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Perustiedot: Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja 
työpaikat / Koulutus, nuoriso, kulttuuri, urheilu / Digitalisaatio 

 
Paneelissa "Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat; koulutus, 
kulttuuri, nuoriso ja urheilu; digitalisaatio" käsitellään taloutemme ja työpaikkojen 
tulevaisuutta erityisesti pandemian jälkeen ja kiinnitetään asianmukaisesti huomiota 
sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviin asioihin. Siinä käsitellään myös digitalisaation 
mahdollisuuksia ja haasteita – tämä onkin yksi tärkeimmistä tulevaisuuteen suuntautuvista 
aiheista. Paneelin aiheena on myös Euroopan tulevaisuus nuorison, urheilun, kulttuurin ja 
koulutuksen aloilla. 
 
Tässä asiakirjassa annetaan taustatietoa paneelissa käsiteltävistä eri aiheista. Ennen 
kaikkea siinä kerrotaan, millaisia toimia EU jo toteuttaa näillä aloilla ja mitkä olivat 
monikielisen digitaalisen foorumin (https://futureu.europa.eu) käyttäjien suurimmat 
tulevaisuuden huolenaiheet ja toiveet. Lisäksi asiakirjassa on linkkejä, joista löytyy 
lisätietoja eri aiheista. 
 

Mitä sinulta odotetaan 
 
Tässä paneelissa pyydämme sinua pohtimaan ja laatimaan Euroopan tulevaisuutta 
koskevia suosituksia EU:n toimielimille talouden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
työllisyyden, koulutuksen, kulttuurin, nuorison ja urheilun sekä digitalisaation aloilla. 
Suosituksissa voidaan esimerkiksi määrittää yleiset toiminnan suuntaviivat tai esittää 
ideoita jonkin tietyn ongelman ratkaisemiseksi. 
 
Kolmen istunnon aikana keskustelet ja teet yhteistyötä muiden eri puolilta Eurooppaa 
olevien osallistujien kanssa ja laaditte yhdessä suosituksia. Kolmannessa ja viimeisessä 
istunnossa äänestätte yhdessä suosituksista. Ne esitellään konferenssin täysistunnossa, 
jossa niistä keskustellaan muiden osallistujien kanssa. 

 
  

https://futureu.europa.eu/?locale=fi
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Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys 
 
Koronapandemia on aiheuttanut ennennäkemättömiä haasteita Euroopan ja maailman 
talouksille. Se on vaikuttanut suoraan yksityishenkilöihin, perheisiin ja yrityksiin, erityisesti 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka ovat taloutemme selkäranka. 
 
EU-maiden on tehtävä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että ainutlaatuinen sosiaalinen 
markkinataloutemme antaa yrityksille mahdollisuuden menestyä mutta tarjoaa samalla myös 
apua sitä tarvitseville. 
 
EU:n toimet 
 
EU pyrkii edistämään erityisesti oikeudenmukaista ja osallistavaa elpymistä korjatakseen 
pandemian aiheuttamat taloudelliset ja sosiaaliset vahingot. Samalla se investoi vihreään ja 
digitaaliseen tulevaisuuteen. 
 
Tätä varten se on hyväksynyt historiallisen 1,8 biljoonan euron rahoituspaketin. Paketti 
kattaa sekä EU:n budjetin vuosiksi 2021–2027 että Next Generation EU -elpymisvälineen, 
jonka tarkoituksena on parantaa talouksien ja yhteiskuntien selviytymiskykyä ja kestävyyttä. 
 
Monikielisellä digitaalisella foorumilla esitetyt näkemykset (19.4.–2.8.2021) 
 
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 

• 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). 

  

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
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Lisäksi digitaalisella foorumilla korostetaan monenlaisia mahdollisia verotustoimenpiteitä 
osallistavan ja oikeudenmukaisen talouden edistämiseksi. Verotusta koskevat aiheet ovat 
tällä hetkellä kahdenlaatuisia. 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). Lisäksi alateemassa 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). 

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). 

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
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
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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, köyhyysrajalla 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. 

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). 

 

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
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
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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). 
 
 
Lue lisää aihepiiristä: 
 
Aiheen sivu monikielisellä digitaalisella foorumilla 
Ihmisten hyväksi toimiva talous 
Euroopan elpymissuunnitelma – NextGenerationEU 
Sosiaalinen osallisuus ja sosiaaliturva 
Talous 
Euroopan elpymissuunnitelma (EU:n neuvosto) 
Ilmastorahoitus – ilmastosiirtymän rahoitus 
 
 

Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu 
 
Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheilupolitiikat ovat ensisijaisesti jäsenmaiden vastuulla. EU 
kuitenkin tukee ja täydentää jäsenmaiden toimia helpottamalla niiden yhteistyötä. EU:n 
toimiin sisältyvät rahoitustuki ja siihen liittyvät toimet, kuten valtioiden rajat ylittävää 
liikkuvuutta edistävä Erasmus+ -ohjelma sekä kulttuurialaa ja luovia aloja tukeva Luova 
Eurooppa -ohjelma. 
 
EU:n toimet 
 
EU tukee pyrkimyksiä tarjota parasta mahdollista koulutusta. Tavoitteena on edistää 
monikielisyyttä Euroopassa, tukea opiskelijoiden, harjoittelijoiden, opettajien ja nuorten 
liikkuvuutta sekä helpottaa tietojen ja kokemusten vaihtoa. 
 

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
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=fi
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_fi
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fi
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/sosiaalinen-osallisuus
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/economy
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-recovery-plan/
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/climate-finance/
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Lisäksi EU suojelee ja edistää kulttuuriperintöään sekä kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuuttaan sekä tukee kulttuurialaa ja luovia aloja, audiovisuaaliala mukaan 
luettuna. 
 
Jotta nuorilla olisi enemmän mahdollisuuksia koulutukseen ja tilaisuuksia työmarkkinoilla ja 
he voisivat osallistua täysimääräisesti yhteiskunnan kaikkien osa-alueiden toimintaan, EU on 
kehittänyt erilaisia toimia eurooppalaisten nuorten kanssa käytävän vuoropuhelun pohjalta 
sekä Erasmus+  
-ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen kautta. 
 
 
Monikielisellä digitaalisella foorumilla esitetyt näkemykset (19.4.–2.8.2021) 
 
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 

 

 

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 EU:n historiaa 
ja toimielimiä koskevan pakollisen kurssin toteuttamista kaikissa eurooppalaisissa keskiasteen 
oppilaitoksissa. Tällä lisättäisiin nuorempien sukupolvien kiinnostusta EU-asioihin ja EU:n omaksi 
kokemista, mikä tehostaisi EU-identiteetin kehittymistä (ks. esimerkki ideasta). Muissa koulutukseen 
liittyvissä ideoissa, joiden tavoitteena on edistää 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). 

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
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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). 

 

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). 

 

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=fi
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
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
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Nuorisotyöttömyys 

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. 

 
Lue lisää aihepiiristä: 
 
Aiheen sivu monikielisellä digitaalisella foorumilla 
 

Koulutus & nuoriso 
Koulutus (Euroopan komissio) 
Erasmus+ 
Erasmus+ 
Euroopan nuorisoportaali 
Euroopan nuorisotapahtuma (EYE):Euroopan parlamentin nuorisotapahtuma 
 
Kulttuuri 
Kulttuuri ja luovuus 
Luova Eurooppa -ohjelma 2021–2027 (EU:n neuvosto) 
Urheilu 
Urheilu EU:ssa 
 
 

Digitalisaatio 
 

Digitaaliteknologia muuttaa elämäämme. Ruutuaika kasvaa, sillä maailman on sopeuduttava 
etätyöskentelyyn ja etäkouluun. Haluamme varmistaa, että digitaalisessa siirtymässä ketään 
ei jätetä jälkeen vaan siinä asetetaan ihmiset etusijalle ja luodaan uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia. Digitaaliset ratkaisut ovat myös keskeisessä asemassa 
ilmastonmuutoksen torjunnassa ja talouden ja yhteiskunnan vihreässä siirtymässä. 
 
EU:n toimet 
 
Euroopan unionin digitaalistrategian tavoitteena on saada tämä muutos toimimaan 
ihmisten ja yritysten hyväksi. Euroopan digitaalista tulevaisuutta rakentaessaan EU 
keskittyy erityisesti dataan, teknologiaan, kuten tekoälyyn, lohkoketjuihin, infrastruktuuriin 
ja yhteenliitettävyyteen. 
 
 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=fi
https://ec.europa.eu/info/education_fi
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fi
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/erasmus
https://europa.eu/youth/home_fi
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://ec.europa.eu/culture/fi
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/creative-europe-2021-2027/
https://ec.europa.eu/sport/
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Monikielisellä digitaalisella foorumilla esitetyt näkemykset (19.4.–2.8.2021)1 
 
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 

• Sähköinen äänestäminen 

• Saastuminen ja kestävyys 

• Teknologia ihmisten palveluksessa 

• Digitaalinen hyvinvointi 

• Koulutus 

 

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 

 
1 Tässä osassa esitetään yhteenveto monikieliseltä digitaaliselta foorumilta ensimmäistä väliraporttia 

varten kerätyistä aihetta koskevista näkemyksistä. Lisätietoja on raportissa. 

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
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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-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). Tämä 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). 

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
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
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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). 

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. 

 

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?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476?locale=fi
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=fi&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=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=fi&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
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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). 

 

 
Lue lisää aihepiiristä: 
 
Aiheen sivu monikielisellä digitaalisella foorumilla 
Euroopan digitaalinen valmius 

Digitalisaatio EU:ssa 
Digitaaliset sisämarkkinat 
Tekoäly 
Digitaalinen Eurooppa – Euroopan digitaalinen tulevaisuus 
Kyberturvallisuus EU:ssa: tiukemmat säännöt ja parempi suoja 
Tietosuoja EU:ssa 
 
 
Lue lisää kaikista EU:n politiikoista ja toimista: 
 
Euroopan parlamentin verkkosivusto 
EU:n neuvoston verkkosivusto 
Euroopan komission verkkosivusto 
 

 
 Tämän asiakirjan on laatinut Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteinen sihteeristö.  

Löydät lisätietoa Euroopan tulevaisuuskonferenssin digitaaliselta foorumilta 

(www.futureu.europa.eu), jossa pääset lukemaan muiden kansalaisten esittämiä ideoita ja ajatuksia. 

Lisätietoja tähän mennessä esitetyistä ideoista on myös foorumin ensimmäisessä väliraportissa. 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=fi
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_fi
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/digitalisaatio
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/digitaaliset-sisamarkkinat
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/tekoaly-eu-ssa
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/a-digital-future-for-europe/
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/cybersecurity/
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/data-protection-reform/
https://www.europarl.europa.eu/portal/fi
https://www.consilium.europa.eu/fi/
https://ec.europa.eu/info/index_fi
http://www.futureu.europa.eu/

