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Perustietoa: Ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys 

 

Paneeli "ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys" liittyy ilmastonmuutokseen, ympäristökysymyksiin 
ja Euroopan unionin uusiin terveyshaasteisiin. Nämä aiheet liittyvät myös EU:n tavoitteisiin ja 
strategioihin, kuten maatalouteen, liikenteeseen ja liikkuvuuteen, energiaan ja siirtymiseen hiilen 
jälkeisiin yhteiskuntiin, tutkimukseen, terveydenhuoltojärjestelmiin, terveyskriiseihin vastaamiseen, 
ehkäiseviin toimiin ja terveellisiin elämäntapoihin. 

Tässä asiakirjassa annetaan taustatietoa paneelissa käsiteltävistä eri aiheista. Ennen kaikkea siinä 
kerrotaan, millaisia toimia EU jo toteuttaa näillä aloilla ja mitkä ovat monikielisen digitaalisen 
foorumin (https://futureu.europa.eu) käyttäjien suurimmat huolenaiheet ja toiveet tulevaisuutta 
varten. Lisäksi asiakirjassa on linkkejä, joista löytyy lisätietoa eri aiheista. 

Mitä sinulta odotetaan 
 
Tässä paneelissa pyydämme sinua pohtimaan ja laatimaan Euroopan tulevaisuutta koskevia 
suosituksia EU:n toimielimille ilmastonmuutoksen, ympäristön ja terveyden 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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Ilmastonmuutos ja ympäristö: kohti kestävämpää tulevaisuutta 

Ilmastonmuutoksen ja ympäristövahinkojen torjunta on kiireellinen ongelma Euroopan unionissa ja 
kaikkialla maailmassa. Jotta maailma olisi parempi meille kaikille, tarvitsemme strategian, jonka 
avulla Eurooppa voi jatkossakin toimia kestävyyden ja ilmastoneutraaliuden edelläkävijänä 
maailmassa. 

 
 
EU:n toimet 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla aiomme tehdä Euroopan unionin taloudesta kestävän, 
muuttaa ilmasto- ja ympäristöhaasteet mahdollisuuksiksi ja tehdä siirtymästä kaikille 
oikeudenmukaisen ja osallistavan. 

Vihreän kehityksen ohjelma on uusi kasvustrategia, jonka tavoitteena on muuttaa Euroopan unioni 
nykyaikaiseksi, ilmastoneutraaliksi, resurssitehokkaaksi ja kilpailukykyiseksi taloudeksi. Siihen 
kuuluvat seuraavat: 

● kasvihuonekaasujen nettopäästöjen nollaaminen vuoteen 2050 mennessä 
● talouskasvun irrottaminen resurssien käytöstä 
● yhtäkään ihmistä tai aluetta ei jätetä yksin siirryttäessä ilmastoneutraaliin ja 

selviytymiskykyiseen yhteiskuntaan 

 

Monikielisellä digitaalisella foorumilla esitetyt näkemykset (19.4.–2.8.2021) 

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 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. 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?locale=en&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
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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). 
 
Maatalous 

Maatalousteemassa melko monet käyttäjät kannattavat ekologisen viljelyn ja useampien pientilojen 
mallia (ks. esimerkki ideasta) sekä vaativat torjunta-aineiden käytön ja tehoviljelyn kieltämistä (ks. 
esimerkki ideasta).  

  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028?locale=en&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&locale=en&order=most_commented&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
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=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160?=&order=most_followed&per_page=100&locale=en
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=en&toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
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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 ehdotetaan, että EU:n olisi edistettävä tarmokkaammin kasviperäistä ruokavaliota 
ilmaston ja ympäristön suojelemiseksi. Jotkut 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. 
Jotkut 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  
  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672?component_id=1&locale=en&page=3&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713?=&order=recent&page=7&per_page=100&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=en&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=en&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=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868?commentId=8944&component_id=1&locale=de&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083?component_id=2&locale=en&page=2&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
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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 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/992?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890?toggle_translat
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546?component_id=1&locale=en&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
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=en&page=6&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297?locale=lv&order=recent
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289?component_id=2&locale=en&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
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872?component_id=1&locale=en&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
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Lue lisää aihepiiristä: 

 Euroopan vihreän kehityksen ohjelma 
 Ilmastonmuutos 
 Kiertotalous ja jätteen määrän vähentäminen 
 Ilmastonmuutos: mitä EU tekee? 
 Biodiversiteetti: miten EU suojelee luontoa? 
 Ilmastoneutraalius – viisi faktaa EU:n ilmastoneutraaliustavoitteesta 

 

Terveys: EU:n kansalaisille terveempi tulevaisuus 

Terveydenhuolto, hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat ovat elintärkeitä meille kaikille. 
Koronaviruspandemia on osoittanut, että yhteistyö on tärkeää terveydenhuoltojärjestelmien 
vahvistamiseksi ja eurooppalaisten fyysisen ja mielenterveyden suojelemiseksi. 

Vaikka ensisijainen vastuu terveydenhuollosta ja terveyspalveluista on jäsenvaltioiden hallituksilla, 
Euroopan unionin terveyspolitiikalla voidaan tukea ja vahvistaa tätä toimintaa. Esittämällä 
mielipiteesi, toiveesi ja huolesi voit vaikuttaa siihen, millaista terveydenhuoltoa EU:ssa tarjotaan. 

 
EU:n toimet 

EU on jo osoittanut koronaviruksen torjuntaan ja ihmisten terveyden suojeluun tähtäävillä yhteisillä 
toimilla, kuinka paljon enemmän voimme tehdä kansanterveyden alalla. Keinoja ovat muun muassa 
rokotteiden hankkiminen, kohtuuhintaisten lääkkeiden, hoitojen ja terveydenhuollon laitteiden 
saatavuuden varmistaminen sekä maiden avustaminen koordinoimaan yhdessä toimiaan. 

Tulevaisuutta ajatellen koronaviruspandemia on lisännyt tarvetta luoda Euroopan terveysunioni, 
vahvistaa Euroopan laajuista koordinointia, parantaa terveydenhuoltojärjestelmien 
kriisinkestävyyttä ja valmistautua paremmin mahdollisiin tuleviin kriiseihin. EU:n tavoitteena on 
suojella kansalaisia laadukkaalla hoidolla kriisitilanteessa ja tarjota välineet, joita tarvitaan koko 
maanosaan vaikuttavien terveysuhkien ehkäisyssä ja hallinnassa. 

Samalla kun Euroopan unioni torjuu pandemiaa ja johtaa hätätoimia, se toimii edelleen myös muilla 
terveyteen liittyvillä aloilla, kuten syövän kaltaisten vakavien sairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon ja 
jälkihoidon parantamisessa. 

Monikielisellä digitaalisella foorumilla esitetyt näkemykset (19.4.–2.8.2021) 

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. Aihepiiriin 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 

  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/climate-change/
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/biodiversity/
https://www.consilium.europa.eu/en/5-facts-eu-climate-neutrality/


 

7 

 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 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 ideasta). 
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). 
 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7762?order=random&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
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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 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).  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
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