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I. Johdanto 
Euroopan tulevaisuuskonferenssi on meneillään – keskustelu on alkanut! Euroopan parlamentin 
puheenjohtaja David Sassoli, Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltion Portugalin 
pääministeri António Costa ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen allekirjoittivat 
10. maaliskuuta 2021 yhteisen julistuksen Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista, 
joka näyttää tietä tälle ennennäkemättömälle, avoimelle ja osallistavalle eurooppalaiselle 
demokraattiselle toiminnalle, jonka keskiössä ovat kansalaiset. Vain kaksi viikkoa myöhemmin 
johtokunta, johon kuuluu kolmen EU:n toimielimen edustajia sekä tarkkailijoita ja joka valvoo 
konferenssin järjestelyitä, piti ensimmäisen kokouksensa. Johtokuntaa avustava yhteinen sihteeristö 
aloitti myös työnsä. 

 

Vasemmalta: Portugalin pääministeri António Costa, Euroopan parlamentin puheenjohtaja David Sassoli ja komission 
puheenjohtaja Ursula von der Leyen allekirjoittavat yhteisen julistuksen. 

Ensimmäisenä tärkeänä toimena oli konferenssin monikielisen digitaalisen foorumin käynnistäminen 
19. huhtikuuta 2021. Kansalaisilla ympäri Eurooppaa on nyt mahdollisuus jakaa foorumilla ideoitaan 
Euroopan tulevaisuudesta sekä tietoja konferenssin tapahtumista. 

Konferenssin avajaiset pidettiin 9. toukokuuta 2021 Euroopan parlamentin tiloissa Strasbourgissa 
hybridikokouksena. Ranskan presidentti Emmanuel Macron toivotti osallistujat tervetulleiksi 
tapahtumaan, johon osallistui johtokunnan jäseniä, Eurooppa-asioista vastaavia ministereitä tai 
valtiosihteereitä, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäseniä, Erasmus-opiskelijoita 
ympäri Eurooppaa sekä yli 500 kansalaista. Kolmen EU:n toimielimen puheenjohtajilla oli tilaisuus 
hahmotella visionsa Euroopasta. EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset saattoivat esittää kysymyksiä 
johtokunnan kolmelle yhteispuheenjohtajalle, jotka ovat Euroopan parlamentin jäsen Guy 
Verhofstadt, neuvoston puheenjohtajavaltiota edustava valtiosihteeri Ana Paula Zacarias ja 
komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuica. 
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Vasemmalta: Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Portugalin pääministeri António Costa ja Ranskan 
presidentti Emmanuel Macron konferenssin avajaisissa. 

Ennen tätä tapahtumaa johtokunta hyväksyi konferenssin työjärjestyksen, joka on kattava kehys 
konferenssin eri rakenteiden työlle ja niiden vuorovaikutukselle. 
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II. Euroopan tason toimet 
II.1. Monikielinen digitaalinen foorumi  

Kaikilla Euroopan kansalaisilla on 19. huhtikuuta 2021 alkaen ollut mahdollisuus ilmaista 
näkemyksensä Euroopan tulevaisuudesta monikielisellä digitaalisella foorumilla 
(https://futureu.europa.eu/)1. Foorumi on konferenssin keskeinen osa, ja se antaa kaikille 
mahdollisuuden osallistua. Kansalaiset voivat esittää ideoitaan, kannattaa toisten ideoita ja 
kommentoida niitä. Siellä voidaan myös jakaa tietoa konferenssin tapahtumista ja kertoa niiden 
tuloksista. 

Foorumi on monikielinen: kaikki ehdotukset ovat saatavilla EU:n 24:llä virallisella kielellä 
konekäännöksen ansiosta. 

Foorumille on jo kirjautunut melkein 19 000 osallistujaa. He ovat esittäneet yli 5 000 ideaa ja yli 
10 000 kommenttia ja kannattaneet toisten ideoita yli 29 000 kertaa. Lähes miljoona ihmistä on jo 
käynyt foorumilla. 

 

Osallistumisaste 5. heinäkuuta (lähde: futureu.europa.eu) 

Foorumilla on ilmoitettu lähes 1 400 tapahtumasta ympäri Eurooppaa, joten mahdollisimman monet 
ihmiset voivat siihen osallistua. Tapahtumien järjestäjille on foorumilla oppaita ja 
kampanjamateriaalia, joilla pyritään varmistamaan, että tapahtumat ovat interaktiivisia ja 
osallistavia. 

Tämä on hyvä alku, mutta mukaan pitäisi saada vielä paljon enemmän kansalaisia, jotta saataisiin 
aikaan todellista Euroopan laajuista keskustelua. Foorumin esilletuomisen ja kansalaisten laajan 
osallistumisen olisi näin ollen oltava ensisijainen tavoite kaikille, jotka haluavat konferenssin 
menestyvän. 

Foorumin olisi oltava paikka, jossa ihmiset kaikilta elämänaloilta ja kaikista Euroopan kolkista 
viihtyvät ja tuntevat voivansa vapaasti osallistua keskusteluun. Kaikkien foorumin käyttäjien on näin 

                                                             
1Ks. myös video, jossa esitellään monikielinen digitaalinen foorumi. 
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ollen sitouduttava konferenssin peruskirjaan ja noudatettava osallistumissääntöjä. Tätä 
varmistamaan on perustettu moderaattoritiimi, joka työskentelee johtokunnan puolesta yhteisen 
sihteeristön valvonnassa.Keskustelu alkaa foorumilla, mutta se ei pääty siellä. Foorumilla esitetyt 
ehdotukset otetaan huomioon kansallisissa ja eurooppalaisissa kansalaispaneeleissa ja niistä 
keskustellaan konferenssin täysistunnossa. Laadittaviin raportteihin sisältyy ehdotusten analysointi, 
joka tehdään yhdistämällä digitaalisia välineitä, tiedonlouhintaa ja inhimillistä analyysiä. Raportit 
ovat myös saatavilla monikielisellä digitaalisella foorumilla. Ensimmäinen väliraportti on saatavilla 
kesän jälkeen. 

 

II.2. Eurooppalainen kansalaistapahtuma 17. kesäkuuta  

Ensimmäinen eurooppalainen kansalaistapahtuma järjestettiin 17. kesäkuuta 2021 Lissabonissa 
hybridikokouksena ennen 19. kesäkuuta pidettyä avajaistäysistuntoa. Näin käynnistettiin 
kansalaisten osallistuminen konferenssiin. Tapahtumaan osallistui 27 edustajaa kansallisista 
kansalaispaneeleista tai eri jäsenvaltioiden tapahtumista, Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja 
ja yli 50 kansalaista, jotka oli valittu osallistumaan konferenssin eurooppalaisiin 
kansalaispaneeleihin, sekä ryhmä Erasmus-opiskelijoita. Tapahtuma antoi osallistujille tilaisuuden 
keskustella odotuksistaan konferenssin suhteen johtokunnan kolmen yhteispuheenjohtajan kanssa: 
Euroopan parlamentin jäsen Guy Verhofstadt, valtiosihteeri Ana Paula Zacarias ja komission 
varapuheenjohtaja Dubravka Šuica. 

Muut johtokunnan jäsenet kutsuttiin osallistumaan etäyhteydellä. Tapahtuma lähetettiin 
monikielisellä digitaalisella foorumilla ja Europe by Satellite -palvelussa. 

 

Eurooppalainen kansalaistapahtuma, Lissabon 

Tervetuliaissanoissaan yhteispuheenjohtajat korostivat, että konferenssin työ on tärkeää aloittaa 
kansalaistapahtumalla, koska kansalaiset ovat konferenssissa keskeisessä asemassa. He myös 
korostivat tarvetta kuunnella ihmisiä, toimia aktiivisesti heidän kanssaan ja kaventaa kansalaisten ja 
poliittisten päättäjien välistä kuilua. Kansalaisia pyydettiin sitten interaktiivisella 
äänestysjärjestelmällä kertomaan, mikä sanaa kuvaa heidän mielestään nykyistä EU:ta. Yleisimmät 
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esille tulleet sanat ovat "solidaarisuus", "yhtenäisyys" ja "yhteistyö". 

Puheenjohtaja Zacarias hahmotteli erityyppisiä kansallisia tapahtumia konferenssin puitteissa ja 
korosti, että on pyrittävä tavoittamaan kaikki kansalaiset ja saamaan kansalaisyhteiskunta mukaan. 
Puheenjohtaja Šuica esitteli sen jälkeen monikielisen digitaalisen foorumin ja kannusti kansalaisia 
käyttämään sitä ideoidensa jakamiseen. Puheenjohtaja Verhofstadt puolestaan kertoi osallistujille 
konferenssin täysistunnon roolista ja sen vuorovaikutuksesta eurooppalaisten kansalaispaneelien 
kanssa. 

Keskustelun aikana useat kansalaiset mainitsivat, että koulutuksen ja terveyden pitäisi olla 
etusijalla, ja korostivat tarvetta ratkaista ilmastonmuutos- ja muuttoliikehaasteet. Jotkut painottivat, 
että vuoropuhelu kansalaisten kanssa olisi käytävä yhdenvertaiselta pohjalta ja että keskeisen 
tärkeää on todellinen yhteistyö kansalaisten kanssa, myös EU:hun epäilevämmin suhtautuvien. 
Jonkin verran huolta tuli ilmi konferenssin tavoitetasosta ja tuloksista ja sen jatkotoimista EU:n 
toimielimissä. Useat kansalaiset vaativat EU:ta koskevan tiedotuksen lisäämistä ja parantamista, 
erityisesti konferenssin ja monikielisen digitaalisen foorumin osalta. 

Lopuksi kansalaisia pyydettiin kertomaan, mikä sana heidän mielestään kuvaa EU:n tulevaisuutta. 
Yleisimmin esiintyivät sanat "toivo" ja "haaste". 

 

Livekysely, eurooppalainen kansalaistapahtuma 
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II.3. Konferenssin avajaistäysistunto 19. kesäkuuta 

Euroopan tulevaisuuskonferenssin avajaistäysistunto pidettiin hybridikokouksena (sekä fyysinen 
että verkkokokous) 19. kesäkuuta 2021. Siihen osallistui 337 konferenssin täysistunnon jäsentä. 

 

Konferenssin avajaistäysistunto, Euroopan parlamentin täysistuntosali, Strasbourg 

Guy Verhofstadt toivotti yhteispuheenjohtajien puolesta konferenssin täysistunnon jäsenet 
tervetulleiksi avajaisistuntoon ja totesi, ettei esityslistaan ollut esitetty vastalauseita. Hän painotti, 
että tämä avajaistäysistunto ei ole vielä täydessä kokoonpanossaan, erityisesti koska 
eurooppalaisten kansalaispaneelien edustajat voidaan nimittää vasta niiden muodostamisen 
jälkeen. Hän myös tähdensi prosessin ainutlaatuisuutta, sillä siinä yhdistyvät edustuksellinen ja 
osallistuva demokratia, paneelien ja täysistunnon välinen vuorovaikutus ja tarve uudistaa EU:ta, 
jotta voidaan yhdessä käsitellä joitain kiireellisiä haasteita. 

Puheenjohtaja Ana Paula Zacarias muistutti tervetuliaissanoissaan konferenssin ensimmäisestä 
eurooppalaisesta kansalaistapahtumasta, jonka EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Portugali 
järjesti Lissabonissa kaksi päivää aiemmin. Hän myös korosti vuorovaikutuksen tärkeyttä, ei vain 
jäsenvaltioiden kansalaisten kesken, vaan nyt myös koko unionin kansalaisten kesken, jotta 
saataisiin ideoita ja ehdotuksia Euroopan tulevaisuutta varten. Hän totesi, että EU:lla on 
vahvuutensa mutta myös rajoitteensa, ja muistutti, että se on toiminut onnistuneesti 
tämänhetkisessä kriisissä mitä tulee rokotteisiin ja taloudelliseen elpymiseen Next Generation EU  
-rahaston kautta. 

Tätä mieltä oli myös puheenjohtaja Dubravka Šuica, joka korosti tarvetta pitää kansalaiset 
prosessin keskiössä ja ottaa heidät mukaan kaikilla tasoilla. Ensimmäistä kertaa kansalaiset ovat 
yhdenvertaisessa asemassa edustajien kanssa. Šuica totesi tämän EU:n tason keskustelevan 
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demokratian harjoituksen olevan ensimmäinen laatuaan. Hän korosti, että konferenssi vahvistaa 
edustuksellista demokratiaa tuomalla kansalaiset Euroopan unionin päätöksenteon ytimeen. 

Yhteispuheenjohtajat kuvailivat sen jälkeen, miten konferenssin kolme pilaria eli monikielinen 
digitaalinen foorumi, eurooppalaiset ja kansalliset kansalaispaneelit ja täysistunto tulevat toimimaan. 

Dubravka Šuica selitti, kuinka monikielinen digitaalinen foorumi toimii konferenssin keskuksena. 
Hän vaati täysistunnon jäseniä lisäämään tiedottamista ja varmistamaan, että kansalaiset kaikkialla 
EU:ssa ovat tietoisia erilaisista tavoista osallistua konferenssiin, myös foorumin kautta. Lisäksi hän 
kuvaili neljän syyskuussa työnsä aloittavan eurooppalaisen kansalaispaneelin kokoonpanoa ja sitä, 
miten ne antavat panoksensa prosessiin. 

Ana Paula Zacarias korosti kansallisten kansalaispaneelien ja tapahtumien tärkeyttä 
tiedonlevittäjinä ja tarvetta saavuttaa kaikki kansalaiset, myös ne, jotka eivät yleensä osallistu. Hän 
kertoi konferenssin täysistunnon jäsenille, että kansallisten kansalaispaneelien ja tapahtumien 
valmistelut ovat alkaneet monissa jäsenvaltioissa, ja painotti jäsenvaltioiden sitoutumista antamaan 
panoksensa konferenssiin. Hän kehotti kansallisia paneeleita ja tapahtumia rekisteröitymään 
foorumille. Lisäksi hän tähdensi, että konferenssia koskevaa viestintää on parannettava. Zacarias 
palautti myös mieleen eurooppalaiseen kansalaistapahtumaan 17. kesäkuuta Lissabonissa 
osallistuneiden kansalaisten kanssa käydyt keskustelut. 

Tämän jälkeen käydyssä keskustelussa käytettiin yli 150 puheenvuoroa ja käsiteltiin monenlaisia 
aiheita. Asioista ja näkemyksistä tulivat usein esiin seuraavat: 

• Konferenssi on ainutlaatuinen ja ennennäkemätön tilaisuus käyttää alhaalta ylöspäin  
-näkökulmaa, jossa osallistuva demokratia täydentää edustuksellista demokratiaa. 

• Konferenssin on oltava osallistava, sen on pyrittävä puhuttelemaan kaikilta elämänaloilta, 
kaikilta alueilta ja yhteiskunnan osista tulevia kansalaisia ja kuunneltava tarkasti heidän 
huolenaiheitaan, ideoitaan ja ehdotuksiaan, erityisesti nuorilta tulevia. 

• On tärkeää saada konkreettisia tuloksia ja varmistaa tehokkaat jatkotoimet. 
• On opittava viimeaikaisista kriiseistä ja valmistauduttava tuleviin haasteisiin. 

Konferenssin täysistunnon jäsenet korostivat muun muassa seuraavia asioita: 
• Peräänkuulutettiin yhtenäisempää Eurooppaa korostaen, että jäsenvaltiot ovat vahvempia 

yhdessä, erityisesti globaalien haasteiden edessä sekä kansainvälisesti. 
• On noudatettava toissijaisuusperiaatetta ja otettava alue- ja paikallishallinto mukaan. 
• Länsi-Balkanin maille on annettava mahdollisuus osallistua konferenssiin. 
• EU:n aikaansaama edistys on tunnustettava ja sitä on vaalittava eikä pidettävä mitään 

näistä saavutuksista itsestäänselvyytenä. Myös tarve käsitellä tulevia haasteita on 
tunnustettava. 

Useista aiheista puhujat ilmaisivat eriäviä mielipiteitä: 
• Joidenkin mielestä prosessin olisi keskityttävä unionin poliittisiin prioriteetteihin, kun taas 

toiset puhujat ehdottivat, että käsiteltäisiin myös unionin valmiuksia ja toimintaa. 
• Samoin jotkut puhujat totesivat, että perussopimuksiin tarvittaisiin muutoksia, kun taas 

toiset katsoivat, että muutoksia voidaan saada aikaan nykyisissä puitteissa. 

Lisäksi konferenssin täysistunnon jäsenten puheenvuoroista kävi ilmi laaja kirjo prioriteetteja 
seuraavilla politiikan aloilla: digitalisaatio, talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, terveys, 
oikeusvaltioperiaate ja demokratia, ympäristö ja ilmasto, muuttoliike, energia, ruoanhankinta, arvot, 
ulkopolitiikka, turvallisuus, koulutus ja kulttuuri. 
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Suomen edustaja kansallisista tapahtumista/paneeleista konferenssin avajaistäysistunnossa 

 

Alankomaiden edustaja kansallisista tapahtumista/paneeleista konferenssin avajaistäysistunnossa 
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Guy Verhofstadt esitteli yhteispuheenjohtajien ehdotuksen yhdeksän aihekohtaisen työryhmän 
yleistä järjestämistä varten. Tämä hyväksyttiin konferenssin täysistunnossa. Verhofstadt totesi, että 
työryhmille laaditaan yksityiskohtaisempia sääntöjä. 

Puheenjohtaja Verhofstadt myös esitti konferenssin alustavan aikataulun, jonka konferenssin 
täysistunto pani merkille. 

Yhteispuheenjohtajat Dubravka Šuica ja Ana Paula Zacarias vaativat toimintaa ja rohkeutta 
puheiden sijaan ja lisäksi korostivat, että konferenssin onnistuminen riippuu kaikkien asianomaisten 
aktiivisesta osallistumisesta. 

Kolme yhteispuheenjohtajaa kiittivät kaikkia osallistumisesta ja puheenvuoroista ja muistuttivat, että 
seuraava konferenssin täysistunto pidetään 22. ja 23. lokakuuta 2021. Ana Paula Zacarias päätti 
konferenssin täysistunnon. 

 

II.4. Eurooppalaiset kansalaispaneelit  

Eurooppalaiset kansalaispaneelit ovat yksi konferenssin pääpilareista yhdessä monikielisen 
digitaalisen foorumin ja konferenssin täysistunnon kanssa. Paneeleja on neljä, ja niissä on kussakin 
200 satunnaisesti valittua osallistujaa, jotka edustavat EU:n maantieteellistä ja sosiologista 
monimuotoisuutta. Ne kokoontuvat kolmeen monikieliseen keskusteluistuntoon, joista jokainen 
kestää vähintään kaksi päivää. Tarkoituksena on laatia Euroopan tulevaisuutta koskevia yhteisiä 
suosituksia, joissa otetaan huomioon monikielisellä digitaalisella foorumilla kerätyt ehdotukset. 

Eurooppalaisten kansalaispaneelien ideat otetaan huomioon konferenssin täysistunnoissa ja lopulta 
konferenssin lopputuloksesta yhteispuheenjohtajille laaditussa raportissa, jotta kolme toimielintä 
voivat toteuttaa jatkotoimia. Neljästä eurooppalaisesta kansalaispaneelista valitaan 80 kansalaista 
osallistumaan konferenssin täysistuntoihin, jotta he voivat esittää paneelien suositukset toisille 
täysistunnon jäsenille ja keskustella niistä2. 

Eurooppalaisten kansalaispaneelien päivitetyissä käytännön järjestelyissä 26. päivältä toukokuuta 
2021 on lisää yksityiskohtia paneelien järjestämisestä. Lisäksi johtokunta hyväksyi eurooppalaisten 
kansalaispaneelien ja täysistunnon kokousten alustavan kalenterin. 

Näiden periaatteiden ja järjestelyjen toteutusta ollaan valmistelemassa seuraavin toimin: 

Osallistujien satunnainen valinta 

Osallistujiksi ollaan nyt valitsemassa 800 kansalaista kaikista 27 jäsenvaltiosta. Valinta alkoi 
toukokuussa 2021, ja panelistien täydellisen luettelon odotetaan valmistuvan elokuun puolivälissä. 
Euroopan unionin kansalaiset valitaan satunnaisesti (pääasiassa soittamalla satunnaisesti, 
menetelmä, jota 27 kansallista mielipidetutkimuslaitosta käyttää ulkoisen palveluntarjoajan 
koordinoimina) ja tavoitteena on muodostaa paneeleita, jotka edustavat EU:n monimuotoisuutta 
viiden kriteerin perusteella: sukupuoli, ikä, maantieteellinen alkuperä (kansallisuus sekä 
kaupunki/maaseutu), sosioekonominen tausta ja koulutustaso. 

Kansalaisten lukumäärä jäsenvaltiota kohden lasketaan Euroopan parlamentin kokoonpanoon 
sovellettavan alenevan suhteellisuuden periaatteen mukaisesti. Jokaisessa paneelissa olisi myös 
oltava ainakin yksi naispuolinen ja yksi miespuolinen kansalainen jäsenvaltiota kohden. 

                                                             
2Ks. myös video, jossa esitellään eurooppalaiset kansalaispaneelit. 
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Konferenssin tavoitteena on huomioida erityisesti nuoret, joten kolmasosa kansalaispaneelin 
muodostavista kansalaisista on 16–24-vuotiaita. Jokaista 200 henkilön ryhmää kohden valitaan 
vielä 50 kansalaista varalle. 

Aiheet ja paneelien kokoonpano 

Kussakin paneelissa käsiteltävät aiheet perustuvat monikielisellä digitaalisella foorumilla esitettyihin 
aiheisiin ja ne on ryhmitelty seuraavasti: 

1) Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, työpaikat ja koulutus, nuoriso, kulttuuri, 
urheilu ja digitalisaatio 

2) Eurooppalainen demokratia ja eurooppalaiset arvot ja oikeudet, oikeusvaltioperiaate, turvallisuus 

3) Ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys 

4) EU maailmassa ja muuttoliike. 

Asiantuntijoiden avulla tehdään työtä, jotta aiheet voidaan asianmukaisesti rajata ja määrittää 
keskustelumenetelmät, jotka mahdollistavat läpinäkyvän, tehokkaan ja todellisen alhaalta ylöspäin -
näkökulman. 

Paneelien kokoukset pidetään Strasbourgissa, verkossa ja sitten jäsenvaltioissa. 

 

II.5. Johtokunta 

Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin johtokunta kokoontui viisi kertaa maalis–
kesäkuussa 2021 eli 24. maaliskuuta, 7. huhtikuuta, 9. toukokuuta ja 26. toukokuuta. Jokaisesta 
kokouksesta on saatavilla yksityiskohtainen raportti kaikilla kielillä monikielisellä digitaalisella 
foorumilla kohdassa Johtokunta. 

Johtokunta piti ensimmäisen kokouksensa 24. maaliskuuta ja keskusteli siinä monikielisen 
digitaalisen foorumin mahdollisesta käynnistämisestä 19. huhtikuuta 2021. Johtokunta keskusteli 
mahdollisesta virallisesta tapahtumasta 9. toukokuuta. Se keskusteli myös sisäisistä 
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työmenetelmistään ja täysistunnon työmenetelmistä. 

Toisessa kokouksessaan 7. huhtikuuta johtokunta hyväksyi monikielisen digitaalisen foorumin, 
mukaan lukien peruskirjan ja konferenssin visuaalisen ilmeen. Johtokunta myös hyväksyi alustavat 
työmenetelmänsä ja antoi yhteisen sihteeristön tehtäväksi laatia ehdotus konferenssin 
työjärjestykseksi. Kolmen toimielimen viestintäpalveluille annettiin tehtäväksi laatia yhteinen 
ehdotus 9. toukokuuta pidettävää avajaistapahtumaa varten. 

Kolmannessa kokouksessaan 22. huhtikuuta johtokunta hyväksyi konferenssin työjärjestyksen osat, 
jotka koskevat konferenssin yhteisiä periaatteita, sen kohdetta ja kansalaisten osallistumista. 
Johtokunta keskusteli työjärjestysehdotuksesta keskittyen konferenssin täysistuntoon ja erityisesti 
sen tehtäviin ja kokoonpanoon. Johtokunnalle tiedotettiin lisäksi eurooppalaisten kansalaispaneelien 
järjestämistä koskevista käytännön järjestelyistä. 

Neljännessä kokouksessaan 9. toukokuuta johtokunta hyväksyi konferenssin täysistuntoa koskevan 
työjärjestyksen luvun. 

Viidennessä kokouksessaan 26. toukokuuta johtokunta hyväksyi konferenssin täysistuntojen, 
eurooppalaisten kansalaispaneelien ja eurooppalaisen kansalaistapahtuman alustavan aikataulun 
sekä konferenssin avajaistäysistunnon esityslistaehdotuksen. Johtokunta kävi myös keskustelun 
konferenssin täysistunnon järjestelyistä. Johtokunnalle tiedotettiin lisäksi Portugalissa 17. kesäkuuta 
järjestettävän eurooppalaisen kansalaistapahtuman valmisteluista ja eurooppalaisten 
kansalaispaneelien päivitetyistä käytännön järjestelyistä sekä ohjeista eurooppalaisten 
kansalaispaneelien järjestämiseen. Lopuksi johtokunta antoi kolmen toimielimen viestintäpalveluille 
tehtäväksi valmistella koordinoidun suunnitelman konferenssista ja erityisesti monikielisestä 
digitaalisesta foorumista tiedottamiseksi. 

 

 

II.6. Muu toiminta 

Yhteisen julistuksen allekirjoittaminen kolmen puheenjohtajan toimesta 10. maaliskuuta 2021, 
monikielisen digitaalisen foorumin käynnistäminen 19. huhtikuuta 2021, avajaistapahtuma 
Eurooppa-päivänä ja kansalliset avajaistapahtumat monissa jäsenvaltioissa antoivat aihetta 
viestintä- ja yhteystoimintaan. Tältä pohjalta kolme EU:n toimielintä ovat työskennelleet yhdessä, 

Yhteispuheenjohtajat johtokunnan kokouksessa, neuvoston tilat, Bryssel 
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jotta saataisiin huomattavasti lisättyä ja ylläpidettyä sekä Euroopan kansalaisten valistuneisuutta 
että osallistumista digitaaliselle foorumille. 

Johtokunnan pyynnöstä kolmen toimielimen viestintäpalvelut ovat myös laatineet yhteisen 
viestintäsuunnitelman alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
myötävaikutuksella. Foorumiin osallistumisesta saatujen alustavien tietojen perusteella on aloitettu 
ja suunniteltu toimia, jotta varmistettaisiin se, että kansalaiset kaikista Euroopan osista osallistuisivat 
foorumiin enemmän ja monipuolisemmin. 

Moniin erilaisiin sidosryhmiin on pyritty pitkäjänteisesti vaikuttamaan, jotta ne osallistuisivat 
tiedottamiseen konferenssin toimista ja tapahtumista. Erityisiä tiedotus- ja koulutustoimia on 
suunnattu sidosryhmille, kuten kansalaisjärjestöille, alue- ja paikallisviranomaisille, 
kansalaistoimintaa ja osallistavaa demokratiaa ajaville toimintaryhmille ja verkostoille, maaseudun 
kehittämistä ajaville tahoille, rajatylittäville yhteisöille ja nuorisojärjestöille. 

Alueiden komitea on myös kehottanut jäseniään ja verkostojaan osallistumaan aktiivisesti 
keskusteluun ja konferenssista tiedottamiseen. Se järjesti käynnistystilaisuuden 9. toukokuuta 2021 
Strasbourgissa ennen konferenssin avajaistilaisuutta. Alueiden komitea pyrkii myös saamaan 
kaupunkien ja alueiden äänet kuuluviin innovatiivisten osallistumisprosessien kautta ja ottamaan 
käyttöön verkkotyökaluja paikallisten kansalaispaneelien järjestämiseksi vuoden 2021 toisella 
puoliskolla. Lisäksi paikallisia vuoropuheluja käytetään osallistumisfoorumeina, joilla voidaan 
yhdessä suunnitella ja jakaa ideoita Euroopan tulevaisuudesta. 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on myös aloittanut konferenssia koskevan kampanjan. Se 
järjesti kansalaisyhteiskunnalle suunnatun käynnistystapahtuman 10. kesäkuuta 2021 aloittaen näin 
virallisesti komitean toimet konferenssin puitteissa. Pitääkseen yhteyttä kansalaisiin komitea tekee 
yhteistyötä kansallisten ja alueellisten talous- ja sosiaalineuvostojen verkoston, kansalaisjärjestöjen, 
kansallisten nuorisoneuvostojen ja samantapaisten järjestöjen kanssa. Komitea on myös aloittanut 
jäsenvaltioissa paikallisten toimien sarjan, joka ulottuu heinäkuusta syyskuuhun 2021. 

Työmarkkinaosapuolet, monet kansalaisjärjestöt ja muut sidosryhmät ovat myös aktiivisesti 
järjestämässä tapahtumia ja tiedottamassa konferenssista ja näin ollen etulinjassa konferenssin 
onnistumiseksi. 

 

©Westend61/Getty Images Royalty-free 
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III. Kansalliset, alueelliset ja paikalliset toimet  
Yhteisen julistuksen mukaisesti Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat mukana konferenssissa ja osa 
tätä yhteistä hanketta Euroopan parlamentin, neuvoston ja Euroopan komission kanssa. 

Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet edistämään konferenssia erilaisin toimin ja rakentein kansallisella, 
alueellisella, paikallisella ja joissain tapauksissa kansainvälisellä tasolla asettamalla kansalaiset 
kaikkien tapahtumien keskiöön. 

Eurooppalaisten toimien lisäksi kukin jäsenvaltio voi järjestää muita tapahtumia ja antaa näin lisää 
panosta konferenssille omien kansallisten tai institutionaalisten erityispiirteidensä mukaisesti. 
Tapahtumia voivat olla esimerkiksi kansalliset kansalaispaneelit tai teematapahtumat, joissa 
kootaan yhteen eri paneelien näkemyksiä. 

Kansallisten kansalaispaneelien suosituksista keskustellaan eurooppalaisten kansalaispaneelien 
suositusten ohella konferenssin täysistunnossa. 27 edustajaa kansallisista tapahtumista tai 
kansallisista paneeleista (yksi jäsenvaltiota kohti) on nimitetty konferenssin täysistunnon jäseniksi. 
Näihin edustajiin kuuluu kansallisten tapahtumien järjestämisestä vastaavia viranomaisia tai 
kansalaisia, kansalaisyhteiskunnan tai nuorisojärjestöjen edustajia, tutkijoita ja opiskelijoita. 

Kansallinen prosessi on meneillään jokaisessa jäsenvaltiossa, minkä jälkeen käynnistetään 
tapahtumia useimmiten toukokuun 9. päivän tienoilla. Yleisesti ottaen suositellaan politikkakeskeistä 
ja alhaalta ylöspäin -näkökulmaa, ja kansalaisyhteiskunnalla tulee olla tärkeä asema. Tavoitteena 
on keskittyä erityisesti nuoriin sekä ihmisiin, jotka eivät yleensä osallistu, ja heille tärkeisiin asioihin. 

Toimia koordinoivat tai välittävät usein korkean tason kansalliset viranomaiset, yhteistyössä muun 
muassa parlamenttien, alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten, valtioista 
riippumattomien järjestöjen, akateemisten kumppaneiden ja tutkimuskeskusten kanssa. 
Keskusteluita kansalaisten kanssa järjestetään eritasoisesti hajautettuina. 

Joissakin jäsenvaltioissa toimia järjestetään yhteistyössä komission edustustojen ja Euroopan 
parlamentin yhteystoimistojen kanssa. 
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Jotkin jäsenvaltiot aikovat myös järjestää kansalaispaneeleja kansallisella tasolla ja valita niihin 
satunnaisesti kansalaisia, jotka edustavat niiden alueen tai eri maakuntien sosiologista 
monimuotoisuutta. Käytetyt menetelmät on räätälöity kutakin jäsenvaltiota varten, mutta ne 
noudattavat tunnustettuja menetelmiä, joilla taataan paneelien puolueettomuus ja riippumattomuus. 
Jotta avustettaisiin jäsenvaltioita, jotka aikovat järjestää kansalaispaneeleja, konferenssin 
yhteydessä laadittiin ohjeet 3, jotka ovat saatavilla monikielisellä digitaalisella foorumilla. 

Jotkin jäsenvaltiot ovat järjestäneet tai aikovat järjestää tapahtumia ja kansalaisten vuoropuheluita 
muiden jäsenvaltioiden tai tiettyjen kolmansien maiden kanssa ja ottaa mukaan erityisesti 
opiskelijoita ja koululaisia. 

Jäsenvaltiot aikovat päättäväisesti tiedottaa konferenssin tapahtumista, erityisesti monikielisestä 
digitaalisesta foorumista. Konferenssiin liittyy joitakin kansallisia verkkosivustoja, joissa viitataan 
suoraan monikieliseen digitaaliseen foorumiin. 

Jäsenvaltioiden tapahtumat ja niiden tulokset voidaan ladata monikieliselle digitaaliselle foorumille, 
jossa ne voidaan merkitä instituutioiden järjestämiksi tapahtumiksi. 

Tapahtumien järjestämistä koskevat erityiset ohjeet ovat saatavilla monikielisellä digitaalisella 
foorumilla kohdassa oppaat ja erityisesti tapahtumajärjestäjille tarkoitetussa oppaassa Tapahtuman 
järjestäminen vaihe vaiheelta. 

  

                                                             
3Ohjeet perustuvat hyvän keskustelun periaatteisiin, jotka on määritelty erityisesti OECD:n raportissa, jonka aineistona 
on satoja keskusteluprosesseista tehtyjä tapaustutkimuksia. Ohjeiden tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita 
kansalaispaneelien järjestämisessä kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla. 
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IV. Seuraavat vaiheet 
Monikielinen digitaalinen foorumi kansalaisten ehdotusten ja tietojen pääasiallisena interaktiivisena 
keskuksena ottaa edelleen vastaan ideoita ja tietoja lukuisista konferenssin puitteissa 
järjestettävistä tapahtumista. Satunnaisen valintaprosessin päättymisen jälkeen neljä 
eurooppalaista kansalaispaneelia aloittavat työnsä syyskuussa 2021. Seuraava konferenssin 
täysistunto on tarkoitus pitää 22.–23. lokakuuta 2021. Kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
toimia järjestetään edelleen lähikuukausina. 

Lisätietoa toimien päivämääristä on saatavilla Euroopan tulevaisuuskonferenssin alustavasta 
kalenterista: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/13031/sn02900.fi21.pdf 

Lisätietoja konferenssista: 

https://futureu.europa.eu 
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Liite: Konferenssin prosessi ja aikataulu 

 

 

 

 


