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Euroopan tulevaisuuskonferenssi on nyt täydessä käynnissä. Konferenssin 
avajaistäysistunto pidettiin Strasbourgissa 19. kesäkuuta 2021, ja sen 
jälkeen eurooppalaiset kansalaispaneelit aloittivat työnsä ja kokoontuivat 
ensimmäistä kertaa syyskuun puolivälissä. Paneelit, joita on neljä, koostuvat 
noin 800:sta satunnaisesti valitusta EU:n kansalaisesta, ja ne kuvastavat 
EU:n monimuotoisuutta. Niissä keskustellaan tärkeistä aiheista keskeisillä 
politiikanaloilla. Eurooppalaisilla kansalaispaneeleilla on yhdessä 
kansallisten kansalaispaneelien kanssa olennainen rooli konferenssissa, 
sillä niiden esittämistä suosituksista ja konferenssin monikielisen digitaalisen 
foorumin kautta saadusta sisällöstä keskustellaan konferenssin 
täysistunnossa, joka tekee johtokunnalle ehdotuksia konferenssin lopullisiksi 
tuloksiksi.  

Konferenssin monikielinen digitaalinen foorumi, jonka avulla jokainen EU:n 
kansalainen voi ilmaista mielipiteensä millä tahansa EU:n 24 virallisesta 
kielestä, on jatkuvasti kerännyt kansalaisten näkemyksiä, ja lokakuun 
loppuun mennessä on esitetty yli 9 000 ideaa. Foorumiin lisätystä sisällöstä 
on julkaistu ensimmäiset raportit, jotka antavat yleiskuvan foorumilla ja eri 
puolilla EU:ta järjestetyissä tulevaisuuskonferenssiin liittyvissä tapahtumissa 
käsiteltyjen ideoiden moninaisuudesta.   

Euroopan nuorisotapahtumassa, joka järjestettiin 8.–9. lokakuuta 2021, 
keskityttiin 16–30-vuotiaiden näkemyksiin. Tapahtuma kokosi yhteen sekä 
verkon välityksellä että itse paikalle Strasbourgiin nuoria muotoilemaan ja 
jakamaan ajatuksiaan Euroopan tulevaisuudesta.  

I. JOHDANTO  
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Tärkeä virstanpylväs oli tulevaisuuskonferenssin täysistunnon toinen 
kokous, joka pidettiin Strasbourgissa 22.–23. lokakuuta 2021. Täysistunto 
kokoontui ensimmäisen kerran täydessä kokoonpanossaan, kun 
eurooppalaisten kansalaispaneelien 80 edustajaa liittyivät 
osallistujajoukkoon. Täysistunto kuuli ainutlaatuisen monipuolisessa 
kokoonpanossaan ensimmäiset raportit käynnissä olevista 
paneelikeskusteluista ja vaihtoi mielipiteitä kansalaisten digitaalisella 
foorumilla esittämistä kannanotoista sekä konferenssin osana järjestetyistä 
eri tapahtumista ja keskusteluista. Puhetta täysistunnossa johtivat 
tulevaisuuskonferenssin kolme yhteispuheenjohtajaa: Euroopan parlamentin 
jäsen Guy Verhofstadt, valtiosihteeri Gašper Dovžan neuvoston edustajana 
ja komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuica. 
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A. Monikielinen digitaalinen foorumi 

Monikielinen digitaalinen foorumi (https://futureu.europa.eu/) on edelleen 
keskeisessä asemassa Euroopan tulevaisuuskonferenssissa käytävässä 
rajatylittävässä demokraattisessa keskustelussa, johon jokainen EU-
kansalainen voi osallistua millä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä. 
Kansalaiset voivat esittää ideoitaan, kannattaa toisten ideoita ja 
kommentoida niitä. Siellä voidaan myös jakaa tietoa konferenssin 
tapahtumista ja kertoa niiden tuloksista. Foorumiin lisätty sisältö on julkisesti 
saatavilla samoin kuin digitaaliseen foorumiin liittyvät avoimet tiedostot. 

Monikielisellä foorumilla oli lokakuun loppuun mennessä ollut yli 3,6 
miljoonaa yksittäistä vierailijaa, 33 213 aktiivista osallistujaa, 9 111 ideasta 
oli keskusteltu ja tapahtumia oli rekisteröity 3 500. Osallistuminen oli 
lisääntynyt tasaisesti viime kuukausina. Tarvitaan lisää työtä foorumin 
tunnetuksi tekemiseksi ja sen varmistamiseksi, että se tavoittaa 
mahdollisimman monet kansalaiset. 

Mitä on Euroopan tulevaisuuskonferenssissa on 
meneillään? 

33 213 
osallistujaa foorumilla 

160 301 
osallistujaa tapahtumissa 

9 111 
ideaa 

   

15 387 
kommenttia 

3 456 
tapahtumaa 

45 470 
suositusta 

   

Kuva 1 Osallistumisaste 29. lokakuuta (lähde: futureu.europa.eu)  

Foorumiin lisätty sisältö kerätään ja analysoidaan, ja sopimuskumppani laatii 
raportit ja julkaisee ne niin ikään foorumilla. Ensimmäinen väliraportti 
julkaistiin syyskuussa. Siinä käsitellään 19. huhtikuuta ja 2. elokuuta 2021 
välisenä aikana kerättyä sisältöä. Toinen väliraportti julkaistiin 15. lokakuuta 
2021, ja se kattaa sisällön 7. syyskuuta 2021 saakka. Samaan aikaan 

II. EUROOPAN TASON TOIMET  

https://futureu.europa.eu/?locale=fi
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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asetettiin saataville myös täydentävä raportti foorumiin lisätystä sisällöstä 
jäsenvaltioittain. 

Foorumia käsittelevät raportit osoittavat, että eurooppalainen demokratia 
sekä ilmastonmuutos ja ympäristö ovat tähän mennessä olleet suosituimmat 
keskustelunaiheet osallistujien joukossa. Kansalaiset kaikista EU-maista 
ovat myös esittäneet runsaan kirjon ajatuksia muista asioista ja keskustelleet 
monista eri aiheista konferenssin tapahtumissa. 

 

Raportit miellekarttoineen ovat antaneet hyödyllistä aineistoa 
eurooppalaisten kansalaispaneelien ensimmäiselle kokoontumiskierrokselle 
ja auttaneet osallistujia yksilöimään ja määrittelemään paneelityön osa-
alueita. Niistä keskusteltiin myös tulevaisuuskonferenssin täysistunnossa 23. 
lokakuuta 2021 ja sitä edeltäneissä työryhmien kokouksissa. 

Kolmas väliraportti annetaan joulukuussa 2021, ja sitä hyödynnetään 
eurooppalaisten kansalaispaneelien viimeisissä istunnoissa ja 
tulevaisuuskonferenssin täysistunnon tulevissa kokouksissa. Se kattaa 
foorumiin lisätyn sisällön marraskuun alkupuolelle saakka. Ensi vuonna 
laaditaan loppuraportti julkaistavaksi ennen keväällä 2022 pidettävää 
päätöstäysistuntoa. Lisäksi on määrä julkaista myös jäsenvaltiokohtaisia 
raportteja. 

Moderoinnin ansiosta foorumi on onnistuttu säilyttämään turvallisena tilana, 
missä kansalaiset kaikilta elämänaloilta ja jokaiselta Euroopan kolkalta 
tuntevat viihtyvänsä ja olevansa tervetulleita osallistumaan keskusteluun. 
Yhteisen sihteeristön valvonnassa toimiva moderointiryhmä varmistaa 
johtokunnan puolesta, että tulevaisuuskonferenssin peruskirjaa ja 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/d9304orpwpmjbde37apb7r3tfr20?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Report%20Kantar%20COFE%20MEMBER%20STATE_contributions%20November_final.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Report%2520Kantar%2520COFE%2520MEMBER%2520STATE_contributions%2520November_final.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220209%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220209T110349Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=cd73b007750170765c4089c0f366d6d31aab956573b7ccf917c525c0f8dc5715
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=fi
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osallistumissääntöjä noudatetaan. Vain pieni osa lisättäväksi esitetystä 
sisällöstä on viime kuukausina edellyttänyt moderointia loukkaavan 
sanomansa vuoksi. 

B. Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Eurooppalaiset kansalaispaneelit ovat Euroopan tulevaisuutta käsittelevän 
konferenssin sisintä, ja ne kokoavat yhteen kahdeksisensataa taustoiltaan 
hyvin monenlaista kansalaista EU:n eri kolkista. Euroopan parlamentti, 
neuvosto ja komissio ovat järjestäneet paneelit yhteispuheenjohtajien 
vahvistamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, johtokunnan 
valvonnassa ja erityisen yhteenliittymän avustuksella. Eurooppalaisten 
kansalaispaneelien osallistujat valittiin kesällä 2021 satunnaisotannalla 
Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin yhteisessä julistuksessa 
vahvistettujen viiden kriteerin perusteella (sukupuoli, ikä, maantieteellinen 
alkuperä – kansallisuus, kaupunki/maaseutu –, sosioekonominen tausta ja 
koulutustaso). Kukin paneeli kokoontuu kolmena viikonloppuna. 
Ensimmäiset istunnot järjestetään Strasbourgissa, toiset verkossa ja 
kolmannet neljässä eri kaupungissa (Dublin, Firenze, Natolin ja Maastricht) 
korkea-asteen oppilaitosten isännöiminä. 

Aihekohtaisia paneeleja on neljä, ja niissä on kussakin osallistujina 200 
satunnaisesti valittua kansalaista, joista kolmasosan tulee olla 16–24-
vuotiaita. He edustavat EU:n maantieteellistä ja sosiologista 
monimuotoisuutta. Kansalaispaneelit aloittivat työskentelynsä vuoden 2021 
syyskuussa.  

Kunkin paneelin ensimmäisessä istunnossa panelistit olivat itse paikalla 
Strasbourgissa. Istunnon tavoitteena oli lyödä lukkoon keskustelujen 
asialista. Paneelikeskusteluihin osallistuneet kansalaiset aloittivat pohtimalla 
ja kehittelemällä visiotaan Euroopasta, minkä jälkeen he määrittivät 
keskustelunaiheet paneelin pääteemojen puitteissa. Tämän jälkeen he 
asettivat tärkeysjärjestykseen aiheet, joihin he halusivat keskittyä ja joita he 
tahtoivat käsitellä syvällisemmin tuottaakseen Euroopan unionin toimielimille 
erityisiä suosituksia jatkotoimien pohjaksi. Keskustelut ja kollektiivinen työ 
toteutettiin kahdessa muodossa: 

 Alaryhmissä, joihin kuului 12–14 kansalaista. Kussakin alaryhmässä 
puhuttiin neljästä viiteen kieltä, ja jokainen kansalainen sai puhua 
omalla kielellään. Alaryhmien työtä ohjasivat ulkoisten 
palveluntarjoajien yhteenliittymän valitsemat ammattitaitoiset 
keskustelunvetäjät. 

 Täysistunnossa, johon kaikki osallistuivat. Täysistuntoja johti kaksi 
pääasiallista keskustelunvetäjää. 

Keskustelujen tuloksena kiteytyneet ensisijaiset aiheet jaettiin osa-alueisiin 
(eli pääaiheisiin) ja alateemoihin, joista muodostui toisen istuntokierroksen 

https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation?locale=fi
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perusta. Tätä varten osallistujat saivat käyttöönsä monikielisen digitaalisen 
foorumin ensimmäisestä väliraportista ja korkean tason ulkopuolisilta 
asiantuntijoilta perustietoa aiheista ja asiaa koskevaa aineistoa, analyysit ja 
miellekartat mukaan luettuina. Ensimmäisissä istunnoissa valittiin kustakin 
paneelista arpomalla 20 edustajaa osallistumaan tulevaisuuskonferenssin 
täysistuntoon.  

      

Paneelin “vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, työpaikat; 
koulutus, nuoriso, kulttuuri, urheilu; digitalisaatio” ensimmäinen istunto 
pidettiin 17.–19. syyskuuta. Paneelissa käsitellään taloutemme ja 
työpaikkojen tulevaisuutta erityisesti pandemian jälkeen ja kiinnitetään 
asianmukaista huomiota sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviin 
seikkoihin. 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. Yhteispuheenjohtaja, Euroopan parlamentin 
jäsen Guy Verhofstadt toivotti paneeliin osallistuvat kansalaiset tervetulleiksi. 
Ensimmäisen istunnon päätteeksi vahvistettiin seuraavat viisi osa-aluetta: 
”työskentely Euroopassa”, ”tulevaisuuden talous”, ”oikeudenmukainen 
yhteiskunta”, ”oppiminen Euroopassa” sekä ”eettinen ja turvallinen 
digitalisaatio”. Istunnon tulosraportti on saatavilla monikielisellä digitaalisella 
foorumilla.  

Paneelin “eurooppalainen demokratia ja eurooppalaiset arvot ja oikeudet, 
oikeusvaltioperiaate, turvallisuus” ensimmäinen istunto pidettiin 24.–26. 
syyskuuta. Paneelissa käsitellään demokratiaan liittyviä aiheita, kuten 
vaaleja, osallistumista vaalien välillä, kansalaisten ja heidän valittujen 
edustajiensa välillä havaittua etäisyyttä, medianvapautta ja disinformaatiota. 
Paneelissa käsitellään myös asioita, jotka liittyvät perusoikeuksiin ja 
arvoihin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja kaikkien syrjinnän muotojen 
torjuntaan. Paneelin aiheena on sen lisäksi EU:n sisäinen turvallisuus, kuten 
eurooppalaisten suojelu terrorismilta ja muilta rikoksilta. Paneelin jäsenet 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ctgoalr7j8k8ktik544p80zsfix3?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.fi21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.fi21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220209%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220209T111156Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=491e3c5f2583c311a04b8e988b1945c7c6b40bd374bd0eebc978dadabb99a02a
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=fi
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=fi
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/03ie4pgbr3s7laorkpul23fn8dtp?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22fi21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27fi21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220209%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220209T111645Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=e22b4a2203a0d47c6c9f75895382924e4821fa63b84ba08b782e9ecaea6a797e
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=fi
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=fi
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toivotti tervetulleiksi yhteispuheenjohtaja Gašper Dovžan, EU:n neuvoston 
puheenjohtajavaltio Slovenian EU-asioista vastaava valtiosihteeri. 
Ensimmäisen istunnon päätteeksi vahvistettiin seuraavat viisi osa-aluetta: 
”oikeuksien ja syrjimättömyyden takaaminen”, ”demokratian ja oikeusvaltion 
suojelu”, ”EU:n uudistaminen”, ”eurooppalaisen identiteetin rakentaminen” ja 
”kansalaisten osallistumisen lisääminen” Istunnon tulosraportti on saatavilla 
monikielisellä digitaalisella foorumilla.  

      

Paneeli “ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys” piti ensimmäisen istuntonsa 
1.–.3 lokakuuta. Paneelin työskentely liittyy ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, 
ympäristökysymyksiin ja Euroopan unionin uusiin terveyshaasteisiin. Nämä 
aiheet kytkeytyvät myös EU:n tavoitteisiin ja strategioihin, kuten 
maatalouteen, liikenteeseen ja liikkumiseen, energiaan ja siirtymiseen hiilen 
jälkeisiin yhteiskuntiin, tutkimukseen, terveydenhuoltojärjestelmiin, 
terveyskriiseihin vastaamiseen, ehkäiseviin toimiin ja terveellisiin 
elämäntapoihin. Ensimmäisen istunnon päätteeksi vahvistettiin seuraavat 
viisi osa-aluetta: parempi elämäntapa”, ”ympäristön ja terveyden suojelu”, 
”talouden ja kulutuksen uusi suunta”, ”kohti kestävää yhteiskuntaa” ja 
”hoivaa kaikille”. Istunnon tulosraportti on saatavilla monikielisellä 
digitaalisella foorumilla.  

Aihealuetta “EU:n rooli maailmassa ja muuttoliike” tarkasteleva neljäs 
paneeli kokoontui ensimmäisen kerran 15.–17. lokakuuta ja keskusteli 
erityisesti EU:n globaalista roolista. Aihealueeseen kuuluvat myös EU:n 
turvallisuus-, puolustus- ja kauppapolitiikan, humanitaarisen avun ja 
kehitysyhteistyön, ulkopolitiikan sekä EU:n naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisen tavoitteet ja strategiat, sekä se, kuinka EU:n olisi käsiteltävä 
muuttoliikekysymyksiä. Yhteispuheenjohtaja, demokratiasta ja 
väestökehityksestä vastaava komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuica 
toivotti osallistujat tervetulleiksi. Ensimmäisen istunnon päätteeksi 
vahvistettiin seuraavat osa-alueet: ”omaehtoisuus ja vakaus”, ”EU 
kansainvälisenä kumppanina”, ”vahva EU rauhanomaisessa maailmassa”, 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/0etqxkd1vsec0t83kt79216p50ab?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22fi21.docx.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27fi21.docx.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220209%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220209T112114Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=a34ac60fdaebc3ae5132941dac78cc3e9f730210d56566c6f1cf747cc9f8ae08
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=fi
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/4rvumblwt9crmep97jbpmaox7fcm?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22fi21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27fi21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220209%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220209T111909Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=a8b537fa85488c22c8df75bfa37fba0826f64459f22bb91ebce1438bf6a2886e
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=fi
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”muuttoliike inhimillisestä näkökulmasta” ja ”vastuullisuus ja solidaarisuus 
EU:n laajuisesti”. Istunnon tulosraportti on saatavilla monikielisellä 
digitaalisella foorumilla.  

 

C. Euroopan nuorisotapahtuma  
(8.–9. lokakuuta) 

Euroopan nuorisotapahtuma (EYE2021) järjestettiin  
8.–9. lokakuuta. Se kokosi yhteen 10 000 nuorta sekä verkon välityksellä 
että itse paikalle Euroopan parlamenttiin Strasbourgiin muotoilemaan ja 
jakamaan ajatuksiaan Euroopan tulevaisuudesta. EYE on ainutlaatuinen 16–
30-vuotiaille tarjoutuva tilaisuus olla vuorovaikutuksessa henkilökohtaisesti 
ja verkon välityksellä, innostaa toinen toisiaan ja vaihtaa näkemyksiä 
asiantuntijoiden, aktivistien, sosiaalisen median vaikuttajien sekä 
päätöksentekijöiden kanssa Euroopan demokratian tyyssijassa. 

Toukokuusta 2021 alkaen verkossa kerättiin yhteistyössä 
yleiseurooppalaisten nuorisojärjestöjen kanssa yli 2 000 ehdotusta nuorilta 
kansalaisilta eri puolilta Euroopan unionia. Lisäksi järjestettiin useita 
Euroopan tulevaisuuskonferenssiin keskittyviä tilaisuuksia sekä verkossa 
ennen tapahtumaa että Strasbourgissa järjestetyn EYE-tapahtuman aikana. 

Tapahtuman jälkeen osallistujien 20 suosituinta ideaa (kaksi kutakin 
tulevaisuuskonferenssiaihetta kohden) kerättiin Euroopan 
tulevaisuuskonferenssia varten laadittuun nuorisoidearaporttiin, joka 
julkaistiin 23 kielellä. Tapahtumasta laaditun raportin esittelivät konferenssin 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/nlr7v5xbgcgv2jwbsho7dbee4n98?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22fi21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27fi21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220209%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220209T112345Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=51bd989bf4281bd83e2c5c5329402aef788568e5a32c88c0e82bd6f61c490276
http://www.eye2021.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_FI-interactive.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_FI-interactive.pdf
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täysistunnolle 23. lokakuuta eurooppalaisten kansalaispaneelien nuoret 
jäsenet, jotka osallistuivat myös EYE2021-tapahtumaan. Kaikki kerätyt ideat 
ovat saatavilla osoitteessa search.youthideas.eu. 

D. Tulevaisuuskonferenssin toinen täysistunto (22. ja 
23. lokakuuta)  

Tulevaisuuskonferenssin toinen täysistunto pidettiin 22. ja 23. lokakuuta 
2021. Yli 400 tulevaisuuskonferenssin täysistunnon jäsentä osallistui 
täysistuntoon joko kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä. 

 

Guy Verhofstadt toivotti yhteispuheenjohtajien puolesta konferenssin jäsenet 
tervetulleiksi toiseen täysistuntoon ja totesi, ettei esityslistaan ollut esitetty 
vastalauseita. Hän toivotti erityisesti tervetulleeksi neljää eurooppalaista 
kansalaispaneelia edustavat 80 kansalaista, jotka osallistuivat konferenssin 
täysistuntoon ensimmäistä kertaa. Verhofstadt totesi tyytyväisenä, että 
täysistunto on nyt kokoonpanoltaan täysilukuinen. Myös yhteispuheenjohtaja 
Dubravka Šuica toivotti paneelien edustajat tervetulleiksi ja korosti, että 
tulevaisuuskonferenssin työskentelyn on oltava kansalaiskeskeistä. Hän 
toivotti erityisesti tervetulleiksi Länsi-Balkanin alueen edustajat. 
Yhteispuheenjohtaja Gašper Dovžan korosti, että tulevaisuuskonferenssi on 
kansalaisten panoksellaan eteenpäin viemä hanke ja että tässä toisessa 
täysistunnossa on tarkoitus saada kuulla ja käsitellä palautetta, joka on 
peräisin eurooppalaisista kansalaispaneeleista, kansallisista paneeleista ja 
tapahtumista, Euroopan nuorisotapahtumasta ja monikielisestä digitaalisesta 
foorumista.  

http://search.youthideas.eu/
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Yhteispuheenjohtaja Dubravka Šuica esitteli eurooppalaiset 
kansalaispaneelit. Hän kertoi panneensa omakohtaisesti merkille, miten 
suurella antaumuksella monipuolinen ryhmä kansalaisia on sitoutunut 
paneelien työhön. Konferenssin neljän paneelin 800 osanottajaa ovat 
kokoontuneet ensimmäisiin istuntoihinsa ja käynnistäneet keskustelut oman 
paneelinsa aiheista. He jatkavat keskustelujaan lähikuukausina ja esittävät 
suosituksensa täysistunnolle.  Tämän jälkeen Šuica luovutti puheenvuoron 
kahdelle edustajalle kustakin neljästä eurooppalaisesta kansalaispaneelista. 
Edustajat korostivat alustuksissaan, että paneelit ovat keskittyneet 
tulevaisuusvision muokkaamiseen omilla aihealueillaan ja yksilöineet 
paneelityön osa-alueet1 ja niihin liittyvät alateemat ja että niistä 
keskustellaan perusteellisemmin paneelien seuraavissa istunnoissa.  

Sen jälkeen avattiin keskustelu. Puheenvuorojen käyttäjät muun muassa  

 suhtautuivat myönteisesti kansalaispaneelien ensimmäisistä 
istunnoista saatuun palautteeseen ja korostivat, että niissä on jo 
yksilöity erittäin tärkeitä aiheita, ja tähdensivät, että on tärkeää 
kuunnella kansalaisten ajatuksia ja asettaa ne keskipisteeksi 
konferenssissa. 

 painottivat, että konferenssin työn olisi johdettava konkreettisiin, 
havaittaviin tuloksiin. 

 kehottivat toteuttamaan määrätietoisia ja suunnitelmallisia jatkotoimia 
konferenssin lopullisten tulosten pohjalta. 

 korostivat, että EU:n toimielimillä ja jäsenvaltioilla on keskeinen 
tehtävä varmistaa, että tulevaisuuskonferenssin tulokset pannaan 
täytäntöön. 

 toivat esille paikallis- ja aluehallinnon tärkeän roolin koko prosessissa. 
 pitivät kansalaispaneeleja innovatiivisena osallistavan demokratian 

muotona, joka voisi jatkua pysyvämpänä ja järjestelmällisempänä 
kansalaisten osallistumisena tulevaisuudessa. 

                                                
1  Paneelien työskentelyn osa-alueita ja alateemoja koskevaa informaatiota ja raportteja 
löytyy osoitteesta Eurooppalaiset kansalaispaneelit – Euroopan tulevaisuuskonferenssi 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=fi
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Eräät heistä korostivat tarvetta kuunnella kansalaisia kaikilta elämänaloilta ja 
lähestyä heitä ja painottivat, että konferenssin on oltava monimuotoinen ja 
osallistava. Eräät toiset katsoivat, että täysistuntoaikaa tarvittaisiin 
enemmän, jotta olisi mahdollista keskustella paneeleissa ja monikielisellä 
digitaalisella foorumilla yksilöidyistä aiheista. 

Eräät puhujista katsoivat, että konferenssissa olisi keskityttävä 
toimintapoliittisiin kysymyksiin ja kiinnitettävä vähemmän huomiota 
institutionaalisiin uudistuksiin ja toimivaltakysymyksiin, kun taas toiset 
korostivat, että EU:lla tulee olla valmiudet tuottaa tuloksia toivottujen 
toimintapolitiikkojen suhteen. 

Eurooppalaisten kansalaispaneelien kahdeksan edustajan esittelemiin 
aiheisiin ja osa-alueisiin liittyen jäsenet käsittelivät hyvin monenlaisia 
kysymyksiä ja totesivat muun muassa seuraavaa: 

 On tähdellistä tukea parempien ja vahvempien talouksien rakentamista 
ja huolehtia samalla sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta ja 
oikeudenmukaisuudesta, mukaan lukien terveydenhuoltopalvelujen, 
koulutuksen, vähimmäistoimeentulon ja asunnon saatavuus kaikille. 

 Tarvitaan toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja oikeudenmukaisen 
siirtymän varmistamiseksi. 

 Tarvitaan oikeudenmukainen ja yhteinen lähestymistapa 
muuttoliikkeeseen.  

 On vastattava väestörakenteen muutoksen haasteisiin.  
 On kehitettävä digitaaliteknologiaa ja suojeltava digitaalisia oikeuksia 

(turvallinen ja avoin digitaaliyhteiskunta). 
 Tarvitaan strategista riippumattomuutta. 
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 Ulkopolitiikassa on esiinnyttävä yhtenäisesti. 

Joukko jäseniä otti esille myös 

 oikeusvaltioperiaatteen ja mediavapauden kunnioittamisen EU:n 
perusperiaatteina 

 tarpeen kunnioittaa kaikkien jäsenvaltioiden perustuslaillista 
identiteettiä 

 yhteisten arvojen ja perusoikeuksien merkityksen  
 tarpeen kehittää pidemmälle osallistavaa demokratiaa, suoraa 

osallistumista ja avoimuutta EU:n päätöksentekoprosessissa.  

Yhteispuheenjohtaja Gašper Dovžan pyysi kansallisten paneeleiden ja 
tapahtumien edustajia esittelemään työskentelyään. Edustajat esittivät 
alustuksissaan kokoavan katsauksen käynnissä olevista ja suunnitelluista 
toimistaan eri tasoilla ja yhdessä eri toimijoiden kanssa. Eräät heistä olivat 
yksilöineet alustavat aiheet jatkokeskusteluja varten ja raportoivat niistä.  

Monet puhujista kiinnittivät huomiota nuorten osallistumisen merkitykseen ja 
pitivät erityisen tärkeinä tapahtumia, joihin osallistuu nuoria, muun muassa 
opiskelijoita. He korostivat nuorten kohtaamia lukuisia haasteita ja esittelivät 
tuloksia asianomaisista tapahtumista. 

Useat edustajat painottivat myös kansalaisyhteiskunnan merkitystä monien 
valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason tapahtumien 
järjestämisessä mutta myös sen varmistamisessa, että 
tulevaisuuskonferenssi tavoittaa kansalaiset kaikilla Euroopan unionin 
alueilla, myös syrjäytyneiden ryhmissä. 

Koko joukko kansallisten paneelien ja tapahtumien edustajia ilmaisi 
huolensa siitä, että keskustelussa oli vähemmän osallistujia paikalla tämän 
asiakohdan käsittelyn aikana, ja korosti, että on olennaisen tärkeää, että 
kaikki täysistunnon jäsenet kuuntelevat, mitä kansalaisilla on sanottavanaan, 
ja ryhtyvät toden teolla toimeen heidän suositustensa pohjalta.    

Yhteispuheenjohtaja Guy Verhofstadt avasi istunnon uudelleen iltapäivällä ja 
pyysi kolmea myös eurooppalaisten kansalaispaneeleiden jäseninä olevaa 
Euroopan nuorisotapahtuman (EYE) osallistujaa käyttämään 
puheenvuoron. Nämä esittivät täysistunnon jäsenille kokoavan katsauksen 
20 parhaasta ideasta, jotka EYE-tapahtumaan osallistuvat nuoret olivat 
valinneet ja jotka on kirjattu Youth Ideas Report -katsaukseen. He korostivat, 
että nuorilla on konkreettinen visio yhteisestä Euroopasta. 
Yhteispuheenjohtaja Guy Verhofstadt totesi, että ehdotukset ovat hyvin 
kunnianhimoisia ja että jotkin niistä edellyttäisivät perusteellisia uudistuksia. 
Hän ehdotti, että niistä keskusteltaisiin samassa yhteydessä kuin 
monikielisen digitaalisen foorumin väliraporteista. 

Tämän jälkeen yhteispuheenjohtaja Verhofstadt avasi keskustelun 
monikielisestä digitaalisesta foorumista ja kertoi tärkeimmistä 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14633/20211011RES14633.pdf
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tilastotiedoista. Hän totesi, että osallistuminen on lisääntynyt, mutta katsoi, 
että sitä on edelleen lisättävä. Yhteispuheenjohtaja viittasi toisen väliraportin 
mukaan foorumilla eniten kannatusta saaneisiin ja kommentoiduimpiin 
ideoihin eri aihealueilla, ja totesi, että kansalaiset ovat kriittisiä mutta 
esiintyvät myös hyvin rakentavasti ja haluavat parantaa EU:ta.  

Seuranneessa keskustelussa useat puhujista korostivat foorumin 
ainutlaatuisuutta ja innovatiivisuutta. Se antaa kansalaisille äänen ja 
mahdollisuuden keskustella kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Merkille pantiin, 
että lisättyä sisältöä ja vierailijoita on jo nyt ollut huomattava määrä. Lisäksi 
todettiin, että alun perin esitetyistä sensurointiin liittyvistä peloista huolimatta 
käyttö oli jouduttu estämään vain muutamalta. Toiset taas katsoivat, että 
osallistujien määrän pitäisi olla suurempi ja että foorumia ei vielä tunneta 
riittävän hyvin eikä se vielä tavoita riittävästi kansalaisia (erityisesti nuoria ja 
naisia) ja että foorumin tunnettuuden edistämiseksi on tehtävä enemmän 
työtä. Useat kehottivat tekemään foorumista saavutettavan ja 
käyttäjäystävällisen kaikille, myös vammaisille henkilöille. Eräät ehdottivat 
foorumin toiminnan jatkamista konferenssin jälkeen, mahdollisesti myös 
yhtenä suunnitelmallisemman kansalaisten osallistumisen välineistä 
tulevaisuudessa.  

 

Korostettiin myös sitä, että monet foorumin ideoista olivat jo päätyneet 
paneeleissa käytyihin keskusteluihin. Seuranneessa ajatustenvaihdossa 
useissa puheenvuoroissa viitattiin suoraan foorumin ideoihin. Puhujat 
esittivät laajan kirjon painopisteitä seuraavilla politiikan aloilla: digitalisaatio, 
talous ja kilpailukyky, alueiden rooli, rahoituspalvelut, sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus, terveys, oikeusvaltioperiaate, demokratia, kansalaisten 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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osallistuminen, ympäristö ja ilmasto, muuttoliike, energia, perusoikeudet, 
arvot, ulkopolitiikka, yhteinen puolustus, turvallisuus, koulutus ja kulttuuri. 

Eräät kommentoivat nimenomaisesti tulevaisuuskonferenssiprosessia ja 
konferenssin toimintaa. Useissa yhteyksissä korostettiin tarvetta 
konkreettisiin jatkotoimiin konferenssin tulosten pohjalta, samoin kuin Länsi-
Balkanin kumppaneiden osallistamisen merkitystä. Useat osallistujista 
toivoivat kansalaisille lisää mahdollisuuksia vuorovaikutukseen muiden 
täysistunnon jäsenten, erityisesti vaaleilla luottamustoimeen valittujen 
kanssa. Yhteispuheenjohtaja Guy Verhofstadt pani merkille kansalaisten 
osallistumismahdollisuuksia koskevat huolet ja korosti, että seuraavat 
täysistunnot tulisivat olemaan muodoltaan erilaisia, sillä niissä keskitytään 
eurooppalaisten kansalaispaneelien tuloksiin ja asetetaan näin ollen 
kansalaisten oma panos keskipisteeseen.  

Konferenssin kolme yhteispuheenjohtajaa kiittivät kaikkia osallistumisesta ja 
puheenvuoroista ja päättivät tulevaisuuskonferenssin toisen täysistunnon. 

Perjantaina 22. lokakuuta täysistunnon yhdeksän työryhmää, joista 
kuhunkin kuuluu noin 50 täysistunnon jäsentä ja jotka käsittelevät kaikkia 
foorumin ja eurooppalaisten kansalaispaneelien aiheita, kokoontuivat 
ensimmäistä kertaa. Euroopan parlamentin, Euroopan komission, EU:n 
neuvoston ja kansallisten parlamenttien edustajat toimivat kukin kahden 
työryhmän puheenjohtajina ja Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja 
yhden työryhmän puheenjohtajana. Ensimmäisessä kokouksessaan 
työryhmät käynnistivät keskustelut kansallisista ja eurooppalaisista 
kansalaispaneeleista kertyneistä ensivaikutelmista sekä monikieliseen 
digitaaliseen foorumiin lisätystä sisällöstä kukin omien aihepiiriensä 
näkökulmasta.  

E. Johtokunta  

Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin johtokunta kokoontui 
kahdesti heinäkuusta lokakuuhun 2021: 19. heinäkuuta ja 20. syyskuuta. 
Jokaisesta kokouksesta on saatavilla yksityiskohtainen raportti kaikilla kielillä 
monikielisellä digitaalisella foorumilla kohdassa Johtokunta.  

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=fi
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Johtokunta hyväksyi 19. heinäkuuta pitämässään kokouksessa 
tulevaisuuskonferenssin työjärjestyksen 16 artiklaan tehtävän muutoksen, 
joka koskee paikallis- ja alueviranomaisten ja työmarkkinaosapuolten 
edustuksen lisäämistä konferenssin täysistunnossa. Johtokunnalle 
tiedotettiin myös eurooppalaisten kansalaispaneelien järjestämistä 
koskevista päivitetyistä käytännön järjestelyistä, erityisesti paneelien 
järjestyksestä ja kokoontumispaikoista sekä menetelmistä, joilla aiheet 
rajataan. Johtokuntaa informoitiin myös konferenssin täysistunnon 
työryhmien valmistelujen tilanteesta ja Euroopan tulevaisuuskonferenssia 
koskevasta yhteisestä viestintäsuunnitelmasta.  

Johtokunnalle tiedotettiin 20. syyskuuta pidetyssä kokouksessa 
eurooppalaisista kansalaispaneeleista ja erityisesti ensimmäisen paneelin 
ensimmäisestä istunnosta saaduista myönteisistä kokemuksista. Johtokunta 
keskusteli asiasta. Johtokuntaa informoitiin myös monikielisestä 
digitaalisesta foorumista, muun muassa väliraporteista ja foorumin 
moderoinnista, ja se vaihtoi näkemyksiä asiasta. Lisäksi se hyväksyi 22. ja 
23. lokakuuta pidettävän tulevaisuuskonferenssin täysistunnon 
esityslistaluonnoksen, jossa aiheet on ryhmitelty aamu- ja iltapäivän 
istuntoihin, ja keskusteli konferenssin avajaisistunnosta. Lisäksi 
johtokunnalle tiedotettiin konferenssin täysistunnon työryhmien valmistelujen 
tilanteesta, ja se keskusteli avoinna olevista kysymyksistä.  

F. Muu toiminta  

EU:n toimielimet – Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio – 
ja jäsenvaltiot vastaavat yhteisesti Euroopan tulevaisuuskonferenssia 
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koskevasta viestinnästä. Konferenssista tiedottaminen tarkoittaa 
ensisijaisesti monikielisen digitaalisen foorumin tekemistä tunnetuksi 
tulevaisuuskonferenssin keskuksena. EU:n toimielimet ovat jatkaneet 
koordinoituja toimiaan jakaakseen tietoa Euroopan 
tulevaisuuskonferenssista ja sen eri osioista ja tapahtumista laajalle 
yleisölle. Ne ovat käyttäneet tähän tarkoitukseen kohdennettuja sosiaalisen 
median kampanjoita, muun muassa maksullisilla mainoksia, järjestäneet 
tiedotustapahtumia ja osallistuneet niihin (tapahtumia on satamäärin, ja 
valmisteilla on paljon lisää) sekä tukeneet laadukasta uutisointia 
perinteisissä tiedotusvälineissä.  

Syyskuusta 2021 alkaen on toteutettu laajoja tiedotustoimia, joilla 
eurooppalaisia kansalaispaneeleita tehdään tunnetuksi ja levitetään niitä 
koskevaa informaatiota. Niitä ovat muun muassa 

 lehdistölle tiedottaminen ja viestimille tarkoitetut informaatiopaketit 
(lehdistötiedotteet, mediatiedotteet, tausta-asiakirjat, suoratoisto 
internetissä jne.) 

 toimittajien kutsuminen Strasbourgiin seuraamaan ensimmäisiä 
istuntoja (yhteensä yli 100 osallistumiskertaa) 

 neljä teknistä katsausta viestimille (kolme Strasbourgissa ja yksi 
Brysselissä) 

 paneeleihin osallistuville kansalaisille tarjottu mahdollisuus vaikuttaa 
konferenssin ”lähettiläinä” ja toimia aktiivisesti sekä perinteisen että 
sosiaalisen median parissa 

 kansalaisten omakohtaisista kertomuksista tuotettu videosarja, jota 

käytetään viestinnässä.   

 

Tuloksena viestimissä eri puolilla EU:ta ja sosiaalisessa mediassa onkin jo 
käsitelty laajasti tätä aihepiiriä. Monet paneelien jäsenet ovat kertoneet 

https://futureu.europa.eu/?locale=fi
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näissä yhteyksissä omia tarinoitaan ja esitelleet ajatuksiaan Euroopan 
tulevaisuudesta. 

     

 

Euroopan alueiden komitea on toteuttanut pitkäjänteisiä viestintä- ja 
tiedotustoimia. Komitea on muun muassa järjestänyt yli 120 paikallista, myös 
rajatylittävää ja kansainvälistä, kansalaispaneelia sekä useita korkean tason 
tapahtumia. Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko, on alue- ja 
paikallistason sidosryhmille omistettu EU:n merkkitapahtuma. Tänä vuonna 
se keräsi 17 600 osallistujaa ja antoi myös oman lisänsä 
tulevaisuuskonferenssin demokraattiseen keskusteluun.  

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on myös ryhtynyt toimiin 
varmistaakseen, että sen jäsenet ja heidän edustamansa ryhmät voivat 
osallistua täysipainoisesti ensimmäiseen Euroopan laajuiseen suorin 
yhteyksin tapahtuvaan kansalaiskeskusteluun, jossa vaihdetaan ajatuksia 
EU:n tulevista haasteista ja painopisteistä. ETSK:n ryhmät ja jaostot ovat 
olleet edistämässä koko joukkoa paikallistason tapahtumia mutta myös 
kansallisia kuulemistilaisuuksia ja valtakunnallisen tason tapahtumia sekä 
tiedotus- ja koulutustilaisuuksia asianomaisille sidosryhmille, kuten 

http://cor.europa.eu/fi
https://cor.europa.eu/fi/engage/Pages/future-of-europe.aspx#Tapahtumat
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.eesc.europa.eu/fi
https://www.eesc.europa.eu/fi/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
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työmarkkinaosapuolille ja järjestäytyneelle kansalaisyhteiskunnalle, jotta 
näillä on mahdollisuus antaa panoksensa ja saada tarkempaa tietoa 
erilaisista menettelyistä.  

EU on lisäksi kehottanut kaikkia kaupunginjohtajien energia- ja 
ilmastosopimuksen allekirjoittajatahoja osallistumaan aktiivisesti ja 
tiedottamaan asiasta kansalaisille. Euroopan tulevaisuuskonferenssiin on 
nivottu useita meneillään olevan kampanjan tapahtumia, jotka liittyvät 
vahvistettuun pyrkimykseen saavuttaa kunnianhimoinen päämäärä: 
oikeudenmukaisempi ja ilmastoneutraali Eurooppa. Euroopan tulevaisuutta 
käsittelevä kansalaisyhteiskuntakonventti ja muut kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot ja foorumit EU:n, valtakunnallisella ja alueellisella tasolla ovat 
tukeneet yhteisiä pyrkimyksiä ja yhteistä tavoitetta.  

 

  

https://www.kaupunginjohtajienyleiskokous.eu/
https://www.kaupunginjohtajienyleiskokous.eu/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
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Yhteisen julistuksen mukaan tulevaisuuskonferenssi on Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja Euroopan komission yhteinen hanke, jossa nämä 
toimivat tasavertaisina kumppaneina yhdessä Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltiot osallistuvat konferenssiin järjestämällä 
lisätapahtumia omien kansallisten erityispiirteidensä mukaisesti. 

Jäsenvaltioissa toteutetaan parhaillaan erilaisia tapahtumia ja aloitteita 
kansallisella, alueellisella, paikallisella ja eräissä tapauksissa 
kansainvälisellä tasolla. Niissä on tuhatmäärin osallistujia.  Näiden 
tapahtumien ja aloitteiden järjestäjien keskeisenä tavoitteena on kuunnella 
kansalaisia ja saada heidät mahdollisimman laajasti mukaan Euroopan 
unionista käytäviin keskusteluihin. Tapahtumien ja aloitteiden painopisteenä 
on myös osallistavuus ja kansalaisten tavoittaminen. Mukaan pyritään 
saamaan myös ne, jotka eivät yleensä ole aktiivisia eivätkä osallistu EU-
asioihin.  

Mahdollisimman monen kansalaisen tavoittamiseksi on käynnistetty erilaisia 
kampanjoita ja aloitteita, joilla lisätään tietoisuutta konferenssista ja sen 
digitaalisesta foorumista jäsenvaltioissa ja kannustetaan kansalaisia 
osallistumaan. Useat jäsenvaltiot ovat myös perustaneet konferenssia varten 
erityisiä verkkosivustoja, jotka palvelevat kansallisina tiedotuskeskuksina. 

On järjestetty ja tullaan järjestämään erityyppisiä tapahtumia, joissa 
yhdistyvät keskitetyt ja hajautetut menettelyt, mukaan lukien erilaiset 
tukimuodot alhaalta ylöspäin suuntautuvia aloitteita varten.  

Eri instituutiot ja sidosryhmät, kuten valtiolliset, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset, kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, työmarkkinaosapuolet, 
yhdistykset ja kansalaiset, ovat järjestäneet ja tulevat järjestämään toimintaa 
ja tapahtumia jäsenvaltioissa. Eräissä tapauksissa myös kansalaisjärjestöt, 
kulttuurilaitokset, ajatuspajat, yliopistot ja tutkimuslaitokset osallistuvat 
aktiivisesti konferenssia koskevien tapahtumien järjestämiseen. 
Jäsenvaltioissa toimivat komission edustustot ja Euroopan parlamentin 
yhteystoimistot ovat tiiviisti mukana monien konferenssitoimintojen 
ja -tapahtumien järjestämisessä. 

Konferenssin puitteissa järjestettyyn toimintaan kuuluvat verkkokuulemiset, 
mielipiteenvaihdot, keskustelusarjat, työpajat, seminaarit, mielipidekyselyt ja 
fokusryhmät.  

Monissa näistä toiminnoista ja tapahtumista kiinnitetään erityistä huomiota 
nuoremman sukupolven osallistumiseen esimerkiksi opiskelijoiden ja 
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oppilaiden parissa järjestetyin toimin tiiviissä yhteistyössä koulujen, 
oppilaitosten ja yliopistojen kanssa. 

Tapahtumat on määrä rekisteröidä digitaaliselle alustalle, ja järjestäjiä 
kannustetaan lataamaan foorumille tapahtumaraportteja, jotta niiden tuloksia 
voidaan – kuten kaikkea foorumiin lisättävää sisältöä – hyödyntää 
konferenssiprosessissa foorumin raporttien kautta.  

Lisäksi useat jäsenvaltiot organisoivat parhaillaan kansallisia 
kansalaispaneeleja, joissa edustajat kansan syvistä riveistä keskustelevat 
Euroopan tulevaisuutta koskevista ensisijaisista tavoitteistaan. Kuten 
yhteisessä julistuksessa todetaan, konferenssin täysistunnossa 
keskustellaan kansallisten ja eurooppalaisten kansalaispaneelien 
suosituksista, jotka on ryhmitelty aiheittain määrittämättä tuloksia ennakolta 
ja rajoittamatta tarkastelua ennalta määriteltyihin politiikan aloihin.  

Niiden jäsenvaltioiden avustamiseksi, jotka ovat halukkaita järjestämään 
kansallisia kansalaispaneeleja, julkaistiin 26. toukokuuta 2021 ohjeet, joissa 
esitetään hyvän keskustelun periaatteet.2 

 

  

                                                
2 Saatavana monikielisellä digitaalisella foorumilla: https://futureu.europa.eu/pages/our-
guides?locale=fi  

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=fi
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=fi
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=fi
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Eurooppalaiset kansalaispaneelit pitävät kolmannet istuntonsa ja esittävät 
suosituksensa. Monikieliseen digitaaliseen foorumiin lisätään sisältöä, ja 
keskustelut siellä jatkuvat. Loppuraportti laaditaan vuoden 2022 alussa. 
Tulevaisuuskonferenssin seuraava täysistunto on määrä pitää 21.–22. 
tammikuuta 2022, ja se alkaa keskustella kansallisten ja eurooppalaisten 
kansalaispaneelien suosituksista ja käsitellä niitä.  

Lisää tietoa Euroopan tulevaisuuskonferenssista on saatavilla osoitteessa 
https://futureu.europa.eu 
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