tarkistamisesta 
(ks. idea) sekä vaihtotaseen epätasapainoa 
koskevasta lainsäädännöstä (ks. esimerkki ideasta). 

Paikallisen kulutuksen ja tuotannon edistämiseen 
tähtäävät ideat, joissa pk-yritykset toimivat kasvun 
moottorina, nähdään ratkaisevan tärkeinä EU:n 
talouden elpymisen kannalta. Verotusta esitetään 
myös välineeksi, jolla edistetään talouden elpymistä 
myöntämällä verohelpotuksia strategisille toimialoille, 
taikka kannustimena edistää paikallista kulutusta tai 
ostaa eurooppalaisia tuotteita merkitsemällä ja 
verottamalla kulutushyödykkeitä sen mukaan, kuinka 
kaukaa ne on tuotu (ks. esimerkki ideasta). 

Koronapandemian osalta osallistujat keskustelevat 
samansuuntaisesti tarpeesta rahoittaa 
varautumiskeinoja mahdollisia tulevia pandemioita 
varten (ks. esimerkki ideasta). Lisäksi osallistujat 
korostavat, että on tärkeää tehdä maailmanlaajuisesti 
yhteistyötä talouden elvyttämiseksi (ks. esimerkki 
tapahtumasta). Jäsenmaita kehotetaan lisäämään 
solidaarisuutta esimerkiksi laajentamalla 
elpymisrahastoa (ks. idea). 

 

Nykyisen 
talousmallin 

haastaminen 

Tässä teemassa Euroopan nykyisestä 
talousjärjestelmästä keskustellaan ideologisemmasta 
näkökulmasta. Osallistujat korostavat nykyisen 
talousmallin havaittuja puutteita. Tarkemmin 
sanottuna yksi osallistujaryhmä ehdottaa kapitalismin 
ja vapaiden markkinoiden kehittämistä, sisäisen 
kilpailun lisäämistä, sääntelytaakan keventämistä tai 
jopa yritysmaailmaan pohjautuvaa toimintamallia 
(ks. esimerkki ideasta). Toinen ryhmä kannattaa 
sosiaalisempaa ja ihmiskeskeisempää 
markkinataloutta (ks. esimerkki ideasta). 

Aihepiirin toiseksi eniten kannatetussa ideassa 
ehdotetaan lisäksi päivitettyä mallia, jolla 
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. 

 

Osallistavampi, 
sosiaalisesti 
oikeudenmukainen 

Eurooppa 
Useat foorumin osallistujat vaativat osallistavampaa 
ja sosiaalisesti oikeudenmukaista Eurooppaa, joka 
voitaisiin saavuttaa esimerkiksi kehittämällä 
sosiaalista tasa-arvoa mittaava indeksi (ks. esimerkki 
ideasta). Esitetyt ideat koskevat esimerkiksi hlbti-
ihmisten oikeuksia ja edustusta (ks. idea), 
sukupuolten palkkaeroa ja sukupuolikiintiötä. 
Aiheeseen liittyvät ideat koskevat toimenpiteitä 
seksuaalisen väkivallan ja perheväkivallan 
torjumiseksi, ja erityisesti vaaditaan aloitteita uhrien 
tukemiseksi (ks. idea). 

Ehdotuksiin sisältyy myös Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin täytäntöönpanon vieminen entistä 
pidemmälle, jotta voidaan luoda Euroopan 
sosiaalinen ulottuvuus sekä edistää vammaisten, 
köyhyysrajan alapuolella elävien ja muiden 
heikommassa asemassa olevien henkilöiden 
osallisuutta (ks. esimerkki ideasta ja tapahtumasta). 

 

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 ottamalla käyttöön 
lyhyempi työviikko (ks. esimerkki ideasta). Muita 
tähän teemaan kuuluvia ideoita ovat etätyön tai EU-
maiden rajojen yli tapahtuvan työnteon helpottaminen 
(ks. esimerkki ideasta), palkattoman harjoittelun, 
pakollisen ylityön ja epävarmojen työsopimusten 
kieltäminen (ks. esimerkki ideasta) sekä perhe- ja 
työelämän yhteensovittaminen investoimalla 
lastenhoitoinfrastruktuureihin. 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44485?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%2339&page=35&toggle_translations=true?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641?locale=fi
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206?toggle_translations=true?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10861?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=20&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=most_endorsed?locale=fi
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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). 

Osallistujat korostavat, että on tärkeää tukea 
erityisesti nuoria työmarkkinoille pääsyssä 
(ks. esimerkki tapahtumasta). 

 

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 edistämällä laitteiden 
valmistuskapasiteettia EU:ssa. 

Tutkimus- ja koulutusinvestointeja pidetään 
äärimmäisen tärkeinä, ja kannatusta saa myös 
tietämyksen jakaminen avoimen laboratorioverkoston 
tai Euroopan infrastruktuuriviraston kautta (ks. idea). 
Eräässä toisessa ehdotuksessa käsitellään 

eräänlaista "tieteen Spotify" -tietopankkia, joka 
sisältäisi 3D-tulostusmalleja (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). 

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). 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565?order=recent&toggle_translations=true?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642?toggle_translations=true?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=19&page=7&toggle_translations=true?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604?locale=fi


   
 

   

 

 

Kuva 8 – Miellekartta: Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys 



   
 

   

 

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 1 756 sisällön lisäystä eli 541 ideaa, 
1 083 kommenttia ja 119 tapahtumaa. Eri ideat 
voidaan ryhmitellä seuraaviin teemoihin: 

 EU:n ulkopolitiikan yleiset tavoitteet 

 Kauppapolitiikka 

 Puolustus 

 Päätöksenteko 

 Laajentuminen 

 Naapuruuspolitiikka ja suhteet muihin 

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 toisesta). 

7. EU:n rooli 
maailmassa 

7.  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301?locale=fi
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EU:n ulkopolitiikkaan liittyen esitetään ideoita myös 

siitä, millainen rooli EU:lla olisi oltava ihmisoikeuksien 

ja demokraattisten arvojen edistämisessä kaikkialla 

maailmassa. Niissä 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). 

 

Kauppapolitiikka 

Eräissä EU:n rooli maailmassa -aihepiiriin lisätyissä 

sisällöissä kehotetaan tehostamaan 

kauppapolitiikkaa ja uudistamaan kauppasopimuksia 

EU:n arvojen mukaisesti niin ihmisoikeuksien kuin 

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). 

 

Puolustus 

EU:n kovan vallan vahvistamista pidetään erittäin 

tärkeänä (ks. esimerkki tapahtumasta), ja osallistujat 

esittävät yhteisen eurooppalaisen armeijan 

perustamista (ks. esimerkki ideasta). Osallistujat 

ehdottavat myös erikoistuneiden joukkojen tai 

instituutioiden, esimerkiksi Euroopan 

sotilasakatemian, perustamista EU:n tasolla 

(ks. esimerkki ideasta). 

 

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. 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). 

Toinen alateema koskee tarvetta jäsenmaiden 

välisen yhteistyön lisäämiselle. Osallistujat 

korostavat, että uskottavuuden säilyttämiseksi 

jäsenmaiden on lopetettava keskinäinen kilpailu 

kansainvälisellä tasolla. Sen vuoksi 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). 

Lisäksi kannanotoissa esitetään yhteisen EU:n 

passin käyttöönottoa kaikille EU:n kansalaisille 

(ks. esimerkki ideasta). 

Päätöksentekoa koskevissa kannanotoissa 

peräänkuulutetaan yksimielisyyssäännön 

uudelleentarkastelua. Useat toteavat, että nykyinen 

yksimielisyyteen perustuva menettely antaa 

yksittäisille jäsenmaille mahdollisuuden estää 

yhteisen ulkopolitiikan toteuttamista (ks. esimerkki 

ideasta ja tapahtumasta). Tätä pidetään 

ongelmallisena, sillä kuten edellisessä teemassa jo 

korostettiin, 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 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?=&order=recent&per_page=100&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?commentId=1188&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281?=&order=random&per_page=50&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390?locale=fi
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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). Tähän liittyen on kehotettu täysin 

tunnustamaan Kosovo (ks. esimerkki ideasta). 

 

Naapuruuspolitiikka 
ja suhteet muihin 

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). 

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 toisesta). 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). 

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). 

Afrikan ja Latinalaisen Amerikan 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). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730?per_page=100&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554?=&order=most_commented&page=3&per_page=100&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&=&order=recent&per_page=50%2Ffi&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726?component_id=16&=&participatory_process_slug=EUInTheWorld&locale=&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684?toggle_translations=true&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70?toggle_translations=true&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979?toggle_translations=true&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553?=&order=recent&page=6&per_page=50&locale=fi
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Kuva 9 – Miellekartta: EU:n rooli maailmassa 
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Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja turvallisuus -aihepiiriin 

on saatu yhteensä 1 635 sisällön lisäystä (547 ideaa, 

949 kommenttia ja 139 tapahtumaa) foorumin 

avaamisen jälkeen. 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: 

 

 Arvot 

 Oikeudet ja vapaudet 

 Oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien suojelu 

 Turvallisuus 

 Lobbaus ja korruptio 

 

8. Arvot, oikeudet, 
oikeusvaltio ja 
turvallisuus 
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Arvot 

Eräissä ideoissa foorumilla keskustellaan siitä, mitä 

eurooppalaisuus tarkoittaa, ja arvoista, joita EU:n 

tulisi edustaa ja edistää (ks. esimerkki ideasta). 

Useat kansalaiset pitävät erityisesti 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. 

Yksi keskustelun pääasiallisista haaroista 

peräänkuuluttaa sukupuolten tasa-arvon 

parantamista (ks. esimerkki ideasta). Keskusteluissa 

ehdotetaan muun muassa naisten määrän lisäämistä 

poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa 

(ks. esimerkki ideasta) sekä hyvien käytäntöjen 

edistämistä. Eräässä konkreettisista ehdotuksista 

vaaditaan, että vapaata liikkuvuutta EU:ssa haittaava 

sukupuoleen perustuva syrjintä on lopetettava. 

Ehdotuksessa viitataan Athosvuoren niemeen, joka 

on Unescon maailmanperintökohde Kreikassa ja 

jonne on ortodoksikristittyjen normien mukaisesti 

pääsy kielletty naisilta (ks. idea). 

Toisissa keskusteluissa keskitytään kristillisten 

arvojen merkitykseen ja tarpeeseen suojella niitä 

(ks. idea). Vastaavasti eräässä ideassa kehotetaan 

EU:ta tuomitsemaan jyrkästi armenialaisten ja 

muiden kristittyjen vähemmistöjen kansanmurha 

(ks. idea). 

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). 

 

Oikeudet ja 
vapaudet 

Oikeuksien ja vapauksien osalta useissa 

kannanotoissa keskitytään yksityisyyden suojaan 

liittyviin kysymyksiin. Eräässä erittäin kannatetussa 

ideassa vaaditaan kasvojentunnistukseen 

perustuvien sosiaalisen pisteytyksen ohjelmien 

kieltämistä (ks. idea). Lisäksi 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. Tähän sisältyy 

kehotus estää sellaisten kansalaisten syrjintä, jotka 

ovat päättäneet olla ottamatta rokotetta tai jotka eivät 

halua testauttaa itseään säännöllisesti 

peruspalvelujen käyttämistä varten (ks. esimerkki 

ideasta). Rokotuksiin liittyviä kysymyksiä käsitellään 

tarkemmin Terveys-aihepiirin yhteydessä. 

Lisäksi keskusteluissa pohditaan ihmisoikeuksien ja 

vapauksien perustavanlaatuista merkitystä läntisessä 

arvomaailmassa. Aiheeseen liittyen monet osallistujat 

vaativat hlbti-henkilöiden suojelua ja samaa 

sukupuolta olevien avioliittojen tunnustamista 

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

Jotkut osallistujat peräänkuuluttavat oikeutta 

itselääkintään kannabiksella (ks. esimerkki ideasta) ja 

keskustelevat yleisemmin huumausaineiden 

rangaistavuuden poistamisesta ja laillistamisesta (ks. 

esimerkki ideasta). Tätä kysymystä käsitellään myös 

Terveys-aihepiirin yhteydessä. 

Paljon keskustelua herättäneessä ja kannatusta 

saaneessa ideassa EU:ta kehotetaan toimimaan 

edelläkävijänä eläinten oikeuksien suojelussa 

(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). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/9871?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29239?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/589?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110?locale=fi


 

© Kantar Public 2021 38 

Oikeusvaltion ja 
ihmisoikeuksien 
suojelu 

Monet osallistujista ovat huolissaan demokratian ja 

oikeusvaltioperiaatteen asemasta maailmassa sekä 

erityisesti osissa EU:ta. Aiheesta keskustelleet 

kansalaiset vaativat EU:ta puolustamaan arvojaan 

tiukemmin suhteissaan Venäjän ja Kiinan kaltaisiin 

maihin, mutta myös EU:n sisällä yhä useamman 

jäsenmaan muuttuessa epäliberaaliksi demokratiaksi. 

Kannanotoissa viitataan pääasiassa (mutta ei 

ainoastaan) Unkariin ja Puolaan (ks. esimerkki 

ideasta). Osallistujat ovat myös huolissaan siitä, että 

naiset, hlbti-vähemmistöt ja ihmisoikeudet ovat 

uhattuina erityisesti Puolan ja Unkarin viimeaikaisten 

tapahtumien vuoksi (ks. esimerkki ideasta). Useat 

vastaajat kritisoivat Unkarin hallitusta ja vaativat 

tähän liittyen komissiolta lisätoimia (ks. idea). 

Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen 

varmistamiseksi jotkut osallistujat ehdottavat, että 

periaatetta rikkoville maille myönnettäviä avustuksia 

voitaisiin pienentää, niiden äänioikeus neuvostossa 

voitaisiin poistaa tai kyseiset maat voitaisiin jopa 

erottaa EU:sta (ks. esimerkki ideasta). 

Kannanotoissa kehotetaan ottamaan käyttöön 

budjetin suojamekanismi EU:n uudessa pitkän 

aikavälin budjetissa (ks. idea) ja ehdotetaan, että 

perussopimusten artiklan 7 mukaista menettelyä 

tarkistettaisiin, jotta EU:n arvoja rikkoville valtioille 

voitaisiin helpommin määrätä seuraamuksia 

(ks. idea). Eräs osallistuja ehdottaa, että Euroopan 

unionin tuomioistuimesta tehtäisiin valvoja, jonka 

tehtävänä on suojella demokratiaa ja 

oikeusvaltioperiaatetta EU:ssa (ks. esimerkki 

ideasta). 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). 

Yleisesti ihmisoikeuksien suojeluun liittyen yhdessä 

laajaa kannatusta saaneessa ideassa ehdotetaan, 

että useiden ihmisoikeusvälineiden 

täytäntöönpanokelpoisuutta EU:n 

oikeusjärjestyksessä olisi vahvistettava (ks. idea). 

 

Turvallisuus 

Yksi koko foorumilla eniten kannatusta ja 

kommentteja keränneistä ideoista 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. 

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). 

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. idea). Toiset osallistujat keskustelivat EU:hun ja 

EU:n varojen käyttöön liittyvän korruption torjunnasta 

ja väärinkäytösten paljastajien suojelusta 

(ks. esimerkki ideasta). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/781?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117?locale=fi
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Kuva 10 – Miellekartta: Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja turvallisuus 
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Digitalisaatio-aihepiirissä kertyi 346 ideaa, 

815 kommenttia ja 97 tapahtumaa eli yhteensä 

1 258 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. Eri ideat 

voidaan ryhmitellä seuraaviin teemoihin: 

 

 Digitaalitalous 

 Digitaalinen innovointi 

 Digitaalinen suvereniteetti ja etiikka 

 Kyberuhat 

 Sähköinen äänestäminen 

 Digitaalinen data 

 Saastuminen ja kestävyys 

 Teknologia ihmisten palveluksessa 

 Digitaalinen hyvinvointi 

 Koulutus 

 

9. Digitalisaatio  
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Digitaalitalous 

Monissa teeman (joka kuuluu myös Vahvempi talous, 

sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys  

-aihepiiriin) 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). 

 

Digitaalinen 
innovointi 

Foorumilla esitetyissä digitaalista kasvua koskevissa 

ideoissa halutaan ensisijaisesti vahvistaa EU:n roolia 

tekoälyvälineiden kehittämisessä edelleen 

(ks. tapahtuma). Yhdessä ideassa esitetään 

nykyisten tekoälymahdollisuuksien suunnittelun ja 

sääntelyn lisäämistä turvallisuuden ja helpon 

saatavuuden takaamiseksi (ks. esimerkki ideasta). 

Tekoälyn käyttö ja kehittäminen herättävät silti 

keskustelua. Toiset korostavat, että tekoäly voi 

tulevaisuudessa olla ihmisaivoja kehittyneempi 

(ks. esimerkki ideasta). 

Aiheeseen liittyy osallistujien mukaan useita 

haasteita, joita yhteiskunnan digitalisaation 

lisääntyminen aiheuttaa. Esimerkiksi eräässä 

tapahtumassa keskusteltiin yhteiskunnan 

digitalisaation ja väestöryhmien välisen 

eriarvoisuuden lisääntymisestä (eli niin sanotuista 

digitalisaation häviäjistä). Muina kasvavan 

digitalisaation haittoina nähtiin muun muassa 

epäinhimillistäminen, robotisaatio sekä yksilöiden 

seurannan ja valvonnan lisääntyminen (ks. idea). 

Yleisesti osallistujat toivoivat helposti saatavilla olevia 

ja kohtuuhintaisia digitaalisia palveluja ja laitteita 

(ks. esimerkki ideasta). 

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 EU:n digitaalisen kehityksen ja 

tuotannon edistämiseen erityisesti muihin toimijoihin, 

kuten Yhdysvaltoihin tai Kiinaan, verrattuna 

(ks. esimerkki ideasta). Yhdessä ideassa esitetään 

Euroopan oman sirutuotannon käynnistämistä 

(ks. idea). 

Samankaltaisissa ideoissa korostetaan voimakkaasti 

eettisiä näkökohtia. Osallistujat haluavat erityisesti 

vahvistaa EU:n digitaalista suvereniteettia 

eurooppalaisten sosiaalisen median alustojen avulla. 

Ne olisivat täysin eurooppalaisten arvojen, normien, 

avoimuussääntöjen ja eettisten näkökohtien mukaisia 

(ks. esimerkki ideasta). Lisäksi eräässä ideassa 

peräänkuulutetaan oikeudenmukaista digitalisaatiota, 

joka perustuu ihmisoikeuksiin, mukaan lukien 

työntekijöiden oikeudet ja ammattiyhdistysoikeudet, 

työolojen parantaminen ja työehtosopimusneuvottelut 

(ks. idea). 

 

Kyberuhat 

Kyberuhkia koskevissa ideoissa pohditaan usein 

internetin turvallisuutta ja tietoturvaa (ks. esimerkki 

tapahtumasta). 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-

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768?toggle_translations=true&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607?component_id=15&=&order=random&participatory_process_slug=Digital&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/100?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&order=most_commented&per_page=100&toggle_translations=true&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798?toggle_translations=true&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1040?commentId=9270&=&toggle_translations=true&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?toggle_translations=true&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/353?toggle_translations=true&locale=fi
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maissa, jotka ovat jääneet siinä jälkeen (ks. esimerkki 

ideasta). 

 

Sähköinen 
äänestäminen 

Sähköisen äänestämisen osalta useat osallistujat 

korostavat sen etuja erityisesti pandemian 

yhteydessä (ks. esimerkki ideasta). Teema on saanut 

konferenssin käynnistymisestä lähtien paljon 

kommentteja Digitalisaation 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 

joitakin haittapuolia. Osallistujat ehdottavat muun 

muassa lohkoketjuteknologian käyttöä ja Euroopan 

oman, tehokkaasti salatun postitusjärjestelmän 

perustamista sähköisen äänestämisen turvallisuuden 

varmistamiseksi EU:ssa. 

 

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 keskitytään esimerkiksi yleisen 

tietosuoja-asetuksen muuttamiseen niin, että 

helpotetaan henkilötietojen keruun kieltämistä 

verkossa, ja EU:n sekä myös ehdokasmaiden 

tietoturvan parantamiseen (ks. idea). 

Samalla tarvitaan selkeämpää lainsäädäntöä niin, 

että käyttäjien ei tarvitse jatkuvasti hyväksyä 

suostumuspyyntöjä (ks. esimerkki ideasta). 

 

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, 

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). 

Lopuksi eräät osallistujat huomauttavat, että 

satelliittien käyttöönotto lisää osaltaan avaruusromua, 

ja he kehottavat puuttumaan tähän ongelmaan 

(ks. esimerkki ideasta). 

Teknologia 
ihmisten 
palveluksessa 

Eräissä konkreettisissa ideoissa ehdotetaan erilaisten 

teknologisten ja digitaalisten välineiden kehittämistä 

EU:n kansalaisille. 

Useissa ideoissa keskustellaan digitaalisen 

kansalaisuuden käyttöönotosta ja EU:n digitaalisesta 

yhdentymisestä (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), 

eurooppalaista verkkoyhteisöä mielipiteiden ilmaisua 

varten (ks. idea) ja EU:n laajuista sähköistä 

tunnistamista (ks. idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482?=&order=most_commented&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999?toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=&page=3
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048?toggle_translations=tru
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407?component_id=15&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=9&locale=lv&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249?toggle_translations=tr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220?component_id=15&locale=en&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020?toggle_translations=tru
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276?toggle_translations=tr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
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Lisäksi osallistujat kaipaavat vahvempaa 

kuluttajansuojaa verkossa (ks. esimerkki ideasta) 

esimerkiksi niin, että verkko-ostoksiin voisi 

tulevaisuudessa tehdä muutoksia helpommin. 

Eräässä toisessa ideassa pidetään tärkeänä 

varmistaa, että tärkeimmät joukkorahoitusalustat ovat 

käytettävissä kaikissa jäsenmaissa (ks. idea). 

 

 

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. Tähän liittyy 

kuitenkin yksityisyydensuoja- ja tietosuoja-ongelmia. 

Näitä aiheita 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). 

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 digitaalisesta 

siirtymästä (ks. idea). 

 

 

  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647?component_id=15&locale=en&order=random&page=13&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014?locale=lv&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140?locale=lv&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=9&=&order=most_commented&per_page=50&toggle_translations=true&locale=en
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/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/13532
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175?toggle_translations=true
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Kuva 11 – Miellekartta: Digitalisaatio 
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Eurooppalainen demokratia -aihepiiriin oli 2. elokuuta 

2021 mennessä saatu foorumilla yhteensä 

1 016 ideaa, 2 296 kommenttia ja 329 tapahtumaa. 

Osallistujat toivovat EU:n toimielimiin rakenteellisia 

muutoksia tai jopa Euroopan unionin kehittämistä 

kohti liittovaltiota. Useissa ehdotuksissa kehotetaan 

myös edistämään kansalaisvaikuttamista ja 

kansalaisten osallistumista. 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 edustus 

 Kansalaisten osallistuminen ja kuuleminen 

 Mediat 

 Kielet ja Eurooppa-hengen vaaliminen 

 Demokratian suojelu ja lujittaminen 

 

10. Eurooppalainen 
demokratia 
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Euroopan unionin 
liittovaltiokehitys 

Monissa eurooppalaista demokratiaa koskevissa 
kannanotoissa toivotaan Euroopan unionin 
kehittämistä liittovaltion suuntaan. Tämä on myös 
toistuva teema aiheeseen liittyvissä tapahtumissa 
(ks. esimerkki tapahtumasta). 

Näiden osallistujien mukaan EU:n koko potentiaalia 
voidaan parhaiten hyödyntää liittovaltiokehityksen 
avulla (ks. esimerkki ideasta), 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 
argumentoivat, että se ehkäisee euroskeptisyyttä ja 
kansallismielisyyttä. 

Esimerkiksi eräs erittäin kannatettu ja keskustelua 
herättänyt idea esittää, että 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, yhteisestä 
eurooppalaisesta armeijasta ja ulkopolitiikan 
federalisoinnista sekä EU:n toimielinten 
uudistamisesta liittovaltioperiaatteiden mukaisesti. 

Toiset osallistujat suhtautuvat kuitenkin epäilevästi 
EU:n liittovaltiokehitykseen ja 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). 

 

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). 

Euroopan parlamentin roolista puhuttaessa 
kannanotoissa ollaan useimmiten sitä mieltä, että 
sille tulisi antaa tosiasiallinen oikeus 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 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
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/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
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?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=unanimité&locale=fr&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?toggle_translations=true
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
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kansalaiset voisivat osallistua paremmin EU:n 
demokraattisiin prosesseihin. Yksi eniten keskustelua 
herättäneistä ehdotuksista koskee EU:n laajuisten 
ylikansallisten ehdokaslistojen laatimista, 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). 

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. 

Lisäksi osallistujat ehdottavat esimerkiksi Euroopan 
parlamentin vaalien äänioikeuden alaikärajan 
yhdenmukaistamista (ks. esimerkki ideasta) mieluiten 
16 ikävuoteen (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). 

Kansalaisten 
edustus 

 

Kansalaisten edustuksen osalta monet osallistujista 
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). 

Lisäksi ehdotetaan sukupuolten tasapuolisen 
edustuksen takaamista Euroopan parlamentin 
vaalien ehdokaslistoissa (ks. idea). 

Eräässä paljon kannatetussa ja keskustelua 
herättäneessä ideassa ehdotetaan sellaisen unionin 
kansalaisuuden luomista, joka ei ole sidoksissa 
jonkin EU:n jäsenmaan kansalaisuuteen (ks. idea). 
Osallistujat pohtivat myös, voisivatko jossakin 
jäsenmaassa pitkään oleskelleet EU:n ulkopuolisten 
maiden kansalaiset äänestää asuinmaassaan EU-
vaaleissa (ks. idea). 

Eräässä ideassa kehotetaan EU:ta edistämään YK-
parlamentin perustamista, jotta kansalaiset voisivat 
ilmaista maailmanlaajuisia päätöksiä koskevan 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825?locale=fi
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
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/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
https://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
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
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252
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tahtonsa suoraan kansallisista hallituksista 
riippumattomina (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 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. 

 

Kielet ja Eurooppa-
hengen vaaliminen 

Eräs joukko ideoita koskee kieliin sekä 
yhteiseen eurooppalaiseen henkeen ja identiteettiin 
liittyviä kysymyksiä. Tämä on myös toistuva teema 
Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu -aihepiirissä. 

Paljon keskustelua herättää idea yhteisestä kielestä, 
jonka avulla voitaisiin parantaa kansalaisten välistä 
viestintää ja ymmärrystä kaikkialla EU:ssa (ks. 
esimerkki ideasta), mukaan lukien 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. 

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) 
kehittämistä 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.  

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
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/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
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Kuva 12 – Miellekartta: Eurooppalainen demokratia 
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Muuttoliike-aihepiiri on kerännyt foorumin 
perustamisen jälkeen yhteensä 1 157 sisällön 
lisäystä eli 306 ideaa, 827 kommenttia ja 
24 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: 

 Hallitsematon EU:n ulkopuolinen muuttoliike 
uhkana 

 Ihmislähtöinen suhtautuminen 
maahanmuuttoon 

 Laillinen muuttoliike 

 Maahanmuuton perimmäiset syyt 

 Rajavalvonta 

 Kotouttaminen 

 EU:n kansalaisuuden saamisen 
helpottaminen ja tukeminen 

 

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 

11. Muuttoliike 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245?locale=en&toggle_translations=true
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-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). 

 

Ihmislähtöinen 
suhtautuminen 

maahanmuuttoon 

Päinvastaisella kannalla olevat osallistujat sen sijaan 
vaativat ratkaisuja laittoman maahanmuuton 
torjumiseksi ja EU:n maahanmuuttopolitiikan 
määrittelyä. Heidän mukaansa 
turvapaikkamenettelyjä lähtömaissa on helpotettava 
ja tuotava paremmin ihmisten saataville, edistettävä 
laillisia ja turvallisia muuttoreittejä ja torjuttava 
ihmiskauppaa, jotta voidaan välttää pakolaisten 
kuolemat EU:n rajoilla (ks. esimerkki ideasta). Lisäksi 
eräät osallistujat toivovat oikeudellista kehystä, joka 
estäisi kotoutuneiden henkilöiden ja perheiden 
karkottamisen turvattomiin lähtömaihin (ks. idea). 

 

 

Laillinen muuttoliike 

Laillisen muuttoliikkeen teeman alla tiukempaa 
maahanmuuttopolitiikkaa kannattavat vaativat EU:n 
yhteistä valikoivaa maahanmuuttopolitiikkaa, johon 
sisältyy kiintiöitä, tiukempi valintaprosessi ja tarkat 
hyväksymismenettelyt (ks. esimerkki ideasta). Toiset 
katsovat, että muuttovirtojen tehokkaampi 
säänteleminen edellyttää pisteisiin perustuvaa EU:n 
maahanmuuttojärjestelmää (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). 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 
enemmän toimivaltaa muuttoliikkeen alalla, jotta se 
voi varmistaa muuttoliikkeen hallinnan 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. idea) 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 naispuolisten 
turvapaikanhakijoiden tai perheiden osuus (ks. idea). 
Toiset nostavat esiin hlbti-turvapaikanhakijoiden 
kohtaamat vaikeudet ja vaativat tälle ryhmälle 
parempaa suojelua ja parempaa tulkkaus- ja 
käännöstukea (ks. idea). 

 

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). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
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/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
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?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
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Rajavalvonta 

Rajavalvonnan teemaan kuuluvissa kannanotoissa 
esiintyy jälleen kaksi vastakkaista kantaa 
muuttoliikkeeseen. 

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). 

 

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). 
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). 

 

EU:n 
kansalaisuuden 
saamisen 
helpottaminen ja 
tukeminen 

Eräät osallistujat pitävät valitettavana sitä, että 
vakinaisesti EU:ssa asuvien henkilöiden 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 erityisesti EU:hun ennen 
brexitiä muuttaneiden Ison-Britannian kansalaisten 
osalta. Eräs paljon kiistaista 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/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/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
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
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210?locale=fr
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Kuva 13 – Miellekartta: Muuttoliike 
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Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu -aihepiirin ideat 

kattavat useita teemoja, koska ne ovat luonteeltaan 

monialaisia. Foorumin muista osista tuttu kehotus 

edistää EU-identiteettiä toistuu tämän aiheen 

teemoissa. Keskusteluissa ovat esillä muun muassa 

vaihdot, vaikutteiden saaminen ja liikkuvuus. 

Aihepiirissä on saatu yhteensä 1 437 sisällön lisäystä 

eli 484 ideaa, 692 kommenttia ja 261 tapahtumaa. 

Monikielisellä digitaalisella foorumilla esitetyt eri ideat 

voidaan ryhmitellä seuraaviin teemoihin: 

 

 Yhteisen EU-identiteetin edistäminen 

 Tulevaisuudenkestävä koulutus 

 EU:n sisäinen liikkuvuus 

 Nuorisotyöttömyys 

 Euroopan kulttuuriperintö 

 

12. Koulutus, 
kulttuuri, nuoriso 
ja urheilu 

 



 

© Kantar Public 2021 55 

Yhteisen EU-
identiteetin 
edistäminen 

Monissa ideoissa ehdotetaan, että olisi perustettava 

lisää EU:n mediakanavia (TV, radio ja sosiaalinen 

media), jotta Euroopan kansalaiset saataisiin 

kiinnostumaan enemmän EU-asioista. Pääasiallisena 

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 

kielten oppimiseen räätälöidyn erityisen EU:n 

mediafoorumin perustamista (ks. idea). 

Yksi keskustelun alateema liittyy koulutukseen, jonka 
osalta kannanotoissa ehdotetaan pakollisen EU:n 
historiaa ja toimielimiä koskevan 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 yhteistä EU-identiteettiä, ehdotetaan 
erilaista vaihto- tai ystävyystoimintaa eri jäsenmaiden 
koulujen välillä, jotta nuoret saisivat ystäviä myös 
jäsenmaiden rajojen yli (ks. idea). 

Monet osallistujat pitävät yhteisen eurooppalaisen 
kielen käyttöönottoa keinona edistää Euroopan 
yhdentymistä (ks. esimerkki ideasta). Keskustelussa 
pohditaan tällaisen yhteisen eurooppalaisen kielen 
etuja ja haittoja sekä mahdollisia vaihtoehtoja, kuten 
esperanto, latina (ks. esimerkki ideasta) ja englanti 
(ks. esimerkki ideasta). 

Urheiluun liittyvässä, yhteisen EU-identiteetin 
edistämistä koskevassa keskustelujen alateemassa 
käsitellään mahdollisuutta lisätä maiden välisiä ja 
eurooppalaisia urheilutapahtumia sekä 
mahdollisuutta perustaa EU:n urheilujoukkue, joka 
voisi kilpailla kansainvälisissä tapahtumissa 
(ks. esimerkki ideasta). 

Toinen ajatus, joka mainitaan usein myös muissa 
prioriteeteissa, on Eurooppa-päivän eli 9. toukokuuta 
tekeminen yleiseksi vapaapäiväksi, jotta voidaan 
edistää eurooppalaista yhteisöllisyyttä kaikkialla 
Euroopassa (ks. esimerkki ideasta). 

Lisäksi prioriteetteihin lukeutuu DiscoverEU-aloite. 
Eräät osallistujat ehdottivat DiscoverEU-aloitteen 

laajentamista koskemaan kaikkia 18-vuotiaita 
eurooppalaisia nuoria (ks. esimerkki ideasta). 

Tulevaisuudenkestävä 
koulutus 

Monissa ideoissa todetaan, että koulutusta on 
uudistettava nykyisellä digitalisaation aikakaudella 
erityisesti koronapandemian muutettua koulujen ja 
yliopistojen opetuskäytäntöjä. Monien osallistujien 
mukaan koulutuksen uudistaminen digiaikaan 
sopivaksi on edellytys Euroopan nykyaikaistamiselle 
ja maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle tulevaisuudessa 
(ks. esimerkki ideasta). Tähän liittyy läheisesti 
ehdotus edistää tieto- ja viestintätekniikkaa kouluissa 
ja yliopistoissa myös tukemalla kouluja laitteiden 
ostamisessa (ks. esimerkki ideasta). 

Osallistujat pitävät yleisesti 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). 

Osassa ideoista nostetaan esiin tarve uudistaa 
koulutuskäytäntöjä, jotta nuorista voidaan kasvattaa 
aktiivisia EU:n kansalaisia. Edellä mainittujen 
vaihtojen ja EU-koulutuksen lisäksi tämän alateeman 
keskusteluissa kannustetaan nuoria opiskelijoita 
osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen 
toimintaan kouluissa (ks. idea) sekä edistämään 
monikulttuurisia taitoja esimerkiksi lisäämällä 
vieraiden kielten oppimismahdollisuuksia (ks. idea). 

Eräät osallistujat toivat esiin tarpeen pohtia uudelleen 
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 Digitalisaatio-aihepiirin yhteydessä, osallistujat 
kehottavat kouluttamaan nuoria digitaalisen 
hyvinvoinnin alalla. 

Toisissa ideoissa käsitellään myös (ammatillisen) 
koulutuksen mukauttamista paremmin työelämän 
vaatimuksiin (ks. esimerkki ideasta) ja 
yrittäjyystaitojen edistämistä koulutuksessa (ks. idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=41&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=recent&per_page=50
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/29107?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=recent&per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bterm%5d=%234&order=most_followed&per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431?locale=en&order=most_endorsed
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%23DiscoverEU&order=most_commented&page=3&per_page=20
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
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/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
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EU:n sisäinen 
liikkuvuus 

 

Eräät osallistujat ehdottavat, että EU:n johdolla 
perustettaisiin verkkoportaali, jonka kautta haettaisiin 
korkea-asteen koulutukseen EU:ssa. Portaalin kautta 
mahdolliset tulevat opiskelijat voisivat hakea 
samanaikaisesti eri koulutusohjelmiin EU:ssa 
(ks. esimerkki ideasta). 

Toinen monissa kannanotoissa esiin nostettu 
alateema koskee Erasmus-ohjelman laajentamista 
kattamaan myös muut nuoret kuin yliopisto-
opiskelijat. Se voisi näiden osallistujien mukaan 
jatkossa kattaa toisen asteen opiskelijat, myös 
ammatillisessa koulutuksessa olevat. Tämä tarjoaisi 
myös muille kuin korkeakoulutuksessa oleville 
nuorille mahdollisuuksia asua ulkomailla, vaihtaa 
hyviä käytäntöjä ja oppia uusia kieliä ja kulttuureja 
sekä kartuttaa taitojaan (ks. esimerkki ideasta). 

Yksi koulutukseen liittyvä erittäin kannatettu idea on 
Lissabonin yleissopimuksen ratifiointi ammatillisen ja 
akateemisen liikkuvuuden helpottamiseksi Kreikassa 
(ks. idea). 

Nuoriso- 
työttömyys 

Yhdessä Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu  
-aihepiirin kannatetuimmista ideoista ollaan 
huolissaan 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 olivat 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). 

 

Euroopan 
kulttuuriperintö 

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. 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703?locale=fr
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/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
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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 aiheittain 
 

 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Ilmastonmuutos ja ympäristö Idea: Oikeudenmukainen siirtymä 

(ks. idea) 

Kannattajat: 308 

Kommentit: 10 

Idea: Edistetään ydinenergiaa, jos 
uusiutuvan energian käyttö ei ole 

mahdollista (ks. idea) 

Kannattajat: 103 

Kommentit: 134 

Idea: Fossiilisten polttoaineiden 
tukeminen on lopetettava 

kokonaan (ks. idea) 

Kannattajat: 189 

Kommentit: 20 

Idea: Parannetaan luonnon, 
ympäristön, biodiversiteetin ja 
ihmisten suojelua kehitettäessä 
teollisia tuulivoimaloita 
Euroopassa (ks. idea) 

Kannattajat: 32 

Kommentit: 69 

Idea: Euro Trainscanner -sovellus 
(ks. idea) 

Kannattajat: 129 

Kommentit: 34 

Idea: Ehkäistään ympäristön 
pilaantumista 
maahanmuuttopolitiikan avulla 

(ks. idea) 

Kannattajat: 7 

Kommentit: 64 

Idea: Helpotetaan Euroopan 
rautatieverkon hyödyntämistä ja 
tehdään siitä todellinen vaihtoehto 
EU:n sisäiseen matkustamiseen 

(ks. idea) 

Kannattajat: 116 

Kommentit: 23 

Idea: Kannustetaan ihmisiä 
syömään vähemmän lihaa 

(ks. idea) 

Kannattajat: 40 

Kommentit: 51 

 

Idea: Kiertotalous ja 
kulutustottumusten muuttaminen 

(ks. idea) 

Kannattajat: 106 

Kommentit: 12 

Idea: Ydinvoima vihreän 

muutoksen keskiöön (ks. idea) 

Kannattajat: 22 

Kommentit: 47 

 

 

 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Terveys Idea: Tieteeseen perustuvat 
terveen pitkäikäisyyden 
teknologiat: kehittäminen ja 

saatavuus (ks. idea) 

Kannattajat: 414 

Kommentit: 77 

Idea: Lopetetaan kellojen siirtely: 
otetaan käyttöön tähtitieteellinen 
aika ja mahdollisesti pakotetaan 
yritykset aikaistamaan aukioloaan 

tunnilla (ks. idea) 

Kannattajat: 32 

Kommentit: 126 

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/60
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
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Idea: Yhtäläinen pääsy 
kohtuuhintaisiin ja laadukkaisiin 
julkisiin palveluihin, mukaan 
lukien terveyspalvelut (ks. idea) 

Kannattajat: 296 

Kommentit: 9 

Idea: Tieteeseen perustuvat 
terveen pitkäikäisyyden 
teknologiat: kehittäminen ja 

saatavuus (ks. idea) 

Kannattajat: 414 

Kommentit: 77 

Idea: Myalgista enkefalomyeliittia 
(krooninen väsymysoireyhtymä) 
koskeva tutkimus (ks. idea) 

Kannattajat: 215 

Kommentit: 5 

Idea: Keskitytään vanhenemisen 
hidastamista ja pitkäikäisyyttä 

koskevaan tutkimukseen (ks. idea) 

Kannattajat: 137 

Kommentit: 31 

Idea: Keskitytään vanhenemisen 
hidastamista ja pitkäikäisyyttä 
koskevaan tutkimukseen (ks. idea) 

Kannattajat: 137 

Kommentit: 31 

Idea: Sano EI digitaalisille 
(vihreille) rokotepasseille ja -
todistuksille sekä mahdollisille 
siruimplanteille, sillä ne jakavat 
ihmiset kahteen luokkaan 
rokotusten perusteella (ks. idea) 

Kannattajat: 10 

Kommentit: 25 

Idea: Muutetaan perussopimuksia 
niin, että vahvistetaan EU:n 
toimivaltuuksia terveyden alalla 

(ks. idea) 

Kannattajat: 74 

Kommentit: 5 

Idea: Kellojen siirtelyn 
korvaaminen uusilla Euroopan 
aikavyöhykkeillä (ks. idea) 

Kannattajat: 14 

Kommentit: 13 

 

 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Vahvempi talous, sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus ja 
työllisyys 

Idea: Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari sosiaalisen 
markkinatalouden edistäjänä (ks. 

idea) 

Kannattajat: 313 

Kommentit: 21 

Idea: Vastikkeeton perustulo 

(ks. idea) 

Kannattajat: 70 

Kommentit: 80 

Idea: Uusi EU:n talousmalli ja 
talouden ohjausjärjestelmä (ks. 

idea) 

Kannattajat: 307 

Kommentit: 20 

Idea: Vastikkeeton perustulo 
käyttöön kaikkialla EU:ssa, jotta 
voidaan taata kaikkien aineellisten 
tarpeiden täyttyminen ja 
mahdollisuus osallistua 

yhteiskuntaan (ks. idea) 

Kannattajat: 166 

Kommentit: 58 

Idea: Uudistettu 
yhteiskuntasopimus 
oikeudenmukaisen elpymisen 
varmistamiseksi Euroopassa 

(ks. idea) 

Kannattajat: 294 

Kommentit: 20 

Idea: Torjutaan veroparatiiseja 
EU:n sisällä ja ulkopuolella 

(ks. idea) 

Kannattajat: 221 

Kommentit: 49 

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/1460
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
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Idea: Torjutaan veroparatiiseja 
EU:n sisällä ja ulkopuolella 

(ks. idea) 

Kannattajat: 221 

Kommentit: 49 

Idea: Perustetaan 
englanninkielisiä kaupunkeja 

ympäri Eurooppaa (ks. idea) 

Kannattajat: 2 

Kommentit: 34 

 

Idea: Fiskaaliunioni keinona saada 
EU:n budjetti toimimaan 
eurooppalaisten hyväksi (ks. idea) 

Kannattajat: 198 

Kommentit: 23 

Idea: Kasvatetaan EU:n budjettia 
suoria maksuosuuksia lisäämällä 

(ks. idea) 

Kannattajat: 36 

Kommentit: 33 

 

 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

EU:n rooli maailmassa Idea: Perustetaan Euroopan 
armeija (ks. idea) 

Kannattajat: 395 

Kommentit: 201 

Idea: Perustetaan Euroopan 
armeija (ks. idea) 

Kannattajat: 395 

Kommentit: 201 

Idea: Euroopan ammatillinen 
yhteisjärjestö (EAY) kehottaa 
uudistamaan EU:n kauppa- ja 
investointipolitiikkaa ja 
edistämään jälleen globaalia 
monenvälisyyttä (ks. idea) 

Kannattajat: 310 

Kommentit: 8 

Idea: Euroopan yhdentyminen: 
jatketaan EU:n laajentumista 
(ks. idea) 

Kannattajat: 158 

Kommentit: 42 

Idea: EU:n ulkopolitiikasta tulisi 
päättää ehdottomalla 
enemmistöllä, ei yksimielisesti 
(ks. idea) 

Kannattajat: 208 

Kommentit: 39 

Idea: EU:n ulkopolitiikasta tulisi 
päättää ehdottomalla 
enemmistöllä, ei yksimielisesti 
(ks. idea) 

Kannattajat: 208 

Kommentit: 39 

Idea: Toimitaan yhtenäisesti: EU 

globaalina toimijana (ks. idea) 

Kannattajat: 197 

Kommentit: 16 

Idea: Jäsenmaiden asevoimien 
yhdistäminen EU:n tasolla 
(ks. idea) 

Kannattajat: 14 

Kommentit: 33 

 

Idea: Strateginen 
riippumattomuus (ks. idea) 

Kannattajat: 186 

Kommentit: 27 

Idea: Strateginen 
riippumattomuus (ks. idea) 

Kannattajat: 186 

Kommentit: 27 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/455
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/47
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
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
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 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja 
turvallisuus 

Idea: Sukupuolten tasa-arvo 

(ks. idea) 

Kannattajat: 303 

Kommentit: 11 

Idea: Yhteisen eurooppalaisen 
armeijan perustaminen (ks. idea) 

Kannattajat: 53 

Kommentit: 175 

Idea: Vahvistetaan 
ihmisoikeusvälineiden 
täytäntöönpanokelpoisuutta (ks. 

idea) Kannattajat: 296 

Kommentit: 19 

Idea: Euroopan armeija (ks. idea) 

Kannattajat: 4 

Kommentit: 57 

Idea: EU:n on valvottava 
tiukemmin oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamista EU:ssa (ks. idea) 

Kannattajat: 179 

Kommentit: 13 

Idea: Ongelma nimeltä Itä-
Eurooppa (ks. idea) 

Kannattajat: 19 

Kommentit: 22 

Idea: Perusarvojen suojelu: 
demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskeva 
arviointimekanismi (ks. idea) 

Kannattajat: 175 

Kommentit: 13 

Idea: Euratomin aika on ohi – 
loppu ydinteollisuuden suojelu- ja 

rahoitussopimukselle ja kohti 
todellista vihreän kehityksen 
ohjelmaa ja oikeudenmukaista 
energiasiirtymää (ks. idea) 

Kannattajat: 30 

Kommentit: 22 

Idea: Euroopan unionin olisi 
otettava johtava rooli 
eläinteollisuuden raakojen 
käytäntöjen lakkauttamisessa ja 
eläinoikeusasioissa (ks. idea) 

Kannattajat: 55 

Kommentit: 20 

Idea: Euroopan unionin olisi 
otettava johtava rooli 
eläinteollisuuden raakojen 
käytäntöjen lakkauttamisessa ja 
eläinoikeusasioissa (ks. idea) 

Kannattajat: 55 

Kommentit: 20 

 

 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Digitalisaatio Idea: Oikeudenmukainen 
digitalisaatio (ks. idea) 

Kannattajat: 329 

Kommentit: 29 

Idea: EU-CAP eli Euroopan 
kansalaisten koulutusfoorumi 

(ks. idea) 

Kannattajat: 0 

Kommentit: 81 

Idea: Julkista tukea avoimen 
lähdekoodin ohjelmistoille ja 
laitteistoille (ks. idea) 

Kannattajat: 131 

Kommentit: 9 

Idea: Kryptovaluuttojen 
kieltäminen (ks. idea) 

Kannattajat: 12 

Kommentit: 39 

Idea: Eurooppalainen sirutuotanto 

(ks. idea) 

Kannattajat: 101 

Kommentit: 25 

Idea: Perustulo avoimen 
lähdekoodin ylläpitäjille (ks. idea) 

Kannattajat: 47 

Kommentit: 32 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
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/694
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
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
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Idea: Kickstarter-palvelu kaikkien 
EU:n kansalaisten saataville 

(ks. idea) 

Kannattajat: 95 

Kommentit: 11 

Idea: Oikeudenmukainen 
digitalisaatio (ks. idea) 

Kannattajat: 329 

Kommentit: 29 

Idea: Yleinen tietosuoja-asetus: 
henkilötietojen keruun kieltämisen 
olisi oltava vähintään yhtä helppoa 
kuin sen hyväksymisen (ks. idea) 

Kannattajat: 84 

Kommentit: 5 

Idea: Tekoälyä koskeva 
maailmanlaajuinen yhteistyö 
(ks. idea) 

Kannattajat: 21 

Kommentit: 27 

 

 

 

 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Eurooppalainen demokratia Idea: Vahvempia yhdessä: 
demokraattinen Euroopan 
liittovaltio (ks. idea) 

Kannattajat: 472 

Kommentit: 133 

Idea: Tarvitsemme yhteisen 
eurooppalaisen kielen (ks. idea) 

Kannattajat: 107 

Kommentit: 167 

Idea: Todelliset Euroopan 
parlamentin vaalit: valtioiden rajat 
ylittävät EU:n laajuiset 

ehdokaslistat (ks. idea) 

Kannattajat: 359 

Kommentit: 86 

Idea: Vahvempia yhdessä: 
demokraattinen Euroopan 
liittovaltio (ks. idea) 

Kannattajat: 472 

Kommentit: 133 

Idea: Parannetaan päätöksentekoa 
ja tehdään Euroopasta 

oikeudenmukaisempi (ks. idea) 

Kannattajat: 318 

Kommentit: 14 

Idea: Euroopan unionin 
presidentin valinta suorilla 

vaaleilla (ks. idea) 

Kannattajat: 181 

Kommentit: 93 

Idea: Sosiaalista edistystä 
koskeva pöytäkirja (ks. idea) 

Kannattajat: 317 

Kommentit: 13 

Idea: Todelliset Euroopan 
parlamentin vaalit: valtioiden rajat 
ylittävät EU:n laajuiset 

ehdokaslistat (ks. idea) 

Kannattajat: 359 

Kommentit: 86 

Idea: Taloudellinen demokratia 

(ks. idea) 

Kannattajat: 306 

Kommentit: 25 

Idea: Eurooppalainen demokratia 
alkaa yhteisestä kielestä: 
esperanto (ks. idea) 

Kannattajat: 29 

Kommentit: 75 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/477
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13863
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/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13864
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1997
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 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Muuttoliike Idea: Yhteinen maahanmuutto- 
ja turvapaikkapolitiikka, joka 
perustuu oikeuksien 
kunnioittamiseen ja 
yhdenvertaiseen kohteluun 
(ks. idea) 

Kannattajat: 313 

Kommentit: 15 

Idea: Ei enää maahanmuuttoa 
Euroopan ulkopuolisista maista 
tai kehitysmaista (ks. idea) 

Kannattajat: 93 

Kommentit: 104 

Idea: Ei enää maahanmuuttoa 
Euroopan ulkopuolisista maista tai 
kehitysmaista (ks. idea) 

Kannattajat: 93 

Kommentit: 104 

Idea: Luvattomien 
turvapaikanhakijoiden ja 
maahanmuuttajien palauttaminen 

(ks. idea) 

Kannattajat: 33 

Kommentit: 69 

Idea: Muuttoliike ja kotouttaminen 

(ks. idea) 

Kannattajat: 61 

Kommentit: 55 

Idea: Muuttoliike ja kotouttaminen 

(ks. idea) 

Kannattajat: 61 

Kommentit: 55 

Idea: Karkotus EU:sta (ks. idea) 

Kannattajat: 57 

Kommentit: 30 

Idea: Annetaan jossakin EU-
maassa asuville Ison-Britannian 
kansalaisille EU:n laajuiset 

oikeudet (ks. idea) 

Kannattajat: 12 

Kommentit: 35 

Idea: Euroopan liberaalinuorien eli 
LYMECin kanta poliittisista 
prioriteeteista – turvapaikka- ja 
maahanmuuttoasiat (ks. idea) 

Kannattajat: 41 

Kommentit: 1 

Idea: Irenäus Eibl-Eibesfeldtin 
ajatuksia 2000-luvun 
ihmiskokeesta (ks. idea) 

Kannattajat: 2 

Kommentit: 33 

 

  

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/210
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/7888
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 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja 
urheilu 

Idea: Nuoriso: EU ei voi rahoittaa 
epävarmuutta (ks. idea) 

Kannattajat: 310 

Kommentit: 7 

Idea: EU:ssa on opittava kieliä 
paremmin (ks. idea) 

Kannattajat: 220 

Kommentit: 59 

Idea: Tehdään elinikäisestä 
oppimisesta ja oikeudesta 
koulutukseen todellisuutta kaikille 
Euroopassa (ks. idea) 

Kannattajat: 307 

Kommentit: 12 

Idea: Kieltenopetus Euroopassa 

(ks. idea) 

Kannattajat: 112 

Kommentit: 43 

Idea: EU:ssa on opittava kieliä 
paremmin (ks. idea) 

Kannattajat: 220 

Kommentit: 59 

Idea: Perustetaan EU:n 

yleisradioyhtiö (ks. idea) 

Kannattajat: 161 

Kommentit: 33 

Idea: Perustetaan EU:n 

yleisradioyhtiö (ks. idea) 

Kannattajat: 161 

Kommentit: 33 

Idea: Edistetään latinan 
opetusta eurooppalaisissa 
kouluissa (ks. idea) 

Kannattajat: 28 

Kommentit: 25 

Idea: Kieltenopetus Euroopassa 

(ks. idea) 

Kannattajat: 112 

Kommentit: 43 

Idea: Esperantosta kansainvälinen 
apukieli (ks. idea) 

Kannattajat: 56 

Kommentit: 22 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
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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 
vaihtelevat neutraaleista kommenteista 
samanmielisiin ja täysin vastakkaisiin 

LIITE II:  
Menetelmät 
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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 
78 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 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 
tietokoneavusteisen ryhmittelytyökalun avulla 
manuaalisen tekstianalyysin kussakin aihepiirissä 
ehdotetuille ideoille ja ryhmitellyt ne. Tämän jälkeen 
tutkimusryhmä on tarkastellut kuhunkin määriteltyyn 
ryhmään kuuluvia ideoita ja kommentteja 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 
monimuotoisuus. 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, joissa on konkreettinen ehdotus tai hyvä 
yhteenveto määriteltyä teemaa tai alateemaa 
koskevista yleisistä mielipiteistä. 

Kussakin asiaankuuluvassa miellekartassa 
visualisoidaan, miten aihe jakautuu teemoihin ja 
alateemoihin. 
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