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YHTEENVETO 

Digitalisaatiota käsittelevä työryhmä, puheenjohtaja Riina Sikkut, kansalliset parlamentit (Viro) 

Perjantai 22. lokakuuta 2021, klo 11.00–13.00 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 

Tämä oli työryhmän ensimmäinen kokous (järjestäytymiskokous). Kokous pidettiin hybridimuodossa. 

Puheenjohtaja Riina Sikkut toivotti jäsenet tervetulleiksi yhdessä Elina Valtosen (kansalliset 

parlamentit/Suomi) kanssa, joka aloittaa puheenjohtajana ensi vuonna. Tämän jälkeen jäsenille annettiin 

puheenvuoro aakkosjärjestyksessä, jotta kukin sai esitellä itsensä lyhyesti ja esitellä yhden tai kaksi 

ensisijaista teemaa ja kertoa odotuksistaan työryhmän työn tuloksista. 

2. Keskustelu 

Yksi eurooppalaisten kansalaispaneelien edustajista avasi keskustelun esittämällä yleiskatsauksen 

ensimmäisen paneelin ("Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat / nuoriso, urheilu, 

kulttuuri ja koulutus / digitalisaatio") työhön digitalisaation osalta (ks. ensivaikutelmat). 

Työryhmän jäsenten puheenvuoroissa käsiteltiin muun muassa seuraavia teemoja ja ehdotuksia: 

 tarve edistää digitaalisia palveluja ja digitaloutta poistamalla nykyisiä esteitä 

 tarve tukea kansalaisia digitalisaatioprosessissa ja varmistaa, että inhimilliset näkökohdat otetaan 

asianmukaisesti huomioon, esimerkiksi ikääntyvän väestön tai muiden muita heikommassa asemassa 

olevien ryhmien osalta 

 kestävän, oikeudenmukaisen ja osallistavan digitalisaation varmistaminen ja digitaalisen kuilun 

kurominen umpeen 

 demokraattisen digitalisaation pitäminen ihmisoikeutena 

 pyrkimys omaksua digitalisaatioon eurooppalainen eettinen lähestymistapa esimerkiksi tekoälyn 

kaltaisissa kysymyksissä 

 digitalisaatiosta (esim. tekoälyn vuoksi) työpaikkoihin ja työllisyyteen aiheutuvien vaikutusten 

huomioiminen ja oikeanlaisten digitaitojen varmistaminen yrittäjille ja työntekijöille 

 tasapuolisten toimintaedellytysten luominen yrityksille ja markkinavoiman väärinkäytön välttäminen 

 kumppanuudet yksityissektorin kanssa digitalisaation käsittelemiseksi 

 asianmukaisen infrastruktuurin ja yhteyksien merkitys (esim. nopeat internetyhteydet ja 

sähköautojen latauspisteet myös maaseutualueilla) 

 EU:n digitaalisen itsenäisyyden tarve (esim. puolijohdepulan yhteydessä) ja tässä yhteydessä sen 

vahvemman maailmanlaajuisen rooli tarve asiaan liittyvissä kysymyksissä 

 digitaalisen datan merkitys digitalisaation keskeisenä tekijänä 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/0axbornep87ymbow9cxvc51twrkt?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%201%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%201%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211022/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211022T135530Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b89b1fd91f155e367f795bbfaca8b9ff5ca2c56621071ce6766b12b61b67e538
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 koulutuksen sekä digitaitojen ja digilukutaidon keskeinen rooli myös tärkeänä osana digitaalisten 

välineiden turvallista käyttöä 

 digitaalinen terveydenhuolto 

 kyberturvallisuuden ratkaiseva merkitys ja tietosuojan tärkeys 

 digitalisaation terveysvaikutukset (vaikutukset lapsiin, päivä ilman sosiaalista mediaa) ja 

disinformaation riskit 

 monialaisen vuoropuhelun ja luovuuden tarve. 

Työryhmän tuloksiin liittyvistä jäsenten odotuksista mainittiin seuraavat seikat: 

 tarve kuunnella kansalaisia 

 toive, että ryhmä saisi aikaan selkeitä suosituksia ja vähintään 3–4 katsausta kansalaisten 

kannanottojen perusteella ja hahmottelisi konkreettisia toimia 

 varmistetaan perusteellinen pohdinta, ei kiirehditä lainsäädäntöä  

 annetaan todellinen panos Euroopan tulevaisuuteen ja esitetään ehdotuksia ja vaatimuksia, jotka 

ovat rohkeita ja kunnianhimoisia 

 korostetaan, että konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi tarvitaan aikaa 

 ehdotettiin epävirallisia kokouksia (mahdollisesti etänä) tai tapaamisia/kirjallista ajatustenvaihtoa 

niiden välillä ja asiantuntijoiden kutsumista sekä kirjallista raporttia täysistunnolle 

 tuleviksi vuosiksi tarvitaan tietty määrä näkyviä tavoitteita ja aikataulu, ja niiden on oltava selkeitä ja 

toteuttamiskelpoisia. 

 

3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

Kokouksen päätteeksi puheenjohtaja kiitti kaikkia kannanotoista ja korosti, että yhteisymmärrys oli jo 

syntymässä siitä, että on löydettävä digitalisaation eurooppalainen tapa, jotta voidaan rakentaa eettinen, 

ihmiskeskeinen, avoin ja turvallinen digitaalinen yhteiskunta. Yhteinen näkemys vaikutti vallitsevan myös 

siltä, että tarvitaan kunnianhimoinen lähestymistapa ja että on käytettävä hyväksi digitalisaation 

tarjoamat mahdollisuudet mutta myös hallittava sen aiheuttamia riskejä ja haasteita. Puheenjohtaja 

totesi lisäksi jäsenillä olevan todellisia odotuksia, että saadaan aikaan konkreettisia tuloksia, ja ilmoitti, 

että jäsenille tiedotetaan ennen joulukuun täysistuntoa suunnitelluista seuraavista vaiheista. 

 

 

LIITE: Luettelo digitalisaatiota käsittelevän työryhmän jäsenistä 
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LIITE: Luettelo digitalisaatiota käsittelevän työryhmän jäsenistä 

Puheenjohtaja:  
Riina SIKKUT (1.1.2022 alkaen Elina 

VALTONEN) 
(Kansalliset parlamentit) 

Puhuttelu/titteli Etunimi Sukunimi Organisaatio: 

Mr  Thomas BYRNE Neuvosto 

Ms Dita CHARANZOVÁ Euroopan parlamentti 

Ms Josianne CUTAJAR Euroopan parlamentti 

Ms  Claudia DÖRR-VOSS Neuvosto 

Ms Jelena DRENJANIN Alueiden komitea 

Ms Yordanka FANDAKOVA Paikallinen/alueellinen edustaja 

Mr Vasco FERNANDES  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Mr Radosław  FOGIEL Kansalliset parlamentit 

Ms Antje  GERSTEIN  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

Ms Marietta  GIANNAKOU Kansalliset parlamentit 

Mr Antonio GIARDINA  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Ms Marketa GREGOROVA Euroopan parlamentti 

Mr Filip HOFMAN  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Ms Eva Maria  HOLZLEITNER Kansalliset parlamentit 

Ms Assita KANKO Euroopan parlamentti 

Mr Othmar KARAS Euroopan parlamentti 

Ms Miapetra KUMPULA-NATRI Euroopan parlamentti 

Ms Constance  LE GRIP Kansalliset parlamentit 

Ms Eva-Maria LIIMETS Neuvosto 

Mr Morten LØKKEGAARD Euroopan parlamentti 

Ms Gisele Marguerite MAGNERY  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Ms Jánosné MASEVSZKI  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Ms Eva MAYDELL Euroopan parlamentti 

Mr Paulo  MONIZ Kansalliset parlamentit 

Ms Noelle O’CONNELL 
Kansalliset 

kansalaispaneelit/tapahtumat 

Ms  Sirpa PAATERO Neuvosto 

Mr Stefano  PALMIERI  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

Mr Chrisis  PANTELIDES Kansalliset parlamentit 

Mr Alessandro PANZA Euroopan parlamentti 

Ms Gergana PASSY 
Kansalliset 

kansalaispaneelit/tapahtumat 

Ms Sandra PEREIRA Euroopan parlamentti 

Mr  Iulian-Vasile POPESCU Neuvosto 

Mr Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Euroopan parlamentti 

Ms Lucia  PUTTRICH Kansalliset parlamentit 
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Ms Jessika  ROSWALL Kansalliset parlamentit 

Mr  Lukas  SAVICKAS Kansalliset parlamentit 

Prof. Paola SEVERINO 
Kansalliset 

kansalaispaneelit/tapahtumat 

Ms Riina SIKKUT Kansalliset parlamentit 

Mr Radoslaw SIKORSKI Euroopan parlamentti 

Ms Vita Anda  TĒRAUDA Kansalliset parlamentit 

Mr  Jean-Louis THILL Neuvosto 

Ms Rocío TOVIO DIAZ  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Ms Elina  VALTONEN Kansalliset parlamentit 

Ms Mirja VEHKAPERA  Alueiden komitea 

Ms Margrethe VESTAGER Euroopan komissio 

Ms Veronique WILLEMS Työmarkkinaosapuolet 

 


