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Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi 

Raportti 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 1: ”Vahvempi talous, sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus ja työpaikat / Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja 
urheilu / Digitalisaatio” 

Istunto 3: 25.-27. helmikuuta 2022, Dublin, Irlanti 

Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio järjestävät eurooppalaiset 
kansalaispaneelit Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin yhteydessä. 

Tämän asiakirjan1 on laatinut keskusteluryhmä, jossa oli seuraavat jäsenet: Tanskan 
teknologianeuvosto, Ifok, Missions Publiques, Deliberativa ja Kantar Public. Se vastaa paneelien 
suunnittelusta ja toteuttamisesta. Eurooppalainen kansalaispaneeli 1: ”Vahvempi talous, 
sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat / Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu / 
Digitalisaatio”, istunnon 3 vetäjänä toimi ifok, jonka tukena oli Missions Publiques. 

Sisällysluettelo 

1. Yhteenveto istunnosta 3 

2. Eurooppalaisen kansalaispaneeliprosessin istunnon 3 asiayhteys 

3. Istunnon päätulos: paneelin hyväksymät suositukset  

 

Liite I: Miten suositukset laadittiin? 

Liite II: Asiantuntijoiden ja faktantarkistajien näkemykset faktantarkistuksen tukena 

Liite III: Muut suositukset, joita paneeli tarkasteli mutta joita ei hyväksytty 

Liite IV: Ryhmitellyt linjaukset 

 

1. Yhteenveto istunnosta 3 

Helmikuun 25.-27. päivänä 180 satunnaisesti valittua eri-ikäistä, erilaisista taustoista ja eri puolilta 

Euroopan unionia tulevaa EU-kansalaista kokoontui kolmanteen istuntoon jatkamaan istuntojen 1 ja 

2 aikana käytyjä keskusteluja aiheesta ”Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat 

/ Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu / Digitalisaatio”. Tämän paneeli 1:n päätösistunnon 

järjestäjänä toimi Institute of International & European Affairs (IIEA) ja se pidettiin Dublinin linnassa. 

Istuntoon oli mahdollista osallistua myös verkossa. Kansalaiset laativat ja hyväksyivät 48 lopullista 

suositusta, joista keskustellaan konferenssin täysistunnossa. Suositusten perustana käytettiin 

linjauksia, jotka oli laadittu työn pohjaksi istunnon 2 aikana. Kaikkiaan 180 edustajan joukosta 15 

osallistui istuntoon ja asioiden käsittelyyn etäyhteydellä.   

Keskustelut ja kollektiivinen työ toteutettiin kolmessa muodossa: 

● Alaryhmissä. Jokaiseen 15 alaryhmään kuului 10–13 kansalaista. Kussakin alaryhmässä 

puhuttiin neljästä viiteen kieltä, ja jokainen kansalainen sai puhua omalla kielellään tai muulla 

luontevaksi kokemallaan kielellä. Kullakin alaryhmällä oli joko työryhmästä tuleva tai ulkoisten 

palveluntarjoajien valitsema ammattitaitoinen keskustelunvetäjä. Vetäjien työn tueksi 

                                                
1Vastuuvapauslauseke: Tästä raportista vastaavat yksinomaan sen laatijat, eikä se edusta EU:n toimielinten näkemyksiä. 



  

  
Paneeli 1, istunto 3 - 3 

 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 1: ”Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat / Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu / Digitalisaatio” 

Institute of International & European Affairs (IIEA) tarjosi yhden avustajan kutakin alaryhmää 

kohti. 

● Täysistunnossa, johon osallistuivat kaikki osallistujat. Täysistuntoja Dublinin linnassa 

tiedepalatsissa johti kaksi työryhmän päävetäjää. Tulkkaus oli järjestetty EU:n 24 virallisella 

kielellä. 

Asiantuntijoiden ja faktantarkistajien tuella, oman tietämyksensä ja kokemuksensa pohjalta ja 

keskustelujen kautta kansalaiset tarkastelivat ensin kaikkia paneelin istunnon 22 aikana laatimia 

linjauksia ”avoimella foorumilla”. Tarjotun asiantuntija-avun lisäksi heidän tukenaan olivat alaryhmien 

keskustelunvetäjät. Kukin kansalainen sai 50 tarraa (kymmenen fuksianpunaista osa-alueelle 1, 

kymmenen oranssia osa-alueelle 2, kymmenen vihreää osa-alueelle 3, kymmenen sinistä osa-alueelle 

4, kymmenen punaista osa-alueelle 5) ja asetti prioriteetiksi enintään kymmenen linjausta joka osa-

alueelta. Kun priorisointi paneelin tasolla oli saatu päätökseen, kansalaiset jaettiin samoihin 

alaryhmiin, joissa he olivat työskennelleet toisen istunnon aikana, ja he tarkastelivat yhdessä sitä, 

mitkä heidän ryhmänsä linjauksista muut paneelin jäsenet olivat priorisoineet.  

Suositusten laatimista varten kullekin alaryhmälle annettiin alustava vaihteluväli suositusten 

lukumäärälle (yhdestä kolmeen mutta enintään viisi). Paneelin alateemasta tärkeimmiksi valitsemat 

kolme linjausta asetettiin ensimmäiselle, toiselle ja kolmannelle sijalle. Sen jälkeen alaryhmä käytti 

mustia tarroja (viisi henkilöä kohti) priorisoidakseen jäljellä olevat linjaukset, jotka lisättiin sitten 

neljännelle ja viidennelle sijalle.  

Alaryhmien työskentelyssä keskityttiin tämän jälkeen kehittämään linjausten pohjalta suosituksia. 

Kansalaiset käyttivät tässä suositukselle luotua mallia:  

 Kuvaus Merkkirajoitus (EN) 

Lopullinen suositus Suositamme, että... 1 000 

Lopullinen perustelu Suositamme tätä, koska...  300 

Ryhmän piti käsitellä (ei pakko mutta vahva suositus) seuraavia seikkoja tai kysymyksiä suositusten 
perusteluja laatiessaan:   
 

1. Miksi tämä suositus on tärkeä ja olennainen paneelin aiheiden kannalta? 
2. Miksi on tärkeää toteuttaa toimia EU:n tasolla? 
3. Mitä ei-toivottavia seurauksia tähän suositukseen liittyy, ja miksi se on mielestämme silti 

tärkeä? 
 

 

Alaryhmien työskentelyn aikana niiden sisällä järjestettiin neljä sisäistä palautekeskustelua, joista 

kukin kesti noin 30 minuuttia. Tavoitteena oli auttaa osallistujia ymmärtämään muissa alaryhmissä 

tehtyä työtä ja rikastuttaa heidän suosituksiaan. Jokaisessa palautekeskustelussa yksi osallistuja 

kustakin alaryhmästä siirtyi eri huoneeseen. Tämä osallistuja esitteli alaryhmänsä siihen mennessä 

laatimat suositusluonnokset ja pani merkille muiden esittämät huomautukset. Avustaja lisäsi 

palautteen suositusluonnokset laatineen alaryhmän verkossa olevaan taulukkoon, jotta palautetta 

voitiin tarkastella, ja alaryhmän edustaja antoi lisäksi suullisen raportin. 

Paneeli äänesti kunkin alaryhmän suosituksista sunnuntaina 27. helmikuuta. Ennen äänestystä kaikki 

osallistujat saivat asiakirjan, joka sisälsi kaikki edellisenä päivänä laaditut suositusluonnokset, jotta he 

                                                
2 Paneelin 1 istunnon 2 raportti on saatavilla osoitteessa Paneeli 1 – Istunto 2 – Raportti 

 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
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saattoivat lukea ne omalla kielellään (konekäännöksenä englannista). Äänestys toimitettiin 

verkkolomakkeella. Äänestys jaettiin viiteen osaan paneelin viiden osa-alueen mukaan. Suositukset 

esitettiin osa-alue kerrallaan. Kunkin 30 minuuttia kestäneen esityksen aluksi yksi kansalainen 

kustakin alaryhmästä esitteli oman alaryhmänsä viikonlopun aikana tekemää työtä. Päävetäjä luki 

ääneen osa-alueen kunkin suosituksen englanniksi, jotta kansalaiset saattoivat kuulla sen 

simultaanitulkattuna. Kaikki osallistujat äänestivät suosituksista yksi kerrallaan. Kaikki tulkit saivat 

suositusluonnokset kirjallisina englanniksi etukäteen, jotta tulkkaus olisi äänestyshetkellä 

mahdollisimman laadukas. 

Lopullisen äänestyksen tulosten perusteella suositukset luokiteltiin seuraavasti:  

- Paneeli hyväksyi suositukset, jotka saivat vähintään 70 prosenttia annetuista äänistä.  
- Paneeli ei vahvistanut suosituksia, jotka eivät saavuttaneet kyseistä rajaa. Nämä suositukset 

esitetään tämän raportin liitteessä III. 

Paneelin täysistuntojen videotallenteet löytyvät täältä: 

● Paneelin täysistunto, 25. helmikuuta 2022 

● Paneelin täysistunto, 27. helmikuuta 2022 

2. Eurooppalaisen kansalaispaneeliprosessin istunnon 3 asiayhteys 

Eurooppalaiset kansalaispaneelit ovat tärkeä osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia. Niitä järjestetään 

neljä, ja kansalaiset voivat niissä yhdessä pohtia, minkälaisen tulevaisuuden he haluavat Euroopan 

unionille. 

● Kussakin neljästä paneelista on noin 200 satunnaisesti valittua EU-kansalaista kaikista 27 EU-

maasta. 

● Panelistit edustavat EU:n moninaisuutta maantieteellisen alkuperän (kansallisuus ja 

kaupunki/maaseutu), sukupuolen, iän, sosioekonomisen taustan ja koulutustason 

näkökulmasta. 

● Jokaisessa paneelissa on vähintään yksi naispuolinen ja yksi miespuolinen kansalainen 

kustakin EU-maasta. 

● Kolmasosa kunkin paneelin osallistujista on 16–25-vuotiaita. Tämä nuorten ryhmä on 

linkitetty myös Euroopan nuorisotapahtumaan. 

Kukin paneeli kokoontui kolme kertaa syyskuun 2021 ja helmikuun 2022 välisenä aikana. Istunto 1 

pidettiin Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Istunto 2 pidettiin verkossa Interactio-sovelluksen 

avulla. Tämä verkkotyökalu mahdollistaa monikieliset kokoukset, joissa on simultaanitulkkaus 24 

kielellä. Istunto 3 pidettiin neljässä eri EU-maassa: Paneeli 1 Dublinissa (Institute of International and 

European Affairs ja Dublinin linna), paneeli 2 Firenzessä (yliopistollinen Eurooppa-instituutti), paneeli 

3 Natolinissa (College of Europe) ja Varsovassa (Kulttuuri- ja tiedepalatsi) ja paneeli 4 Maastrichtissa 

(Maastricht Exhibition and Conference Center (MECC) -keskus, ja järjestäjänä toimi Studio Europa 

Maastricht yhteistyössä Maastrichtin yliopiston ja julkisen hallinnon Eurooppa-instituutin (EIPA) 

kanssa).  

Istunto 1 oli avausistunto, jonka tarkoituksena oli luoda visio, laatia asialista ja priorisoida aiheet, joihin 

kansalaiset haluavat keskittyä. Istunnon 2 tavoitteena oli perehtyä näihin aiheisiin ja laatia linjauksia. 

Istunnossa 3 laadittiin aineistoa konferenssin täysistuntoon muotoilemalla joukko suosituksia, joiden 

pohjalta unionin toimielinten olisi toteutettava jatkotoimia. 

  

https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604


  

  
Paneeli 1, istunto 3 - 5 

 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 1: ”Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat / Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu / Digitalisaatio” 

 

3. Istunnon päätulos: Paneelin hyväksymät suositukset (jotka esitetään täysistunnolle) 

Osa-alue 1: Työelämä Euroopassa  

Alateema 1.1 Työmarkkinat 
 

1. Suositamme vähimmäispalkan käyttöönottoa samanlaisen elämänlaadun varmistamiseksi kaikissa 
jäsenmaissa. Paneeli on tietoinen asiaa koskevasta direktiiviehdotuksesta (COM(2020) 682), jolla 
pyritään turvaamaan elintaso. Vähimmäispalkan on turvattava vähimmäisnettotulot, jotta 
saavutetaan keskeinen tavoite: kaikilla avun tarpeessa olevilla olisi oltava enemmän rahaa 
käytettävänä. Vähimmäispalkassa olisi otettava huomioon seuraavat seikat:  

● EU:n olisi varmistettava tehokas täytäntöönpano, koska tällä hetkellä kaikissa jäsenmaissa 
ei suojella työntekijöitä riittävästi.  

● Erityishuomiota olisi kiinnitettävä elintason kohenemisen seurantaan. 
● Vähimmäispalkka on otettava huomioon eri maiden ostovoimassa. Tarvitaan säännöllistä 

uudelleentarkastelua, jotta voidaan tehdä mukautuksia muuttuvien elinkustannusten 
mukaan (esim. inflaation vuoksi). 

 
Suositamme tätä, koska vähimmäispalkka vahvistaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta työmarkkinoilla 
ja parantaa työntekijöiden konkreettisia elinoloja kaikissa jäsenmaissa. Tämä on erityisen tärkeää 
työympäristössä, joka muuttuu nopeasti muun muassa digitalisaation vuoksi. 
  

 
2. Asiasta on jo EU:n sääntelyä (EU:n työaikadirektiivi – 2003/88/EY). Sillä ei kuitenkaan voida 

riittävästi varmistaa tervettä työ- ja yksityiselämän tasapainoa. Ensimmäisenä toimena 
suositamme, että tarkistetaan nykyisen säädöksen riittävyys tämänhetkisissä olosuhteissa. Toiseksi 
EU:n olisi otettava käyttöön tiukempi seurantamekanismi, jotta varmistetaan täytäntöönpano 
kaikissa jäsenmaissa. Erityishuomiota on kiinnitettävä eri sektoreihin, joilla esiintyy eri tasoista 
stressiä ja rasitetta, niin psykologista kuin fyysistäkin. Joillakin sektoreilla taas luotetaan siihen, että 
työntekijät joustavat ja mukautuvat yritysten erityistarpeisiin. 
 
Suositamme tätä, koska työ- ja yksityiselämän tasapainon parantaminen on tärkeää: sillä vahvistetaan 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja edistetään työntekijöiden tasapuolisia toimintaedellytyksiä. Se 
vaikuttaa positiivisesti myös yksittäisten työntekijöiden hyvinvointiin. 
  
 
Alateema 1.2 Nuoret ja työllisyys 
 

3. Suositamme kaikkien eri opetusohjelmien tason yhdenmukaistamista EU:ssa siten, että myös 
kansallinen sisältö hyväksytään. Suositamme myös, että ammatilliset tutkinnot hyväksytään ja 
tunnustetaan vastavuoroisesti kaikissa EU-maissa. 
 
Suositamme tätä, koska haluamme helpottaa työvoiman liikkuvuutta Euroopassa ja keventää 
hallinnollista rasitetta. 
  
 
 
 
 
 

4. Suositamme, että toisen asteen oppilaille (yli 12-vuotiaille) esitellään tulevia työmarkkinoita 
antamalla heille mahdollisuuksia tehdä useita laadukkaita tutustumiskäyntejä sekä voittoa 
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tuottaviin että voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin. Paneeli ehdottaa, että yrityksille 
myönnetään tukia, joilla kannustetaan niitä ottamaan vastaan oppilaita. Syrjäisillä alueilla, joilla on 
vähemmän mahdollisuuksia, paikallisten koulujen, viranomaisten, järjestöjen ja yritysten on 
tehtävä tiivistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että myös näillä alueilla tutustumiskäynnit ovat 
tehokkaita.  
 
Suositamme tätä, koska haluamme nuorten saavan käsityksen erilaisista mahdollisuuksista 
työmarkkinoilla, jotta he voivat tehdä parempia valintoja opintojaan ja ammatillista tulevaisuuttaan 
varten ja ymmärtää oikeanlaisten opintojen merkityksen. He myös oppivat vastuullisuutta ja 
työmarkkinoiden kunnioittamista. Tarkoituksena on auttaa nuoria integroitumaan työmarkkinoille. 
Tämä hyödyttää molempia osapuolia. 
 
 

5. Suositamme, että kaikkiin koulujen opetussuunnitelmiin sisällytetään pehmeät taidot. Pehmeillä 
taidoilla tarkoitetaan toisten kuuntelemista sekä kannustamista vuoropuheluun, sietokykyyn ja 
toisten ymmärtämiseen, kunnioitukseen ja arvostukseen, kriittistä ajattelua, itsetutkintaa, 
uteliaisuutta ja tulossuuntautuneisuutta. Opettajia olisi koulutettava näiden taitojen siirtämiseen 
tekemällä yhteistyötä sosiaalityöntekijöiden ja/tai psykologien kanssa. Muita ehdotuksia 
toteuttamiseen ovat esimerkiksi koulujen välisten vaihto-ohjelmien järjestäminen oppilaille ja 
koulujen välisiin urheilu- ja kulttuuritapahtumiin osallistuminen. 
 
Suositamme tätä, koska pehmeät taidot ovat perustaitoja, jotka ovat häviämässä digitaaliaikana ja 
jotka ovat ehdottoman välttämättömiä nuorten tulevassa elämässä. Sen vuoksi korostamme niiden 
sisällyttämistä opetussuunnitelmaan. Niiden avulla oppilaat voivat kasvattaa sietokykyään ja välttää 
ja voittaa henkisiä ongelmia, joita heillä saattaa olla tulevaisuudessa. Sosiaaliset taidot vahvistavat 
ihmisten välisiä suhteita ja auttavat näin ihmisiä löytämään paikkansa yhteiskunnassa.  
  
 

6. Suositamme, että vakavia kriisejä (kuten terveyskriisejä tai sotaa) varten on valmiina hyvin 
laadittuja suunnitelmia ja tarkkoja skenaarioita, jotka voidaan ottaa käyttöön joustavasti, jotta 
voidaan minimoida nuoriin kohdistuvat vaikutukset (esim. opintojen, ammattikoulutuksen tai 
henkisen hyvinvoinnin kannalta). Vaikutuksia ovat vaikkapa korkeammat koulutuskustannukset, 
opintojen pakollinen pidentyminen, toteutumaton harjoittelu tai mielenterveysongelmien 
lisääntyminen. Suunnitelmat on laadittava, jotta minimoidaan vaikutus nuoriin ja heidän 
siirtymiseensä työmarkkinoille. 
 
Suositamme tätä, koska nuoret ovat erittäin haavoittuvassa asemassa kriisiaikoina.  
 

Alateema 1.3 Digitalisaatio työelämässä 
 

7. Suositamme, että EU:ssa otetaan käyttöön tai vahvistetaan lainsäädäntöä, jolla säännellään ns. 
älykästä työtä (eli työskentelyä verkossa ja etäyhteyksillä esimerkiksi kotitoimistolta tai muusta 
paikasta verkkoyhteyden kautta). Lisäksi suositamme, että EU:ssa annetaan lainsäädäntöä, jolla 
kannustetaan yrityksiä sosiaalisesti vastuulliseen toimintaan ja laadukkaiden älykkäiden 
työpaikkojen säilyttämiseen EU:ssa. Kannustimet voivat olla taloudellisia ja/tai maineeseen 
liittyviä, ja niissä olisi otettava huomioon kansainvälisesti tunnustetut ympäristöön, yhteiskuntaan 
ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät kriteerit. Lainsäädännön tarkastelua ja vahvistamista varten 
EU:n olisi perustettava työryhmä, jossa on asiantuntijoita kaikista sidosryhmistä. 
 
Suositamme tätä, koska meidän on edistettävä laadukkaita älykkäitä työpaikkoja ja vältettävä niiden 
siirtäminen EU:n ulkopuolisiin alemman kustannustason maihin. Koronaviruspandemia ja globaalit 
talouden suuntaukset lisäävät tarvetta suojella kiireellisesti työpaikkoja EU:ssa ja säännellä älykästä 
työtä. 
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8. Suositamme, että EU takaa kaikille EU:n kansalaisille oikeuden digitaaliseen koulutukseen. 

Erityisesti nuorten digitaalitaitoja voitaisiin parantaa ottamalla kouluissa käyttöön EU-sertifiointi, 
joka valmistaisi nuoria tulevia työmarkkinoita varten. Suositamme myös erityistä EU-tason 
koulutusta, jolla annettaisiin täydennys- ja uudelleenkoulutusta työntekijöille, jotta he säilyttäisivät 
kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Lisäksi suositamme, että EU:ssa lisättäisiin tietoa olemassa olevista 
digitaalisista alustoista, jotka yhdistävät työnhakijoita ja työnantajia ja auttavat työnhaussa EU:ssa 
(esim. EURES). 
 
Suositamme tätä, koska sertifioidut digitaalitaidot ovat olennaisen tärkeitä, jotta ihmiset pääsevät 
työmarkkinoille ja työntekijät voivat hankkia uusia taitoja ja pysyä kilpailukykyisinä.  
 
 
Osa-alue 2: Tulevaisuuden talous 
 

Alateema 2.1 Innovointi ja Euroopan kilpailukyky 
 

9. Suositamme, että EU luo eri yhteisöille (esim. yliopistoille, yrityksille, tutkimuslaitoksille) 
mahdollisuuksia sijoittaa tutkimukseen ja innovointiin, jolla kehitetään  

● uusia materiaaleja, joiden tarkoituksena on tarjota kestävämpiä ja biologisesti 
monimuotoisia vaihtoehtoja tällä hetkellä käytössä oleville materiaaleille, 

● nykyisten materiaalien innovatiivista käyttöä (myös hyödyntämällä kierrätystä ja 
huipputeknologiaa, jonka ympäristöjalanjälki on pienin).  

Suositamme, että EU sitoutuu tähän pitkäjänteisesti (ainakin vuoteen 2050 asti).  
 
Suositamme tätä, koska elämme planeetalla, jonka luonnonvarat ovat rajalliset. Jos haluamme turvata 
tulevaisuutemme, meidän on suojeltava ilmastoa ja etsittävä vaihtoehtoja, joilla autetaan maapalloa. 
Haluamme myös, että EU näyttää esimerkkiä ja hankkii vahvan kilpailuedun kansainvälisesti. 
Suosituksen tarkoituksena on tuottaa innovatiivisia tuloksia, joita voidaan soveltaa laajasti ja panna 
täytäntöön eri aloilla ja eri maissa. Se vaikuttaisi myönteisesti talouteen ja työmarkkinoihin luomalla 
uusia työllistymismahdollisuuksia kestävän innovoinnin alalla. Sillä voitaisiin edistää myös sosiaalisen 
eriarvoisuuden torjumista, kun tämänhetkiset hyväksikäyttöön perustuvat tuotantotavat korvattaisiin 
uusilla eettisemmillä tavoilla. 
 
 

10. Suositamme, että EU sitoutuu pitkäjänteisesti kasvattamaan kestävästi hankitun energian 
osuuttaan käyttämällä erilaisia uusiutuvan energian lähteitä, joiden ympäristöjalanjälki on pienin 
(kokonaisvaltaisen elinkaariarvioinnin perusteella). Lisäksi EU:n olisi investoitava 
sähköinfrastruktuurin ja sähköverkon laadun parantamiseen ja ylläpitämiseen. Suositamme myös, 
että energian saanti ja energian kohtuuhintaisuus tunnustetaan kansalaisten perusoikeudeksi.  
 
Suositamme tätä, koska 

● energialähteiden (esim. aurinko-, tuuli-, vety-, merivesienergian tai muiden kestävien 
menetelmien) monipuolistaminen lisää EU:n riippumattomuutta energiasta, 

● näin alennettaisiin EU:n kansalaisten sähkökustannuksia,  
● näin luotaisiin työpaikkoja ja uudistettaisiin energiamarkkinoiden rakennetta (etenkin alueilla, 

jotka ovat tähän asti olleet riippuvaisia fossiilisista polttoaineista), 
● näin voitaisiin kannustaa energiantuotannon innovatiivisten tekniikoiden tieteellistä 

kehittämistä, 
● laadukas sähköinfrastruktuuri ja sähköverkot ovat yhtä tärkeitä kuin energialähteet, sillä ne 

mahdollistavat sähkön joustavan, tehokkaan ja kohtuuhintaisen siirron.  
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11. Suositamme, että EU edistää aktiivisesti aiempaa ympäristöystävällisempiä tuotantoprosesseja 

tukemalla tai muutoin palkitsemalla yrityksiä, jotka tekevät investointeja tuotantonsa 
ympäristökustannusten vähentämiseen. Lisäksi vaadimme toimia, joilla kunnostetaan entisiä 
teollisuusalueita ja perustetaan suojeltuja vihreitä vyöhykkeitä olemassa olevien teollisuusalueiden 
ympärille. Yrityksiä olisi vaadittava rahoittamaan näitä toimia ainakin osittain omista varoistaan.   
 
Suositamme tätä, koska tuotantoprosessit ovat tärkeässä asemassa toimitusketjussa. Niiden 
muuttaminen aiempaa ympäristöystävällisemmiksi voisi merkittävästi vähentää ilmastoon 
kohdistuvaa vaikutusta. Uskomme, että yritykset ja teollisuus olisi saatettava vastuuseen siitä, miten 
ne tuottavat tuotteitaan (myös osallistumalla ympäristön kunnostamiseen ja 
ympäristönsuojelutoimiin). Muuttamalla tuotantoprosesseja vihreämmiksi yritykset myös 
valmistautuvat tulevaisuuteen ja niiden häiriönsietokyky kasvaa (mikä suojelee työpaikkoja).  
 

 

Alateema 2.2 Kestävä talous / Alateema 2.3 Verotus 
 

12. Suositamme, että muovipakkauksista luovutaan ja siirrytään yleisesti uudelleenkäytettäviin 
pakkauksiin. Kuluttajille ja yrityksille olisi tarjottava kannustimia, jotta tavaroiden ostaminen 
irtomyynnistä ei olisi kuluttajalle kalliimpaa kuin pakattujen tavarojen ostaminen. Tähän 
osallistuville yrityksille olisi myönnettävä veroetuuksia ja siitä kieltäytyvien yritysten olisi 
maksettava enemmän veroja. Sellaisten tuotteiden, joita ei voida käyttää uudelleen, olisi oltava 
kierrätettäviä ja/tai biohajoavia. Asian seuraamista ja sääntöjen laatimista ja niiden yleistä 
jakamista varten tarvitaan julkista tai valvovaa laitosta. Suositamme, että näistä toimista 
tiedotetaan ja viestitään – myös sosiaalisen median kautta – sekä yrityksille että kuluttajille, jotta 
voidaan muuttaa niiden käyttäytymistä pitkällä aikavälillä. Yrityksiä (esim. rakennusyrityksiä) olisi 
kannustettava ja autettava löytämään parhaat ratkaisut omille jätteilleen.   
 
Suositamme tätä, koska kaikkien on oltava vastuussa toimistaan, minkä vuoksi kaikki 
tuotantoprosessit on mietittävä uudelleen. Kierrättäminen vaatii paljon resursseja (vettä, energiaa), 
joten se ei voi olla ainoa vastaus. Sen vuoksi ehdotamme, että tavaroita ryhdytään myymään 
irtomyyntinä. Kierrättämistä olisi käytettävä vain helposti kierrätettävien materiaalien osalta. Suomen 
esimerkistä tiedämme, että hyvin suuri osa näistä materiaaleista on mahdollista kierrättää.   
  
 

13. Suositamme, että Euroopassa sovelletaan samoja finanssipoliittisia sääntöjä ja finanssipolitiikka 
yhdenmukaistetaan koko EU:ssa. Verojen yhdenmukaistamisessa olisi jätettävä yksittäisille 
jäsenmaille liikkumavaraa vahvistaa omat verosäännöt mutta niin, että estetään veronkierto. Tällä 
lopetettaisiin haitalliset verokäytännöt ja verokilpailu. Liiketoimista olisi kannettava verot siinä 
maassa, jossa ne tapahtuvat. Jos yritys harjoittaa myyntiä jossakin maassa, sen olisi maksettava 
veroja tässä maassa. Uusien sääntöjen tarkoituksena on estää toiminnan siirtämistä ja varmistaa, 
että Euroopan maiden välillä on liiketoimintaa ja tuotantoa.   
 
Suositamme tätä, jotta työpaikkoja ja taloudellista toimintaa voidaan suojella ja kehittää Euroopassa 
tasapuolisesti jäsenmaiden välillä. Tällä lisätään ymmärrystä verotusjärjestelmästä Euroopassa. 
Tarkoituksena on lopettaa absurdi monopolitilanne, johon on päädytty, kun jättimäiset yritykset eivät 
maksa riittävästi veroja pienempiin yrityksiin verrattuna. Sen ansiosta rahat myös päätyvät maahan, 
jossa kaupallista toimintaa harjoitetaan. 
  
 

14. Suositamme, että hankkiudutaan eroon kaikkien elektronisten laitteiden suunniteltua 
vanhenemista koskevasta järjestelmästä. Muutoksen olisi tapahduttava sekä yksilöiden että 
kaupallisella tasolla, jotta voidaan varmistaa laitteiden pitkän aikavälin omistaminen, korjaaminen 
ja päivittäminen. Suositamme kunnostettujen laitteiden käytön edistämistä. Sääntelyn kautta 
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yritykset velvoitettaisiin takaamaan oikeus kaikkien laitteiden korjaamiseen (myös päivittämiseen 
ja ohjelmistopäivityksiin) ja kierrätykseen pitkällä aikavälillä. Paneeli myös suosittaa, että kaikkien 
yritysten olisi käytettävä standardoituja liittimiä. 
 
Suositamme tätä, koska nykymaailmassa tuotteet kestävät yleensä noin kaksi vuotta, mutta 
haluamme niille ainakin noin 10 vuoden eliniän. Tällä ehdotuksella on myönteinen vaikutus 
ilmastonmuutoksen ja ekologian kannalta. Sillä myös alennetaan kuluttajien kustannuksia ja 
vähennetään kulutuskeskeisyyttä.  
  
 

15. Suositamme, että kaikkia autetaan koulutuksen avulla saamaan tietoa ympäristöstä ja sen 
yhteydestä kaikkien terveyteen. Tietoa jakavilla kursseilla autetaan kaikkia määrittämään omat 
henkilökohtaiset strategiansa, joilla he voivat ottaa huomioon nämä seikat elämässään. Tiedon 
jakaminen olisi aloitettava koulussa, jossa tietyissä aineissa käsitellään kaikkia ekologisia 
kysymyksiä, ja meidän olisi jatkettava kouluttautumista koko elämän ajan (esimerkiksi työssä). Näin 
edistetään jätteen vähentämistä sekä ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemista. Tiedon 
jakamisella edistetään paikallisilta tuottajilta hankittujen terveellisten ja jalostamattomien 
tuotteiden paikallista kuulutusta. Niiden, jotka eivät toimi jätteiden vähentämiseksi, on 
osallistuttava asiaa käsittelevälle maksuttomalle kurssille. Jotta voidaan mahdollistaa tämä 
elintavan mukauttaminen, hintojen on oltava oikeudenmukaisia tuottajille ja kuluttajille. Tämän 
vuoksi ehdotamme, että pienille, paikallisille ja ympäristöystävällisille tuottajille myönnetään 
verovapautuksia. 
 
Suositamme tätä, koska uskomme, että monet eivät vielä ole huolissaan näistä seikoista. Tämän takia 
asiasta tarvitaan kaikille suunnattua koulutusta. Lisäksi paikalliset ja terveelliset tuotteet ovat yleensä 
liian kalliita monille. Meidän on varmistettava, että paikallisesti tuotetut tuotteet ovat laajemmin 
kaikkien saatavilla.  
 

 

Alateema 2.4 Maatalous / Alateema 2.5 Digitaalinen infrastruktuuri  
 

16. Suositamme, että otetaan käyttöön yhteinen eurooppalainen helposti ymmärrettävä 
kulutustuotteiden ja elintarvikkeiden merkintäjärjestelmä (tietoihin sisältyisivät mm. allergiaa 
aiheuttavat aineet ja alkuperämaa), lisätään avoimuutta käynnissä olevista hyväksymisprosesseista 
ja digitalisoidaan tuotetiedot standardoidulla eurooppalaisella sovelluksella, jota olisi helppo 
käyttää ja joka tarjoaisi lisätietoja tuotteista ja tuotantoketjusta. Katsomme, että tarvitaan aidosti 
riippumaton elin, joka sääntelee elintarvikestandardeja kaikkialla EU:ssa ja jolla on 
lainsäädäntövaltaa, jotta se voi määrätä seuraamuksia. 
 
Suositamme tätä, koska EU:n kansalaisten olisi voitava olettaa, että elintarvikkeiden laatu on sama 
kaikkialla. Elintarvikkeiden luotettavuus on välttämätöntä, jotta voidaan turvata kansalaisten 
turvallisuus. Nämä suositukset on annettu, jotta voitaisiin vahvistaa elintarvikkeiden hyväksynnän 
seuraamista ja elintarviketuotannon avoimuutta yhdenmukaisella tavalla. 
  

 
17. Suositamme, että infrastruktuuri on valtion omaisuutta, jotta estetään televiestintä- ja 

internetpalvelujen monopolit. Internetyhteyden olisi oltava oikeus, ja etusijalle olisi asetettava 
internetyhteyden tuominen alueille, joilla yhteyttä ei vielä ole. Internetin ja laitteistojen olisi oltava 
ensisijaisesti lasten ja perheiden saatavilla, etenkin koulutuksen kannalta ja pandemia-aikana. On 
esitettävä aloitetta, jolla tuetaan etätyötä, kuten toimistotiloja, joissa on luotettava ja nopea 
internetyhteys, sekä digitaalikoulutusta. 
 
Suositamme tätä, koska on varmistettava, että digitalisaatio tapahtuu tasapuolisesti. Internetyhteys 
on olennaisen tärkeä demokratian kannalta ja kaikkien Euroopan kansalaisten oikeus. 
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18. Suositamme, että paikalliset hyönteiset otetaan huomioon ja niitä suojellaan vieraslajeilta. 
Ehdotamme myös, että kannustetaan ja edistetään uusia rakennushankkeita, joissa on pakollisia 
viheralueita. Ehdotamme, että biologinen monimuotoisuus sisällytetään pakollisena aineena 
koulujen opetussuunnitelmiin, esimerkiksi käytännön toiminnan kautta. On tärkeää tuoda esiin 
tietoa biologisesta monimuotoisuudesta tiedotusvälineissä ja järjestää kaikkialla EU:ssa 
”kilpailuja”, joissa tarjotaan kannustimia (paikallisyhteisöjen laajuiset kilpailut). Suositamme, että 
kaikissa EU-maissa asetetaan sitovat kansalliset tavoitteet kotoperäisten puiden ja paikallisten 
kasvien uudelleenistuttamista varten. 
 
Suositamme tätä, koska biologinen monimuotoisuus on keskeisen tärkeä asia ympäristön, 
elämänlaadun ja ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta. 
  

 
Osa-alue 3: Oikeudenmukainen yhteiskunta 
 

Alateema 3.1 Sosiaaliturva 
 

19. Suositamme, että koko EU:ssa edistetään yhdenmukaistettua sosiaalipolitiikkaa (myös 
terveydenhuoltoa) ja tasapuolisia oikeuksia, joissa otetaan huomioon sovitut asetukset ja 
vähimmäisvaatimukset koko alueella.   
 
Suositamme tätä, koska jäsenmaiden välillä on suuria sosiaalipolitiikkaan liittyviä eroja, joita on 
supistettava, jotta kaikille kansalaisille voidaan tarjota ihmisarvoinen elämä sekä hoito ja tuki, jota 
muita heikommassa asemassa (esim. terveydentilan, iän tai sukupuolisen suuntautumisen vuoksi) 
olevat ihmiset tarvitsevat eri syistä. 
 
 

20. Suositamme sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen edistämistä EU:ssa ja sille myönnettävää 
asianmukaista rahoitusta. Tutkimuksessa olisi asetettava etusijalle toimet, joiden katsotaan olevan 
julkisen edun mukaisia ja joista jäsenmaat ovat sopineet. Meidän on vahvistettava yhteistyötä 
asiantuntemuksen eri alojen sekä maiden ja tutkimuskeskusten (esim. korkeakoulujen) välillä.  
 
Suositamme tätä, koska on monia aloja, joilla meidän on edettävä ja syvennettävä tietämystämme. 
Pandemia on hyvä esimerkki tilanteesta, jossa tutkimus on olennaisen tärkeää elämänlaadun 
parantamiseksi ja jossa julkisen ja yksityisen sektorin välinen sekä valtioiden välinen yhteistyö on 
keskeistä ja taloudellinen tuki välttämätöntä.  
  
 

21. Suositamme, että EU:n toimivaltaa sosiaalipolitiikan alalla vahvistettaisiin, jotta koko EU:ssa 
voitaisiin yhdenmukaistaa ja ottaa käyttöön vähimmäissääntöjä ja eläke-etuuksia perusteellisen 
arvioinnin perusteella. Vähimmäiseläkkeen tason on oltava maan köyhyysrajan yläpuolella. Eri 
ammatteihin olisi sovellettava eri eläkeikää ammattiluokituksen perusteella siten, että henkisesti 
ja fyysisesti vaativista ammateista voi jäädä aiemmin eläkkeelle. Samalla olisi taattava oikeus 
työntekoon niille ikääntyneille, jotka haluavat jatkaa työskentelyä vapaaehtoisesti.  
 
Suositamme tätä, koska elinajanodote kasvaa ja syntyvyys pienenee. Euroopan väestö ikääntyy, minkä 
vuoksi meidän on toteutettava lisätoimia, jotta vältetään ikääntyneiden syrjäytymisriski ja 
varmistetaan ihmisarvoinen elämä.  
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22. Suositamme joukkoa sovittuja toimia, joilla edistetään syntyvyyden lisäämistä ja varmistetaan 
asianmukaiset lastenhoitopalvelut. Näihin toimiin kuuluvat muun muassa kohtuuhintaisten 
lastenhoitopalvelujen (työpaikalla ja yöaikaan sekä lastentarvikkeiden alv:n alentaminen) ja 
asuntojen saatavuus, vakituinen työ, äitiyden tukeminen, nuorten sekä äitien ja isien hyväksi 
tehtävän työn erityinen tukeminen ja suojelu sekä äitien ja isien tukeminen työhönpaluun 
yhteydessä tarjoamalla heille tietoa.  
 
Suositamme tätä, koska EU:n syntyvyysluvut ovat varsin alhaiset, mikä pahentaa edelleen Euroopan 
väestön ikääntymistä, ja asiassa olisi toteutettava välittömiä toimia. Ehdotetuilla toimilla pyritään 
turvaamaan nuorten perheiden vakaus, jota tarvitaan lasten elättämiseksi.  
  
 

23. Suositamme, että ikääntyneille taataan sosiaali- ja terveydenhuolto niin kotona kuin hoitokodeissa. 
On myös lisättävä tukea niille, jotka huolehtivat ikääntyneistä (sukulaiset).  
 
Suositamme tätä, koska elinajanodote kasvaa ja syntyvyys pienenee. Euroopan väestö ikääntyy, minkä 
vuoksi meidän on toteutettava lisätoimia, jotta vältetään ikääntyneiden syrjäytymisriski ja 
varmistetaan ihmisarvoinen elämä. 
 
 

24. Suositamme, että EU tukee palliatiivista hoitoa ja avustettua kuolemaa (eutanasiaa) konkreettisten 
sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 
 
Suositamme tätä, koska näin helpotettaisiin potilaiden ja perheiden tuskaa ja taattaisiin ihmisarvoinen 
elämän päättyminen. 
 
 
Alateema 3.2 Yhtäläiset oikeudet 
 

25. Suositamme, että EU tukee kohdennettua sosiaalista asuntotarjontaa kansalaisten erityistarpeiden 
mukaan. Asuntojen rahoitusvastuu olisi jaettava yksityisten rahoittajien, vuokranantajien, 
asuntojen saajien, jäsenmaiden keskus- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin kesken. 
Tavoitteena on helpottaa sosiaalisen asuntokannan rakentamista tai nykyisen korjaamista, myös 
hyödyntämällä osuuskuntia, vuokrausta ja ostoja. Tuki olisi myönnettävä selvien kriteerien 
perusteella (esim. enimmäispinta-ala tuen kohteena oleva henkilöä kohti, tuensaajien tulot). 
 
Suositamme tätä, koska asuntojen saatavuuden parantaminen takaisi, että EU:n kansalaiset hyötyvät 
konkreettisista yhtäläisistä oikeuksista. Sillä helpotettaisiin sosiaalisten jännitteiden lieventämistä. 
EU:ta kehotetaan pääasiassa valvomaan tukimekanismia, mutta jäsenmaiden keskus- ja 
paikallisviranomaisten olisi toimittava aktiivisemmin asunto-ongelmien ratkaisemiseksi. 
 
 

26. Suositamme, että EU parantaa lapsiperheille tarkoitettujen tukitoimien sääntelyä ja yhdenmukaista 
täytäntöönpanoa kaikissa jäsenmaissa. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi vanhempainvapaan 
pidentäminen sekä syntymä- ja lastenhoitoavustukset.  
 
Suositamme tätä, koska katsomme, että toimilla helpotettaisiin EU:n väestörakenteen ongelmia. Niillä 
myös parannettaisiin tasa-arvoa vanhempien välillä. 
  
 

27. Suositamme, että EU toteuttaa toimia sen takaamiseksi, että kaikilla perheillä on yhtäläiset 
perheoikeudet kaikissa jäsenmaissa. Tällaisiin oikeuksiin sisältyvät avioliitto- ja adoptio-oikeus. 
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Suositamme tätä, koska katsomme, että kaikilla EU:n kansalaisilla olisi oltava yhtäläiset oikeudet, 
myös perheoikeudet. Perhe on sosiaalisen järjestelmän perusmuoto. Tyytyväinen perhe edistää 
tervettä yhteiskuntaa. Suosituksen tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on 
perheoikeudet sukupuolesta, aikuisiästä, etnisestä alkuperästä tai fyysisestä terveydentilasta 
riippumatta. 
 
 
Alateema 3.3 Oikeudenmukaisuus / Alateema 3.4 Mahdollisuus osallistua urheilutoimintaan 
 

28. Suositamme, että EU:n sukupuolten tasa-arvostrategia (2020–2025) asetetaan etusijalle ja sitä 
kannustetaan kiireellisenä aiheena, jota jäsenmaiden on tosiasiallisesti käsiteltävä. EU:n olisi a) 
määriteltävä indikaattorit (eli asenteet ja palkoissa, työllisyydessä ja johtoasemissa olevat erot), 
seurattava strategiaa vuosittain ja esitettävä saavutukset avoimesti ja b) järjestettävä käyttöön 
oikeusasiamies, jolle kansalaiset voivat antaa suoraa palautetta. 
 
Suositamme tätä, koska sukupuolten tasa-arvo on kaukana siitä, missä haluaisimme sen olevan EU:ssa. 
Sukupuolten tasa-arvon ja kansalaisoikeuksien olisi oltava yhdenmukaiset Euroopan tasolla niin, että 
ne saavutetaan kaikissa maissa eikä vain niissä, joissa asiasta on vahvempi yksimielisyys. Arvostamme 
päättävissä asemissa – ja kaikissa ammateissa – olevia naisia ja heidän panostaan EU:n 
monimuotoisuuden ja toimivuuden edistämiseksi. Naiset ovat epäedullisemmassa asemassa monissa 
tilanteissa (vaikka heillä olisi koulutusta/korkea-asteen koulutus tai muita etuoikeuksia), joten tällaista 
strategiaa tarvitaan kipeästi. 
  

 
29. Suositamme, että EU lisää tietoa urheilusta ja liikunnasta ja edistää niitä kaikissa jäsenmaissa niistä 

terveydelle aiheutuvien hyötyjen vuoksi. Urheilu ja liikunta olisi otettava huomioon sosiaali-, 
koulutus- ja työllisyyspolitiikassa sekä fyysistä ja mielenterveyttä koskevassa politiikassa (esim. 
lääkärien olisi määrättävä lääkkeeksi urheilua ja/tai liikuntaa ja ihmisille olisi taattava pääsy 
liikuntatiloihin, 1 h työaikaa/viikko liikuntaa varten). 
 
Suositamme tätä, koska kyseessä on pitkän aikavälin investointi. Urheiluun ja liikuntaan investoiminen 
vähentää kustannuksia ja terveydenhuoltopalvelujen rasitetta. Esimerkiksi urheilu ja liikunta osana 
terveydenhuoltoa lyhentäisivät hoitoaikoja ja tehostaisivat hoitoa. Tämä on jo pantu onnistuneesti 
täytäntöön joissakin maissa, kuten Saksassa. Urheilun avulla voidaan lisätä esimerkiksi sitoutumisen, 
ponnistelun, itsetunnon, kunnioituksen tai yhteisöllisyyden kaltaisia arvoja. Liikunnan puute on nyt 
yleisempää kuin aiemmilla sukupolvilla, koska esimerkiksi istumatyö on lisääntynyt ja vapaa-ajan tavat 
muuttuneet. 
  

 
30. Suositamme, että EU:n olisi velvoitettava kaikki jäsenmaat määrittämään vähimmäispalkka, joka 

liittyy elinkustannuksiin kussakin maassa ja jota pidetään kohtuullisena palkkana, joka takaa 
köyhyysrajan ylittävät vähimmäistason elinolot. Kunkin jäsenmaan on seurattava tilannetta.  
 
Suositamme tätä, koska ei ole oikeudenmukaista, että työssäkäyvien ihmisten palkka ei riitä 
kuukauden loppuun asti. Kohtuullisen palkan olisi edistettävä elämänlaatua. Epäoikeudenmukaisista 
palkoista aiheutuu valtioille suuret kustannukset (esim. turvallisuuteen, veronkiertoon ja suurempiin 
sosiaalisiin kustannuksiin liittyvistä syistä). 
  
 

31. Suositamme EU:n jäsenmaiden verojen yhdenmukaistamista (jotta vältetään veroparatiisit EU:n 
sisällä ja yritysten siirtäminen halvan työvoiman EU-maihin) ja verokannustimia, jotta estetään 
työpaikkojen siirtäminen Euroopan ulkopuolelle. 
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Suositamme tätä, koska olemme huolissamme työpaikkojen siirtämisestä Euroopan ulkopuolelle. Tällä 
myös estettäisiin EU:n jäsenmaiden välistä verokilpailua. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Osa-alue 4: Oppiminen Euroopassa 
 

Alateema 4.1 Eurooppalainen identiteetti / Alateema 4.2 Digitaalinen koulutus 
 

32. Suositamme monikielisyyden edistämistä jo nuoresta pitäen, esimerkiksi varhaiskasvatuksesta 
alkaen. Alakoulun jälkeen olisi oltava pakollista, että lapset saavuttavat C1-tason muussa 
aktiivisessa EU-kielessä kuin äidinkielessään.  
 
Suositamme tätä, koska monikielisyys yhdistää ihmisiä ja toimii siltana muihin kulttuureihin, koska 
kielitaidon avulla muut maat ja niiden kulttuurit ovat helpommin saavutettavissa. Se vahvistaa 
eurooppalaista identiteettiä ja kulttuurienvälistä vaihtoa. On tärkeää oppia tuntemaan muita 
kulttuureja Euroopan unionin sisällä. Jos kykenee keskustelemaan sujuvasti kahdella kielellä, on 
helpompi omaksua yhteinen eurooppalainen identiteetti ja ymmärtää muita eurooppalaisia 
kulttuureja. EU:n on varmistettava, että sen ja oppilaitosten välillä on tiivistä yhteistyötä, jotta 
saadaan aikaan onnistuneita oppituloksia. Lisäksi on laadittava ohjelmia (esim. digitaalialustoja, 
laajennettuja Erasmus+ -ohjelmia), joilla edistetään yksinomaan monikielisyyttä. Nykyiset Eurooppa-
koulut voivat toimia tässä mallina. EU:ssa olisi perustettava enemmän tällaisia kouluja ja edistettävä 
aktiivisesti niiden toimintaa. 
  
 

33. Suositamme, että EU:ssa lisätään tietoa internetin ja digitalisaation vaaroista nuorille tekemällä 
siitä pakollinen oppiaine alakouluissa. EU:n olisi luotava välineitä ja perustettava yhteisiä 
koulutustiloja, joissa nuoret voivat oppia yhdessä.  
 
Suositamme tätä, koska alan tämänhetkiset aloitteet tai ohjelmat eivät ole riittäviä. Monet EU:n 
kansalaiset eivät myöskään tiedä, että näillä aloilla on olemassa EU:n aloitteita. Lapset eivät tiedä 
riittävästi internetin vaaroista, joten meidän olisi tehostettava huomattavasti toimia, joilla lisätään 
tietoa asiasta nuorempien sukupolvien keskuudessa. 
 
 

34. Suositamme, että EU toteuttaa toimia, joilla parannetaan vanhempien sukupolvien mahdollisuuksia 
käyttää teknologiaa, esimerkiksi edistämällä ohjelmia ja aloitteita, vaikkapa ikääntyneiden 
tarpeisiin räätälöityjen kurssien muodossa. EU:n olisi taattava oikeus digitaalisten välineiden 
käyttöön niille, jotka haluavat käyttää niitä, ja esitettävä vaihtoehtoja niille, jotka eivät halua.   
 
Suositamme tätä, koska EU:n olisi varmistettava, että ikääntyneet voivat toimia digitaalisessa 
ympäristössä ja että ketään ei syrjitä. Käyttöön olisi otettava yksinkertaistettuja välineitä sukupolville, 
jotka eivät ole yhtä kokeneita teknologian käyttäjiä, jotta myös he voivat toimia nykymaailmassa. 
Suositamme, että nykyisiä aloitteita edistetään paremmin, jotta kansalaiset ovat tietoisia näistä 
mahdollisuuksista. EU:n ei pitäisi syrjiä vanhempia sukupolvia tietokonetyökalujen käytössä. 
(Sivuhuomautuksena todettakoon, että tämä tarkoittaa sitä, että kansalaisten pitäisi pystyä elämään 
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elämäänsä niin, että heidän ei ole pakko käyttää internetiä.) EU:n olisi organisoitava vanhemmille 
sukupolville maksutonta pysyvää apua digitaalivälineiden käytössä. 
 
 
Alateema 4.3 Kulttuurivaihto / Alateema 4.4 Ympäristökasvatus  
 

35. Suositamme, että EU perustaa alustan, jolla on saatavilla opetusmateriaalia ilmastonmuutoksesta, 
kestävyydestä ja ympäristökysymyksistä. Tietojen olisi perustuttava asiantuntijoiden tarkistamiin 
faktoihin, ja ne olisi räätälöitävä kutakin jäsenmaata varten. Alustan olisi täytettävä seuraavat 
vaatimukset: 

● Siihen olisi sisällyttävä oppitunteja erilaisille kohderyhmille, esimerkiksi kaupungissa tai 
maaseudulla asuville, kaikille ikäryhmille ja kaikille tasoille ennakkotiedoista riippumatta. 

● Sen olisi oltava helposti saatavilla kaikissa jäsenmaissa. 
● Sen täytäntöönpanoon olisi sisällytettävä mainontasuunnitelma, joka olisi tehtävä 

yhteistyössä asiassa mukana olevien yritysten kanssa. 
● Se käyttöönottoon voitaisiin yhdistää rahoitusohjelma, jolla tuettaisiin alustalla olevien 

tietojen käyttöä. Rahoituksella olisi myös tuettava vierailuja, joilla tutustutaan asiaan 
liittyviin konkreettisiin esimerkkeihin.  
 

Suositamme tätä, koska kaikenikäisten ihmisten on saatava tosiasioihin perustuvaa tietoa 
ilmastonmuutoksesta, kestävyydestä ja ympäristökysymyksistä. Kaikkien, erityisesti nuorten, on 
ymmärrettävä tärkeät käsitteet, kuten ekologinen jalanjälki, koska hyödynnämme lapsena 
oppimaamme läpi elämän. Nämä asiat ovat monimutkaisia ja virheellistä tietoa on laajasti saatavilla. 
Tarvitsemme luotettavan tietolähteen, ja EU:lla on uskottavuutta ja resursseja tämän tarjoamiseen. 
Tämä on tärkeää myös siksi, että tietämyksen taso ja uskottavan tiedon saatavuus vaihtelevat 
jäsenmaittain. 
  
 

36. Suositamme, että EU asettaa etusijalle sellaiset vaihto-ohjelmat, jotka ovat kaikkien saatavilla (eri 
ikäryhmät, jäsenmaat, koulutustasot ja taloudelliset valmiudet) ja mahdollistavat vaihdot tai 
harjoittelut alojen, maiden, oppilaitosten, kaupunkien ja yritysten välillä. EU:n olisi oltava vastuussa 
sosiaalisten ja kulttuurivaihtojen – sekä fyysisten että digitaalisten – käynnistämisestä, 
välittämisestä ja rahoittamisesta kaikkialla EU:ssa. EU:n olisi edistettävä aktiivisesti näitä aloitteita 
ja kohdennettava toimet ihmisiin, jotka eivät vielä tiedä sosiaali- ja kulttuurialan vaihto-ohjelmista. 
Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi, johon ihmiset valittiin sattumanvaraisesti, on oiva 
esimerkki eurooppalaisesta vaihdosta. Haluamme enemmän tällaisia toimia mutta myös 
pienemmän mittakaavan aloitteita samoin kuin esimerkiksi urheilu-, musiikki- ja 
harjoitteluvaihtoja. 
 
Suositamme tätä, koska on tärkeää luoda yhteenkuuluvuuden tunne ja edistää erilaisuuden ja 
erilaisten näkökulmien suvaitsemista sekä yksilöllisten taitojen kehittämistä. Näin on mahdollista 
luoda ystävyyssuhteita, lisätä keskinäistä ymmärtämystä ja kehittää kriittistä ajattelua. Haluaisimme 
edistää yhteisöjemme kaikkien jäsenten osallisuutta, myös niiden, jotka eivät ole tähän mennessä 
osallistuneet tällaisiin aloitteisiin. 
 

  
Alateema 4.5 Koulutuksen laatu, rahoitus ja saatavuus / Alateema 4.6 Koulutuksen 
yhdenmukaistaminen  
 

37. Suositamme, että jäsenmaat sopivat koulutuksen sertifioiduista vähimmäisvaatimuksista ja 
hyväksyvät ne keskeisissä oppiaineissa alakoulusta lähtien. Näin varmistetaan, että kaikilla 
kansalaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet vakiolaatuiseen koulutukseen, millä taataan 
oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus. 
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Suositamme tätä seuraavista syistä: 
● Vähimmäisvaatimusten ansiosta vanhemmilla, opettajilla ja oppilailla olisi enemmän 

luottamusta koulutusjärjestelmään, ja samalla jätettäisiin mahdollisuus aloitteellisuuteen ja 
monimuotoisuuteen.  

● Suosituksen täytäntöönpanolla vahvistettaisiin yhteistä eurooppalaista identiteettiä ja 
yhteenkuuluvuuden ja yhtenäisyyden tunnetta.  

● Suosituksen täytäntöönpanolla saataisiin aikaan tiiviimpää yhteistyötä ja lisättäisiin koulujen 
välisiä vaihtoja EU:ssa. Näin parannettaisiin opetushenkilöstön ja oppilaiden suhteita, mistä 
olisi suurta apua vaihto-ohjelmille. 

 
 
 
 
 

38. Suositamme, että englantia opetetaan sertifioitujen vaatimusten mukaisesti keskeisenä 
oppiaineena alakouluissa kaikissa EU:n jäsenmaissa, jotta helpotetaan ja vahvistetaan Euroopan 
kansalaisten kykyä viestiä tehokkaasti.  
 
Suositamme tätä seuraavista syistä: 

● Lisäämällä kansalaisten kykyä kommunikoida keskenään parannettaisiin yhtenäisyyttä ja tasa-
arvoa ja tuettaisiin yhteistä eurooppalaista identiteettiä. 

● Näin mahdollistettaisiin laajemmat, joustavammat ja helppopääsyisemmät työmarkkinat ja 
lisättäisiin ihmisten luottamusta siihen, että he voivat työskennellä ja toimia kaikissa muissa 
jäsenmaissa. Tämä tarjoaisi enemmän henkilökohtaisia ja ammatillisia mahdollisuuksia. 

● Yhteinen eurooppalainen kieli voitaisiin saavuttaa hyvin lyhyessä ajassa, jos suositus pantaisiin 
täytäntöön. 

● Yhteisen kielen käyttäminen vauhdittaa tiedonvaihtoa, josta olisi hyötyä yhteistyössä, 
yhteisiin kriiseihin reagoimisessa, humanitaarisissa toimissa ja Euroopan ja eurooppalaisten 
lähentämisessä. 

 
Osa-alue 5: Eettinen ja turvallinen digitalisaatio 
 

Alateema 5.1 Digitalisaation demokratisointi / Alateema 5.2 Kyberturvallisuus 
 

39. Suositamme, että EU:lle olisi annettava enemmän valtuuksia puuttua laittomaan sisältöön ja 
kyberrikollisuuteen. Suositamme, että Europolin / Euroopan kyberrikostorjuntakeskuksen 
valmiuksia vahvistetaan muun muassa seuraavasti:  

● lisätään rahoitusta ja työntekijöitä  
● varmistetaan samanlaiset seuraamukset kaikissa maissa  
● varmistetaan nopea ja tehokas valvonta 

 
Suositamme tätä, jotta voitaisiin taata vapaus internetissä ja varmistaa samalla, että syrjinnästä, 
hyväksikäytöstä ja häirinnästä rangaistaan. Tuemme ajatusta eurooppalaisesta julkisesta elimestä, 
koska emme halua jättää verkkoalustojen sääntelyä yksinomaan yksityisten yritysten hoidettavaksi. 
Verkkoalustojen on kannettava vastuu jaettavasta sisällöstä, mutta haluamme varmistaa, että niiden 
edut eivät ole etusijalla. Sisällön sääntelyn ja vastuussa olevien syytteeseen asettamisen on oltava 
tehokasta ja nopeaa, jotta sillä olisi myös pelotevaikutus rikollisiin. 
  

 
40. Suositamme, että EU investoisi laadukkaaseen ja innovatiiviseen digitaali-infrastruktuuriin (kuten 

Euroopassa kehitettävään 5G:hen), jotta varmistetaan Euroopan riippumattomuus ja estetään 
riippuvuus muista maista tai yksityisistä yrityksistä. EU:n olisi myös kiinnitettävä huomiota EU:n 
vähemmän kehittyneille alueille tehtäviin investointeihin. 
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Suositamme tätä, koska digitaali-infrastruktuurilla on keskeinen rooli Euroopan taloudessa ja 
jokapäiväisen elämän helpottamisessa Euroopassa. Sen vuoksi Eurooppa tarvitsee korkealaatuista 
digitaali-infrastruktuuria. Jos Eurooppa on riippuvainen muista, se voi olla altis kielteisille vaikutuksille, 
jotka johtuvat yksityisistä yrityksistä tai ulkomaista. Euroopassa olisi investoitava digitaali-
infrastruktuureihin riippumattomuuden parantamiseksi. On myös tärkeää taata digitaalinen osallisuus 
varmistamalla, että digitaalisesti heikommin kehittyneille alueille tehdään investointeja.  
 
 

41. Suositamme, että EU edistää tiedotusta valeuutisista, disinformaatiosta ja verkkoturvallisuudesta 
Euroopan kouluissa. Siinä olisi hyödynnettävä kaikkialta EU:sta saatuja esimerkkejä parhaista 
käytännöistä. EU:n olisi perustettava organisaatio edistämään tätä työtä ja antamaan suosituksia 
koulutusjärjestelmille. Myös epävirallista koulutusta sekä innovatiivisia ja luovia opetustekniikoita 
(esim. osallistavat pelit) olisi edistettävä. 
 
Suositamme tätä, koska verkkoturvallisuutta ja digitaalista lukutaitoa (esim. verkkohuijausten ja 
valetietojen käsittely) koskevien oppituntien käyttöönotto kouluissa on tärkeää, jotta kaikilla on 
välineet suojautua verkkouhkilta. On tärkeää kohdistaa toimet nuorempaan sukupolveen, koska he 
ovat hyvin alttiita verkkouhkille. Koulut voivat myös viestiä vanhempien kanssa hyvien käytäntöjen 
edistämiseksi. Tällaisen kurssin laatimisessa voidaan hyödyntää esimerkkejä parhaista käytännöistä 
eri puolilta Eurooppaa (esim. Suomesta), mutta sitä voidaan myös mukauttaa kunkin maan tarpeiden 
mukaan. 
 
 
Alateema 5.3 Tietosuoja 
 

42. Suositamme, että jättimäisten datayhtiöiden datan väärinkäyttöä rajoitetaan edelleen valvomalla 
tiukemmin GDPR-asetuksen (yleisen tietosuoja-asetuksen) täytäntöönpanoa, luomalla 
standardoidumpia mekanismeja kaikkialle EU:hun ja varmistamalla, että sitä noudattavat myös 
muut kuin eurooppalaiset yritykset, jotka toimivat EU:ssa. Tämä edellyttää käyttöehtojen selvää ja 
lyhyttä selitystä, jotta vältetään monitulkintaisuus, annetaan enemmän tietoja siitä, miten tietoja 
käytetään ja kuka niitä käyttää, ja vältetään oletusarvoinen suostumus tietojen uudelleenkäyttöön 
ja jälleenmyyntiin. Olisi varmistettava, että tiedot poistetaan pysyvästi, jos kansalainen pyytää sitä. 
Olisi myös valvottava paremmin niiden sääntöjen johdonmukaista noudattamista, jotka liittyvät 
ihmisten profilointiin heidän verkkotoimintansa perusteella. Ehdotamme kahdenlaisia 
seuraamuksia: yrityksen liikevaihtoon suhteutettua sakkoa ja yrityksen toiminnan rajoittamista. 
 
Suositamme tätä, koska tällä hetkellä on hyvin vaikea selvittää, minkälaisia tietoja kerätään, miten 
tietoja käsitellään ja kenelle tiedot myydään. Meidän on rajoitettava edelleen jättimäisten 
datayhtiöiden vallan väärinkäyttöä ja varmistettava, että kun kansalaiset antavat suostumuksen 
tietojensa käsittelyyn, se tapahtuu riittävien tietojen perusteella. 
  

 
43. Suositamme, että perustetaan riippumaton EU:n laajuinen virasto, joka määrittelee selvästi 

tunkeilevan käyttäytymisen (esim. roskaposti) ja laatii suuntaviivoja ja mekanismeja tavoista, joilla 
kansalaiset voivat valita, että he eivät ota vastaan tietoja, etenkään kolmansilta osapuolilta peräisin 
olevia tietoja, ja peruuttavat suostumuksensa. Virastolla olisi oltava valtuudet tunnistaa petoksen 
tekijöitä ja organisaatioita, jotka eivät noudata sääntöjä, ja asettaa niille seuraamuksia. Sen olisi 
pyrittävä varmistamaan, että EU:ssa toimivat mutta EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet yhteisöt 
noudattavat EU:n säännöksiä. Se saisi rahoitusta EU:n toimielimiltä ja sillä olisi oltava 
riippumattomista elimistä (esim. korkeakoulujen asiantuntijoista ja asiantuntijoita edustavista 
elimistä) muodostuva sekakokoonpano. Sillä olisi oltava kiertävä puheenjohtajuus. Ehdotamme 
kahdenlaisia seuraamuksia: yrityksen liikevaihtoon suhteutettua sakkoa ja yrityksen toiminnan 
rajoittamista. 
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Suositamme tätä, koska ei ole olemassa keskusvirastoa, jolla olisi vahvat valtuudet auttaa ongelmiin 
joutuneita kansalaisia, jotka tarvitsevat apua, neuvoja tai tukea. Ei ole olemassa selkeitä ja velvoittavia 
sääntöjä, joita yritysten olisi noudatettava, eikä seuraamuksia joko panna täytäntöön tai ne eivät 
vaikuta yrityksiin riittävästi.  
 
 

44. Suositamme, että perustetaan EU:n sertifiointijärjestelmä, joka osoittaisi GDPR-asetuksen (yleisen 
tietosuoja-asetuksen) noudattamisen avoimella tavalla ja jolla varmistettaisiin, että tietosuojaa 
koskevat tiedot esitetään helppokäyttöisellä, selvällä ja yksinkertaisella tavalla. Sertifiointi olisi 
pakollinen, ja se olisi asetettava näkyville verkkosivustoille ja alustoille. Sertifioinnin myöntäisi 
riippumaton Euroopan tasoinen sertifioija, joka on jo mahdollisesti olemassa tai joka perustettaisiin 
nimenomaisesti tätä varten ja jolla ei ole yhteyttä kansallisiin hallituksiin tai yksityiseen sektoriin. 
 
Suositamme tätä, koska tällä hetkellä on mahdotonta tai lähes mahdotonta selvittää, miten hyvin 
kukin yritys suojaa tietoja, eivätkä käyttäjät/asiakkaat voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. 
 
  
 

45. Suositamme, että GDPR-asetusta (yleistä tietosuoja-asetusta) selitetään paremmin ja siihen 
liittyvää viestintää parannetaan laatimalla noudattamista koskeva vakioteksti, jossa käytetään 
yksinkertaista ja selkeää kieltä, jonka kaikki ymmärtävät. Tekstissä olisi esitettävä keskeinen viesti 
ja/tai keskeiset periaatteet. Suostumuksen antamisen olisi oltava näkyvämpi (esim. sovellus, joka 
pyytää nimenomaista suostumusta puhelimeen pääsyyn). Tähän olisi yhdistettävä 
tiedotuskampanja (myös TV:ssä) ja pakollisten kurssien tarjoaminen (ainakin niille, jotka 
työskentelevät datan parissa) ja neuvojen antaminen apua tarvitseville. 
 
Suositamme tätä, koska tällä hetkellä GDPR-asetuksen teksti on liian epämääräinen ja tekninen, tiedon 
määrä on valtava eivätkä tiedot ole kaikkien saatavilla. Viestintä ei myöskään ole samanlaista kaikissa 
maissa, ja sen ulkopuolelle jäävät usein eri ryhmät, kuten ikääntyneet ja digitaaliympäristön 
ulkopuolella elävät. 
 
 
Alateema 5.4 Terve digitalisaatio 
 

46. Suositamme, että EU puuttuu valeuutisten ongelmaan kahdella tavalla: 
● antamalla lainsäädäntöä, jonka mukaan sosiaalisen median yritysten on otettava käyttöön 

koneoppivia algoritmeja, joiden avulla voidaan tuoda esiin sosiaalisessa ja uudessa 
mediassa olevien tietojen luotettavuus tarjoamalla käyttäjälle tietolähteet, joiden faktat on 
tarkastettu. Suositamme, että asiantuntijat tarkastavat algoritmit niiden toimivuuden 
varmistamiseksi. 

● toteuttamalla digitaalisen alustan, jolla arvioidaan perinteisen median (esim. television, 
painettujen lehtien, radion) tiedot poliittisista ja taloudellisista intresseistä 
riippumattomasti ja annetaan kansalaisille tiedot uutisten laadusta ilman mitään sensuuria. 
Alustan olisi oltava avoin julkiselle valvonnalle ja noudatettava tiukimpia 
avoimuusvaatimuksia, ja EU:n olisi varmistettava, että siihen kohdennettu rahoitus 
käytetään aiottuun tarkoitukseen. 

 
Suositamme tätä, koska eri tyyppiset tiedotusvälineet on otettava huomioon, ja uskomme, että 
seuraamukset tai sisällön poistaminen voivat johtaa sensuuriin ja rikkoa ilmaisunvapautta ja 
lehdistönvapautta. Suositamme, että asiantuntijat tarkastavat algoritmin toiminnan ja seuraavat sitä 
sen varmistamiseksi, että se toimii asianmukaisesti. Suositamme vielä, että alustan olisi oltava 
epäpoliittinen ja riippumaton, jotta varmistetaan avoimuus ja ilmaisunvapaus. Koska on mahdotonta 
hävittää kaikkia valeuutisia, näiden välineiden tarjoaminen kansalaisille auttaa vähentämään 
valeuutisten vaikutuksia Euroopassa. 
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47. Suositamme, että EU toteuttaa erilaisia toimia internetin terveen käytön varmistamiseksi: 
● Ensinnäkin EU:n on käsiteltävä infrastruktuurien ja laitteiden puutetta, joka estää 

kansalaisia käyttämästä internetiä.  
● Suositamme myös, että EU kannustaa jäsenmaita antamaan koulutusta internetistä ja sen 

riskeistä kaikille ikäryhmille. Tämä voitaisiin tehdä tarjoamalla kouluissa kursseja lapsille ja 
nuorille ja laatimalla erilaisia ohjelmia ja opetussuunnitelmia, joilla saavutetaan aikuiset ja 
ikääntyneet kansalaiset. Kurssien sisällöstä olisi päätettävä Euroopan tasolla 
riippumattomien asiantuntijoiden ryhmässä.  

● Vaadimme, että EU toteuttaa kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että 
yhteiskunnan digitalisaatiossa ei jätetä ikääntyneitä ulkopuolelle ja taataan olennaisten 
palvelujen saaminen myös henkilökohtaisesti.  

● EU:n olisi varmistettava, että jäsenmaat käyttävät kohdennetun rahoituksen aiottuun 
tarkoitukseen. 

 
 
Suositamme tätä, koska joissakin paikoissa Euroopassa on puutteelliset infrastruktuurit ja laitteistot, 
ja ennen kansalaisten kouluttamista on varmistettava yhteydet, koska joillakin alueilla on rajoituksia 
internetiin pääsyssä. Suositamme kursseja, joilla autetaan lapsia saavuttamaan digitaalinen lukutaito, 
muita ohjelmia, joilla autetaan vanhempia sukupolvia digitaalisessa siirtymässä, ja tarvittavien toimien 
toteuttamista, jotta varmistetaan, että digitaalinen siirtymä ei heikennä ikääntyneen väestönosan 
oikeuksia. 
  
 

48. Suositamme, että Euroopan unioni edistää kansalaisten koulutusta kaikissa jäsenmaissa, jotta 
parannetaan kriittistä ajattelua, skeptisyyttä ja faktojen tarkastusta. Tarkoituksena on opettaa, 
miten voi arvioida riippumattomasti, ovatko jotkin tiedot luotettavia vai ei. Tämä olisi toteutettava 
perusasteen koulutuksessa erityiskurssina, ja tällaista koulutusta olisi tarjottava myös muissa 
julkisissa tiloissa kaikenikäisille kansalaisille, jotka haluavat sitä hyödyntää. EU:n olisi varmistettava, 
että jäsenmaat käyttävät kohdennetun rahoituksen aiottuun tarkoitukseen. 
 
Suositamme tätä, koska katsomme, että valeuutisia on mahdoton hävittää kokonaan, joten koulutus 
auttaa kansalaisia tunnistamaan valeuutiset. Tällä tavoin valeuutisten vaikutus yhteiskuntaan ja 
kansalaisiin heikkenee. Se myös antaa yksilöille enemmän vaikutusvaltaa sen sijaan, että he olisivat 
riippuvaisia instituutioista luotettavien tietojen saamiseksi.  
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Eurooppalainen kansalaispaneeli 1: ”Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat / Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu / Digitalisaatio” 

Liite I: Miten suositukset laadittiin? 

A. Istunnon 3 yhteenveto  

 

· Tervetulosanat ja asialista 

· Foorumin näkemykset 
· Tavoitteiden ja prosessien 

selvittäminen 

· Linjausten muuntaminen 

suosituksiksi 

· Keskeisten viestien työstäminen 

konferenssin täysistunnolle 

· Kansalaiset lukevat ja priorisoivat 
linjaukset 

· Asiantuntijat ja faktantarkastajat 
vastaavat kysymyksiin 

· Palaute muilta ryhmiltä 

ja suositusten viimeistely 

· Suosituksista äänestäminen 

· Loppusanat 
· Keskeisten viestien viimeistely 

· Kansalaiset muuntavat 
linjaukset vähitellen 

suosituksiksi 

TÄYSISTUNTO 

AVOIN FOORUMI 
FOORUMI 

ALARYHMÄN 
ISTUNTO 

- Uudelleenjärjestäytyminen ja 
valmistelu 

- Linjausten priorisointi 
- Linjausten muuntaminen vähitellen 

- Linjausten muuntaminen 

suosituksiksi 
- Suositusten viimeistely 

- Keskeisten viestien työstäminen 

konferenssin täysistunnolle 

- Suosituksista äänestäminen 

   

 

  

 

ISTUNTO 3 
 

                PÄIVÄ 1                                 PÄIVÄ 2                                  PÄIVÄ 3 
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B. Suositusten laatimiskaavio  

 

 

 

  

 

 

  

VAIHE 1 – LINJAUS 

VAIHE 2 – RYHMITTELY 

VAIHE 4 – 
SUOSITUKSET 

VAIHE 3 – PRIORISOINTI 5 
RYHMÄSSÄ 
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C. Suositusten yksityiskohtainen laatimisprosessi 

Perjantai 25.2.2022 

Täysistunto 1 

- Tavoite: Järjestäytyminen uudelleen paneelina ja valmistautuminen istuntoon 3 
- Tervetulosanat; Puheenvuoro kansalaisille; Foorumin päivitys; Viikonlopun asialista; 

Istunnon menetelmien esittely 

Avoin foorumi 1 

- Tavoite: Linjausten priorisointi 
- Linjaukset luettiin ja niistä keskusteltiin epävirallisesti täysistuntosalissa ja eteistilassa 

(tulkkausta ei ollut tarjolla). Linjaukset priorisoitiin tarroilla. Kukin kansalainen sai 50 
tarraa (kymmenen fuksianpunaista osa-alueelle 1, kymmenen oranssia osa-alueelle 2, 
kymmenen vihreää osa-alueelle 3, kymmenen sinistä osa-alueelle 4, kymmenen 
punaista osa-alueelle 5) ja asetti prioriteetiksi enintään kymmenen linjausta joka osa-
alueelta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Osa-alue 5:  
Eettinen ja 
turvallinen 
digitalisaatio 

 

Alateema 5.1 

Digitalisaation 
demokratisointi 

Osa-alue 3:  
Oikeudenmuk
ainen 
yhteiskunta 

 
 
 

Alateema 3.1 

Sosiaaliturva 

Osa-alue 4: 
Oppiminen 
Euroopassa 

 
 

Alateema 4.1 

Eurooppalaine
n identiteetti 

Osa-alue 1:  
Työelämä 
Euroopassa 

 
 

Alateema 1.1 

Työmarkkinat 

Osa-alue 2: 
Tulevaisuuden 
talous 

 
 

Alateema 2.1 

Innovointi ja 
Euroopan 
kilpailukyky 
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Työskentely alaryhmässä 1 

- Tavoite: Linjausten muuntaminen vähitellen suosituksiksi 

Lauantai 26.2.2022 

Työskentely alaryhmässä 2 

- Tavoite 1: Linjausten muuntaminen suosituksiksi 
- Työskentelyssä noudatettiin samaa menetelmää kuin alaryhmässä 1. 

- Tavoite 2: Palautteen antaminen ja saaminen muiden saman osa-alueen alaryhmien kesken. 
- Tavoite 3: Palautteen antaminen ja saaminen muiden eri osa-alueiden alaryhmien kesken. 

- Noudatettiin samaa menetelmää kuin aiemmin. 
- Tavoite 4: Suositusten viimeistely 

- Tässä viimeisessä vaiheessa pyrittiin ottamaan huomioon muilta alaryhmiltä ja 
faktantarkistuksesta saatu palaute. Alaryhmät viimeistelivät suosituksensa. 

 

Sunnuntai 27.2.2022 

Avoin foorumi 2 

- Tavoite: Konferenssin täysistunnolle annettavien keskeisten viestien työstäminen 
- Ryhmä, jossa oli 20 konferenssin täysistuntoon valittua paneelin edustajaa, 

työskenteli myös istuntojen välillä keskeisten viestien laatimiseksi. Tätä varten he 
haastattelivat muita osallistujia ja yrittivät näin saada nämä viestit muotoiltua ja 
välittää paneelin havainnot ymmärrettävällä tavalla. Keskeisten viestien olisi 
perustuttava suosituksiin ja niiden perusteluihin. 

Täysistunto 2 

- Tavoite: Suosituksista äänestäminen 

Ohjeet osallistujille: 

 

1. Paina painiketta tabletilla. 

 

2. Skannaa QR-koodi, jolloin 

avautuu linkki lomakkeeseen, 

jossa on osa-alueen suositukset. 

 

3. Tarkista PIN-koodisi, joka 

löytyy tabletin takaa. 
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4. Syötä PIN-koodisi 

lomakkeeseen. 

 

 

5. Äänestä kunkin osa-alueen 

kutakin suositusta painamalla 

ylös- tai alaspäin osoittavaa 

kuvaketta. 

 
 
 
 
 
 
6. Suositukset, jotka saavat 
vähintään 70 prosenttia näin 
annetuista äänistä, 
hyväksytään. 
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Liite II: Asiantuntijoiden ja faktantarkistajien näkemykset faktantarkistuksen tukena 

Asiantuntijoiden ja faktantarkistajien näkemyksiä koordinoitiin nk. osaamis- ja tietokeskuksessa 
(Knowledge and Information Corner, KIC), joka koostui yhteisen sihteeristön ja työryhmän jäsenistä. 
Aina kun osallistujat, keskustelunvetäjät, tarkkailijat tai paikalla olleet asiantuntijat totesivat, että 
faktoja on tarpeen selventää, tästä ilmoitettiin keskukselle, joka ohjasi kysymyksen edelleen sopivalle 
asiantuntijalle ja/tai faktantarkistajalle. 

Useat asiantuntijat seurasivat alaryhmien keskusteluja paikan päällä ja verkossa voidakseen 
käynnistää faktantarkistuksen. Heidän lisäkseen oli päivystämässä kolmen toimielimen asiantuntijoita, 
jotka olivat valmiina vastaamaan oman erikoisalansa faktantarkistukseen liittyviin kysymyksiin, 
varsinkin jo olemassa oleviin sääntelyvälineisiin ja muihin toimintapoliittisiin välineisiin liittyviin 
kysymyksiin.  

Asiantuntijoita ja faktantarkistajia pyydettiin vastaamaan hyvin lyhyessä määräajassa palauttamalla 
teksti mahdollisimman selkeänä siten, että keskustelunvetäjä voi toimittaa sen edelleen osallistujille 
keskuksen hyväksynnän jälkeen. Käytettävissä olivat jäljempänä luetellut asiantuntijat. Heistä kaikille 
ei esitetty kysymyksiä ja jotkin taas vastasivat useampiakin osa-alueita koskeviin kysymyksiin.  

Luettelo asiantuntijoista paikan päällä ja verkossa: 

Asiantuntijat osa-alueella 1: Työelämä Euroopassa 

● Barbara Gerstenberger, yksikönpäällikkö, työelämä, Eurofound 

● Massimiliano Mascherini, yksikönpäällikkö (väliaikainen), sosiaalipolitiikka, Eurofound 

● Sebastian Heidebrecht, (myös osa-alue 5)  apulaisprofessori, Centre for European Integration 
Research (EIF), Wienin yliopisto 

● Leonie Westhoff, tutkimusassistentti, Centre for European Policy Studies -tutkimuskeskus 
(CEPS) 

Asiantuntijat osa-alueella 2: Tulevaisuuden talous 

● Daniel Gros, Centre for European Policy Studies -tutkimuskeskuksen (CEPS) johtokunnan jäsen 
ja erikoistutkija 

● Allesandro Giovannini, johtava ekonomisti, Euroopan keskuspankin Kansainvälisten ja 
Eurooppa-suhteiden pääosasto 

● Gianluca Sgueo (myös osa-alue 5), vanhempi tutkija ja dosentti, Brussels School of 
Governance (BsoG) 

Asiantuntijat osa-alueella 3: Oikeudenmukainen yhteiskunta 

● John Hurley, vt. yksikönpäällikkö, työllisyyttä käsittelevä yksikkö, Eurofound 

● Nicolas Defaye, virkamies, European Federation for Family Employment & Home Care 

● Paul Ginnell, johtaja, European Anti-Poverty Network (EAPN), Irlanti 

● Elizabeth Gosme, johtaja, COFACE (EU-maiden perhejärjestöjen liitto) 

https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/barbara-gerstenberger
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/massimiliano-mascherini
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/leonie-westhoff/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://www.ecb.europa.eu/pub/research/authors/profiles/alessandro-giovannini.en.html
https://brussels-school.be/team/gianluca-sgueo
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/john-hurley
https://www.effe-homecare.eu/en/about-us/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://www.eapn.ie/eapan_staff/paul-ginnell/
https://coface-eu.org/connect/#Secretariat
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Asiantuntijat osa-alueella 4: Oppiminen Euroopassa 

● Jimmy Jamar, pääsihteeri, Europa Nostra 

● Charis Hughes, johtava virkamies, viestintä ja vaikutusten tutkminen, Léargas (Irlannin 
Erasmus+ -toimisto) 

● Jemma Lee, johtava virkamies, tuki ja kehitys,Léargas (Irlannin Erasmus+ -toimisto) 

● Amélia Veiga, apulaisprofessori, Porton yliopisto 

● Andrea Lapegna, viestintä ja kampanjakoordinaattori, Lifelong Learning Platform (LLP) 

● Altheo Valentini, “All Digital” -yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja 

● Giuseppina Tucci,  pääsihteeri, Organising Bureau of European School Student Unions 
(OBESSU) 

● Selina McCoy, apulaisprofessori, Economic and Social Research Institute (ESRI) ja dosentti, 
Trinity College Dublin 

● Gabriela Martinez Sainz, Ad Astra -tutkija ja apulaisprofessori, University College Dublin 

Asiantuntijat osa-alueella 5: Eettinen ja turvallinen digitalisaatio 

● Rosanna Fanni, tutkimusassistentti ja digitaalisen foorumin koordinaattori, Centre for 
European Policy Studies -tutkimuskeskus (CEPS) 

● Bart Preneel, johtaja, KU Leuven -yliopiston tietoturvallisuuden ja teollisen salauksen ryhmä 

● Vasiliki Artinoupoulou, professori, Panteion University, Criminology in the Sociology 
Department ofof Social and Political Sciences, Ateena  

 

  

https://www.europanostra.org/about-us/governance/council/
https://www.leargas.ie/our-team/
https://www.leargas.ie/our-team/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=en
https://lllplatform.eu/author/andrea/
https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
https://www.esri.ie/people/selina-mccoy
https://people.ucd.ie/gabriela.martinezsainz
https://www.ceps.eu/ceps-staff/rosanna-fanni/
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00003308
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5
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Liite III: Muut suositukset, joita paneeli tarkasteli mutta joita ei hyväksytty 
 

Osa-alue 3: Oikeudenmukainen yhteiskunta 
 
Alateema 3.2: Yhtäläiset oikeudet 
 
Suositamme, että EU luo mekanismin, jolla varmistetaan vähemmistöjen oikeuksien seuranta ja 
täytäntöönpano (esim. portaali tai virasto, johon voidaan tehdä valituksia).  
 
Suositamme tätä, koska uskomme, että jokainen voi ilmaista mielipiteensä ja jokaisella on oikeus 
pyytää ja saada apua. Virasto on tarpeellinen, jotta voidaan pienentää vähemmistöjen ja enemmistön 
välisiä jännitteitä. 
 
 
Alateema 3.3: Oikeudenmukaisuus / Alateema 3.4: Mahdollisuus osallistua urheilutoimintaan 
 
Suositamme, että EU lisää tietoa liikunnasta roolimalleina toimivien julkisuuden henkilöiden avulla 
(esim. parlamentin tapahtumiin olisi sisällyttävä jonkinlaista liikuntaa, kuten venyttelyjä, 
kävelykokouksia tai vaikkapa hyppelyä). 
 
Suositamme tätä, koska julkisuuden henkilöiden sitoutuminen liikuntaan lisää tietoa asiasta. 
 

 
Osa-alue 5: Eettinen ja turvallinen digitalisaatio 
 
Alateema 5.3 Tietosuoja 
 

Suositamme, että luodaan verkkotunniste, johon tallennetaan henkilötietoja ja arkaluonteisia 
tietoja mutta jota voivat käyttää vain viranomaiset ja poliisi. Verkkoalustat ja myyjät käyttävät 
verkkokoodia, joka liittyy verkkotunnisteeseen ja tietoihin, jotka ovat merkityksellisiä tietyn 
toiminnan kannalta. Tämän tunnisteen kautta tapahtuvan tietojen jakamisen oletusasetuksen olisi 
oltava suostumuksen kieltäminen. Tiedot olisi annettava vain suoraan osallisena oleville osapuolille 
eikä kolmannelle osapuolelle. Jos tietoja annetaan kolmannelle osapuolelle, kansalaisen olisi 
voitava helposti kieltäytyä tästä. Tietojen olisi oltava saatavilla vain rajoitetun ajan tai vain tiettyä 
liiketoimea varten. Tietojen käytön hyväksynnällä olisi oltava päättymispäivä tai olisi määriteltävä 
selkeästi, mitä toimia yritys, jonka hallussa tiedot ovat, voi toteuttaa. 
 
Suositamme tätä, koska tällä hetkellä yritykset voivat kerätä kaikkia tietoja, myös henkilökohtaisia ja 
arkaluonteisia tietoja, ja voivat käyttää niitä moniin tarkoituksiin paljastamatta miten ja miksi. Toimijat 
saavat siten enemmän tietoja kuin ne tosiasiallisesti tarvitsevat palvelujen tarjoamiseksi ja voivat 
jälleenmyydä ja käyttää uudelleen tietoja ilman suostumusta. Näin taataan internetin käyttäjien 
vastuuvelvollisuus mutta säilytetään samalla suhteellinen anonymiteetti.  
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Liite IV: Linjausten ryhmittely 
 
Osa-alue 1: Työelämä Euroopassa 

 

Alaryhmässä 01 (1.1. Työmarkkinat) 

1. 1.1.1.1: Ennakoiva EU:n talouspolitiikka globalisaation hallinnan parantamiseksi. 

2. 1.1.1.2: Olisi hyväksyttävä "Magna Carta", joka sääntelee kaikkia keskeisiä työelämän aiheita. 

3. 1.1.1.3: EU:n säädösten kansallinen täytäntöönpano on ongelma. 

4. 1.1.2.2: Yrittämisen vapautta ei saa rajoittaa liikaa. 

5. 1.1.2.4: Oikeus työhön kaikille. 

6. Ryhmittely (3 linjausta) 1.1.2.1: Työntekijöiden oikeudet ja työolot olisi yhdenmukaistettava. 

1.3.1.4: Pyritään säilyttämään eurooppalaiset korkeammat laatuvaatimukset työn 

organisoinnissa ja työntekijöiden oikeuksissa. 1.3.1.7: Euroopan maiden työvoimapolitiikan 

koordinoinnin lisääminen.  

7. 3.2.3.2:  Suosittelemme, että EU perustaa instituution, joka valvoo työoloja kaikissa 

jäsenvaltioissa. 

8. 1.1.3.1: Tuetaan ammattiliittojen muodostamista. 

9. Ryhmittely (4 linjausta) [1.1.4: työ- ja yksityiselämän tasapaino] 1.1.4.2 Lasten ja vanhusten 

hoitoa on parannettava työ- ja yksityiselämän tasapainottamiseksi.  1.1.4.5: Muita 

perhemuotoja ei saa jättää huomiotta. Tämä koskee myös vammaisia henkilöitä hoitavia 

perheitä. 1.1.4.1: Julkisen ja yksityisen sektorin välinen kuilu on kurottava umpeen. 1.1.4.4: 

EU:n suuntaviivojen täytäntöönpano kansallisessa lainsäädännössä on erittäin kiireellinen. 

10. Ryhmittely (2 linjausta) [1.1.5: Sosiaalisia oikeuksia koskeva EU:n toimintasuunnitelma] 

1.1.5.1: Toimintasuunnitelmasta olisi tehtävä oikeudellisesti sitova, jotta kansalliset 

hallitukset olisivat velvoitettuja panemaan se täytäntöön. 1.1.5.2: Kansalaisille lisätietoa 

päätöksistä.  

11. Ryhmittely (3 linjausta) 1.1.2.3: EU:n tulisi ottaa käyttöön eurooppalainen vähimmäispalkka. 

- 3.2.3.1: Suosittelemme, että EU ottaa vähitellen käyttöön Euroopan laajuisen 

vähimmäispalkan. 1.1.7.3: Ennen vastikkeetonta perustuloa EU:n on vahvistettava 

vähimmäispalkka. 

12. 3.2.5.4: Suosittelemme, että EU:n painopisteenä olisi viikoittaisen vakiotyöajan (lyhyempi ja 

yhdenmukainen työaika) vahvistaminen, jotta voidaan varmistaa Euroopan kansalaisten ja 

heidän perheidensä parempi ja yhdenvertainen kohtelu. 

 

Alaryhmä 06 (1.2. Nuoret ja työllisyys 

13. 1.2.1.1: Ehdotamme, että lukiolaisille annetaan mahdollisuus perehtyä työmarkkinoihin 

hankkimalla erilaisia kokemuksia eri työympäristöistä ja sosiaalisista hankkeista. 

Myöhempien opiskelujen aikana otettaisiin tarkemmin huomioon heidän kiinnostuksensa 

kohteet ja koulutuksensa. Tällä tavoin he oppivat vastuun tärkeyden ja saavat käsityksen 

mahdollisesta tulevaisuudestaan sekä oppivat kunnioittamaan eri ammatteja. 

14. Ryhmittely (4 linjausta) 1.2.1.2: Ehdotamme, että yrityksiä ja järjestöjä kannustetaan 

tarjoamaan harjoittelupaikkoja myöntämällä niille vero- ja muita etuja. 1.2.5.1: Syrjäisillä 

alueilla paikallisten koulujen, hallitusten, järjestöjen ja yritysten on tehtävä tiivistä 

yhteistyötä sen varmistamiseksi, että myös näillä alueilla harjoittelut ovat tehokkaita. 
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3.3.4.1: Edistetään ensimmäisen työpaikan saantia sekä työharjoittelua ammatillisessa 

koulutuksessa ja korkea-asteen koulutuksessa 1.3.3.6: Laaditaan ohjelmia nuorten 

tuomiseksi lähemmäs yrityksiä. 

15.  1.2.3.1: Koulutus on sovitettava paremmin työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin. Siksi 

opettajien on saatava parempi käsitys näistä tarpeista. Ehdotamme tarpeiden selvittämiseksi 

säännöllisiä kuulemisia poliitikkojen, koulutusalan ja yritysten välillä. 

16. Ryhmittely (3 linjausta) [1.1.2: Työmarkkinoilla tarvittavien ei-digitaalisten ja sosiaalisten 

taitojen menettäminen.] 1.2.2.1: Sosiaalisia taitoja ovat vuorovaikutustaidot, toisten 

kuunteleminen, suvaitsevaisuus, keskusteluun kannustaminen, kestävyys, ymmärtäväisyys, 

kunnioitus ja toisten arvostus. 1.2.2.2: Kouluta kouluttajia: Opettajien on ensin oltava 

tietoisia näistä sosiaalisista taidoista ja heidän on saatava koulutusta nuorten ohjaamiseen. 

Kouluta kouluttajia. 1.2.2.4: Nuoria on kannustettava olemaan riippumattomia 

yhteiskunnassa. Siksi heitä on kannustettava jatkuvasti itseopiskeluun, kriittiseen ajatteluun 

ja uteliaisuuteen. Huomio yhteiskunnan kaikilla eri tasoilla. 

17. 1.2.2.3: Humanistisia aineita, kuten klassista kirjallisuutta ja etiikkaa, on opetettava 

uudelleen maissa, joissa sitä ei enää tehdä. 

18. Ryhmittely (3 linjausta) 1.2.3.2: Tutkintojen vastavuoroista tunnustamista ja koulutuksen 

standardointia olisi yhdenmukaistettava paremmin EU:ssa. 3.3.3.2: EU:n akateemiset 

tutkinnot olisi tunnustettava kaikissa EU-maissa 2.1.2.2: Suosittelemme, että 

ammattipätevyydet, esimerkiksi toimiluvat, ovat täysin siirrettävissä ja tunnustettuja kaikissa 

EU:n jäsenvaltioissa. 

19. Ryhmittely (3 linjausta) [1.2.4: Mitä voidaan tulevaisuutta ajatellen oppia koronaviruskriisin 

vuoksi menetetyistä mahdollisuuksista päästä koulutukseen, työharjoitteluun ja 

työmarkkinoille, mikä vaikuttaa enemmän nuoriin ja yhteiskunnan heikoimpiin.] 1.2.4.1: 

Ehdotetaan jo ennen pandemiaa käynnistettyjen ohjelmien uudelleenaktivointia: 

Valitettavasti jotkin EU:n verkkosivuston linkit kyseisiin ohjelmiin eivät ole enää ajan tasalla. 

EU:n olisi myös tarjottava ohjelmia alle 18-vuotiaille lapsille. 1.2.4.2: EU:n olisi tiedotettava 

paremmin eri ohjelmista, joita se käynnistää pandemiasta elpymiseksi, esimerkiksi ALMA-

aloitteesta. 1.2.4.3: Pandemian vuoksi nuorten mahdollisuudet työntekoon muissa 

jäsenvaltioissa ovat vähäisempiä. Digitaalisia ohjelmia onkin nopeutettava liikkuvuuden 

edistämiseksi. 

20. 1.2.4.4: Olisi minimoitava opiskelijoille opintojen pitkittämisestä aiheutuvat haitat, koska he 

eivät ole voineet suorittaa harjoittelua. Haittoja ovat esimerkiksi kulut, opiskeluoikeuden 

uusiminen ja työmarkkinoille pääsyn viivästyminen.  

21. 1.2.4.5: Hallitusten on kyettävä reagoimaan nopeammin ja joustavammin kriisien kaltaisissa 

kiireellisissä tilanteissa. Ehdotamme, että kokemuksista otetaan opiksi ja seuraavassa 

hätätilanteessa uusista skenaarioista tehdään joustavampia työn, koulutuksen jne. osalta.  

 

Alaryhmä 15 (1.3. Digitalisaatio työelämässä) 

22. Ryhmittely (5 linjausta) 1.3.1.1: Yritetään säilyttää työpaikat Euroopassa. 1.3.1.2: Luodaan 

kannustimia ja laaditaan lainsäädäntöehdotuksia, joilla autetaan säilyttämään työpaikkoja 

Euroopan maissa EU:ssa tunnustetun laadun pohjalta. 1.3.1.5: Kannustetaan eurooppalaisia 

yrityksiä kantamaan entistä suurempi yhteiskuntavastuu ja säilyttämään päätoimipaikkansa 

Euroopassa. 1.3.1.8: Määritellään, kuinka monta työpaikkaa voidaan vuosittain siirtää 
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Euroopan ulkopuolisiin maihin. 1.3.1.6: Viimeisenä keinona verotetaan toimintojen 

siirtämistä. 

23. 1.3.1.3: Pyritään saavuttamaan tuottajamaissa kansainvälisesti vertailukelpoiset palkkatasot. 

24. Ryhmittely (5 linjausta) 1.3.2.1: Yhdenmukaistetaan älykkään työn sääntelyä Euroopan 

tasolla ja seurataan sen noudattamista. 1.3.2.8: Yhdenmukaistetaan älykkään työn sääntelyä 

EU:n tasolla ja tarkistetaan vaatimusten noudattaminen työpaikoilla. 1.3.2.5: 

Yhdenmukaistetaan älykästä työtä Euroopan tasolla säätämällä työajasta, käytettävissä 

olosta, lepoajasta (oikeus irrottautua) ja tarkistamalla, että säännöt ovat vaatimusten 

mukaisia. 1.3.2.6: Yhdenmukaistetaan ja tarkistetaan käytettävissä olo myös loma-aikoina 

tapahtuvissa hätätilanteissa. 1.3.2.7: Yhdenmukaistetaan älykkään työn sääntelyä EU:n 

tasolla ja pyritään välttämään älykkään työn tekijöiden sosiaalisen elämän ulkopuolelle 

sulkeminen. 

25. Ryhmittely (3 linjausta) 1.3.2.2: Annetaan työntekijöille päätäntävaltaa kotona tehtävän 

työn organisoinnin suhteen (esim. lapsiperheet). 1.3.2.4: Sopimusluonnoksissa selkeät ja 

vakiomuotoiset ehdot siitä, mitkä tehtävät on suoritettava kotoa käsin ja mitkä eivät. 4.2.3.1: 

Suosittelemme pyöreän pöydän keskusteluiden edistämistä koulujen, yritysten, poliitikkojen, 

terveydenhuollon henkilöstön, psykologien ja sosiologien kanssa sekä verkko-opiskelun ja 

etätyön sääntelemistä lailla. 

26. 1.3.2.3: Lyhennetään työaikaa ja lisätään sen tehokkuutta teknologian avulla.  

27. 1.3.3.7: Luodaan uusia työpaikkoja foorumien hallinnointiin. 

28. Ryhmittely (4 linjausta) 1.3.3.8: Luodaan eläkeläisille digitaalisia tietojenvaihtofoorumeja. - 

1.3.3.9: Edistetään digitalisointia työntekijöiden uudelleenkouluttamisessa (esim. 

äitiysloman jälkeen). 1.3.3.10: Rikastutetaan eri osaamisalojen digitaalisia 

koulutusfoorumeja erilaisella sisällöllä. 1.3.3.11: Luodaan erilaisia foorumeja aihepiireittäin 

ja tehdään niistä helppokäyttöisiä. 

 

 

Osa-alue 2: Tulevaisuuden talous 

 

Alaryhmä 02 (2.1. Innovointi ja Euroopan kilpailukyky) 

29. 2.1.1.1: Suosittelemme, että EU investoi uusien tai vaihtoehtoisesti ympäristöjalanjäljeltään 

pienimpien materiaalien ja resurssien tutkimukseen ja innovointiin.  

30. Ryhmittely (5 linjausta): [2.2.1: Tuotantomenetelmämme ovat liian saastuttavia. Miten 

voimme tarkistaa tuotantotekniikoitamme niiden parantamiseksi?] 2.2.1.4: Kehitetään 

välittömästi vaikuttavia toimia lyhyellä aikavälillä. 2.2.1.1: Ehdotamme tuotantotekniikoita 

koskevia uusia säännöksiä, jotka koskisivat tuotteiden elinikää, kasvihuonekaasupäästöjä ja 

sopeutumista elinympäristön asettamiin rajoihin, muun muassa tukia, joilla kannustetaan 

vihreän tekniikan kehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä. 2.1.1.4: Suosittelemme 

voimakkaampaa tukea yrityksille, jotka investoivat tuotantoprosessinsa 

ympäristökustannusten alentamiseen ja vähemmän ympäristöä kuluttavien tuotteiden 

kehittämiseen. 2.2.1.5: Kannustetaan kierrätystaloutta, myös teollisuudessa ja energia-alalla. 

2.2.2.4: Suosittelemme toimia energian kierrättämiseksi. 

 

31. Ryhmittely (4 linjausta): 2.1.4.1: Suosittelemme, että EU edistäisi enemmän 

tutkimustulosten täytäntöönpanoa, jotta ne eivät olisi olemassa vain paperilla. 
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2.1.4.2: Suosittelemme, että tutkimustulokset asetettaisiin maksutta julkisesti saataville 

keskitettyihin tietokantoihin. 2.1.5.1: Suosittelemme, että samantyyppisiä ilmiöitä tutkivien 

tutkijoiden käytössä olisi järjestelmä, jonka avulla he voisivat yhdistää voimavaransa. 2.1.5.2: 

Suosittelemme, että EU varautuisi rahoittamaan tiettyjä tutkimusaloja. 

32. Ryhmittely (5 linjausta): 2.2.3.1: Lisätään aurinkoenergian osuutta EU:n 

energiantuotannossa, muun muassa edistämällä pienimuotoista energiantuotantoa 

yksilötasolla. 2.2.3.2: Kehitetään tuulienergiaa ja investoidaan siihen. 2.2.3.3: Kehitetään 

vetyenergiaa. 2.2.3.4: Käytetään merivettä sähkön tuottamiseen. 1.3.4.1: Kannustetaan 

primäärienergian tuottamista uusiutuvista lähteistä digitaalisten laitteiden käyttöä varten. 

33. Ryhmittely (3 linjausta): 2.2.4.1: Vähennetään väliportaiden määrää tuotannon ja 

kuluttajien välillä. 2.1.1.3: Suosittelemme toimitusketjujen lyhentämistä ja suurempaa 

riippumattomuutta muualta maailmasta tuoduista materiaaleista. Investoidaan paikallisiin 

resursseihin. 1.3.4.11: Tutkitaan mahdollisuutta louhia raaka-aineita ja tuottaa digitaalisia 

laitteita Euroopassa tuotantoketjun sulkemiseksi. 

34. Ryhmittely (2 linjausta): 2.2.4.2: "Tarjontaa ja kysyntää" koskevasta ajattelumallista olisi 

siirryttävä tarpeita ja rajoituksia koskevaan ajattelumalliin. Voiton tavoittelusta 

taloudellisena päämääränä olisi päästävä eroon. 2.2.7.2: Pyritään eroon kasvuun tähtäävästä 

ajattelumallista. 

35. 1.3.4.3: Luodaan kannustimia laajempaan energiantuotantoon (yritykset, perheet).  

 

Alaryhmä 07 (2.2. Kestävä talous / 2.3. Verotus) 

36. Ryhmittely (5 linjausta): 2.2.1.2: Ehdotamme toimenpiteitä jätteiden vähentämiseksi ja 

siten saastuttavien teollisuudenalojen ympäristövaikutusten vähentämistä. Ehdotamme 

erityisesti, että yrityksiä velvoitettaisiin älykkäämpään tuotantoon (menetelmät, etiikka, 

materiaalit). 2.2.4.3: Laaditaan muovipakkauksia koskeva laki niiden käytön vähentämiseksi.   

2.4.2.1: Parannetaan pakkausten kierrätettävyyttä. 1.3.4.6: Selvitetään elektroniikkajätteen 

vaikutuksia. 1.3.4.8: Lisäksi tarkastetaan elektroniikkajätettä koskevan oikeudellisen 

kehyksen noudattaminen. 

37. Ryhmittely (3 linjausta): 2.4.6.5: Säädetään lakeja, joilla hyper- ja supermarketteja kielletään 

heittämästä pois syömäkelpoista ruokaa ja toimitetaan se sitä tarvitseville. 2.4.6.1: Kaikkia 

hyödyttävät järjestelyt (supermarkettien ylijäämät, jotka myydään halvemmalla 

yhteisvastuullisille ruokakaupoille ja sen jälkeen pienituloisille kuluttajille), joihin liittyy 

veroetuuksia. 2.4.6.2: Suunnittelu, jakelu ja kohdentaminen (). 

38. Ryhmittely (3 linjausta):  2.2.2.1: Edistetään jätteettömyysohjelmia ja valistetaan kuluttajia. 

2.2.4.4: Kannustetaan ihmisiä omaksumaan vastuullisempia käyttäytymismalleja. 2.4.6.3: 

Pyritään muuttamaan kuluttajien tottumuksia ja vaatimuksia tuotteisiin, jotka voidaan 

valmistaa kestävästi (määrien osalta).  

39. Ryhmittely (5 linjausta): 2.2.2.2: Tuetaan kierrätyksen lisäämistä Euroopassa: Ehdotamme 

erityisesti, että kehitetään teknologisten välineiden, kuten puhelimien kierrätystä, etenkin 

edistämällä käytettyjen tavaroiden hankintoja. 2.1.1.2: Suosittelemme, että EU keskittyy ja 

investoi olemassa oleviin resursseihin niiden hyödyntämiseksi mahdollisimman tehokkaasti 

(esimerkiksi kierrätys). 2.5.5.1: Rahoitetaan työtä ja tutkimustoimia laitteiden 

mukauttamiseksi niiden korvaamisen sijaan. 1.3.4.2: Investoidaan tutkimukseen, 

eurooppalaiseen tuotantoon ja laitteiden kierrätykseen (paristot, muut). 1.3.4.7: 

Kannustetaan kansalaisia kierrättämään elektroniikkajätettä. 
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40. Ryhmittely (2 linjausta): 2.2.2.3: Meidän on torjuttava laitteiden suunniteltua vanhenemista 

muun muassa edistämällä vastuullista kulutusta ja valitsemalla tuotteita, joiden käyttöikä on 

pidempi (teknologia, vaatetus). 2.1.3.3: Suosittelemme toimenpiteitä laitteiden suunnitellun 

vanhenemisen torjumiseksi. 

41. Ryhmittely (2 linjausta): 2.2.5.1: Säännellään kryptovaluutan louhintaa. 1.3.4.12: Arvioidaan 

kestämättömällä ja energiaa tuhlaavalla tavalla tuotettujen kryptovaluuttojen 

ympäristövaikutuksia. 

42.  2.2.6.1: Asetetaan kasvihuonekaasupäästöjä koskevia alueellisia tavoitteita. 

43. Ryhmittely (2 linjausta): 2.2.8.1: Liikenneinfrastruktuurin uudelleenarviointi julkisen 

liikenteen käytön ja luontoa vähän rasittavien liikennemuotojen edistämiseksi. 1.3.4.4: 

Kannustetaan julkisen liikenteen käyttöön.  

44. Ryhmittely (2 linjausta): 1.3.4.9: Tutkitaan harvinaisten maametallien louhinnan 

ympäristövaikutuksia. 1.3.4.10: Tutkitaan harvinaisten maametallien louhinnan vaikutuksia 

työvoimaan, erityisesti lapsityövoimaan. 

45. [[2.2.1: Verotus ei ole sosiaalisesti oikeudenmukaista: Miten siitä saataisiin sosiaalisesti 

tasapuolisempaa?] 2.3.1.3: Suosittelemme uusien verojen käyttöönottoa. 

46. [2.2.1: Verotus ei ole sosiaalisesti oikeudenmukaista: Miten siitä saataisiin sosiaalisesti 

tasapuolisempaa?] 2.3.1.1: Suosittelemme Euroopan verojärjestelmän standardisointia.  

47. 2.3.1.2: Parannetaan verotusasioita koskevaa koulutusta ja tiedotusta siitä, mihin veroja 

käytetään.  

48. Ryhmittely (5 linjausta):  2.3.1.4: Käytetään muun kuin vihreän energian verotusta tuotanto- 

ja kulutusmallien ja energiamallin muuttamiseksi. 2.1.1.5: Suosittelemme, että ympäristön 

kannalta haitallisia ja kestämättömiä yrityksiä verotetaan korkeammin kuin 

ympäristövastuullisia yrityksiä. 2.3.1.5: Suosittelemme kryptovaluutan verottamista. 2.3.1.6: 

Suosittelemme polttoaineiden verottamista. 1.1.6.1: Paikallisesti viljeltyjen tai tuotettujen 

tuotteiden verovapautus. 

49. Ryhmittely (6 linjausta): 2.3.2.1: Suosittelemme, että uusille yrityksille myönnetään 

veroetuuksia, jos ne käyttävät kestäviä menetelmiä 2.3.2.2: Luodaan liiketoimintatuloon 

perustuva progressiivinen verojärjestelmä pienille ja keskisuurille yrityksille 2.3.2.3: 

Myönnetään selkeämpää EU:n tukea uusien yritysten perustamiseen 1.1.6.2: Suojellaan pk-

yrityksiä paremmin. EU:n toimisto voisi antaa tukea esimerkiksi tiedottamalla ja antamalla 

oikeudellista apua. 1.1.6.3: Luodaan parempia kannustimia riskialttiille toiminnalle. 1.1.6.4: 

Startup-yritykset paikallistaloudessa: suurten pankkien tukema lainajärjestelmä. Lisäksi 

tuetaan paikallista oikeudellista neuvontaa.  

50. 2.3.2.4: Mietojen huumeiden, kuten kannabiksen laillistaminen 

51. Ryhmittely (4 linjausta): 2.3.3.1: Yksityisten ja julkisten yritysten yhteiskunta- ja 

ympäristövastuun toteuttamistapoja yhdenmukaistetaan kaikkialla Euroopassa. 2.3.3.2: 

Kiristetään sellaisten yritysten verotusta, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia. 2.3.3.3: 

Palkitaan yrityksiä, jotka täyttävät nämä vaatimukset ja omaksuvat kestävän siirtymän. 

2.3.2.5: Asetetaan monikansallisille yhtiöille avoimuutta koskevia kriteerejä 

52.  Ryhmittely (3 linjausta): 2.3.4.1: Otetaan käyttöön konkreettinen vero, jotta vältettäisiin 

yritysten siirtyminen muualle veronkiertotarkoituksissa. 2.3.4.2: Suurten kansainvälisten 

yhtiöiden verottaminen Euroopassa. 2.3.4.3: EU:n yritysverotus (ulkomaisissa) yrityksissä, 

jotka eivät maksa veroa varallisuuden kerryttämispaikassa. 
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Alaryhmä 08 (2.4. Maatalous / 2.5. Digitaalinen infrastruktuuri) 

53. Ryhmittely (2 linjausta): 2.4.1.1: Kiristetään epäterveellisempien elintarvikkeiden verotusta. 

2.4.1.2: Verotetaan luksuselintarvikkeita.  

54. 2.4.1.3: Tuotteiden arvioinnin olisi perustuttava kahteen kriteeriin (terveys ja 

ympäristökestävyys). 

55. 2.4.1.4: Kehitetään pienituloisille tarkoitettuja yhteisöllisiä ja yhteisvastuullisia 

ruokakauppoja. 

56. Ryhmittely (4 linjausta): 2.4.2.2: Perustetaan petosten torjuntajärjestelmä Euroopan tasolla. 

2.4.2.3: Määrätään seuraamuksia niiden tuotteiden osalta, joilla ei ole vaatimustenmukaista 

merkintää. 2.4.2.4: Ilmoitetaan selvästi ja näkyvästi kaikki tuotteiden sisältämät ainesosat 

(erityisesti allergioiden osalta). 2.4.2.5: Hyödynnetään nykyisiä tekniikoita elintarvikkeiden 

tuotantoketjun tunnistamiseen (tiedot kaikkien tuotantopanosten alkuperästä). Annetaan 

riippumattomien virastojen tehtäväksi suorittaa analyyseja karjan ruokinnasta 

(seurantajärjestelmän luominen); Tuontituotteisiin olisi sovellettava samoja 

laatuvaatimuksia kuin eurooppalaisiin tuotteisiin. 

57. 2.4.3.1: Kehitetään ja edistetään kestäviä viljelykasveja (ilman muuntogeenisiä organismeja) 

vähentämättä luonnonvaraiseksi jätetyn maan osuutta. Täsmäviljelytekniikat, vertikaaliset 

viljelytekniikat. 

58. Ryhmittely (5 linjausta): [2.2.4: Otetaan huomioon unionin jäsenvaltioiden toisiaan 

täydentävä tuotanto ja paikalliset näkökohdat.] 2.4.4.1: Tämä edellyttäisi viljelijöiden välistä 

koordinointia (tuotantotyypin valinta, määrät ja valintojen taloudelliset vaikutukset). 2.4.4.2: 

Löydetään tasapaino ominaispiirteisiin perustuvan tuotannon ja paikallisen tuotannon välillä 

2.4.4.3: Ei tehdä kaikkea kaikkialla, otetaan huomioon viljelyalueiden ominaispiirteet. 

2.4.4.4: Tutkitaan, mitä voidaan viljellä eri alueilla (ilmasto-olosuhteiden mukaan) ja 

kehitetään sitä. 2.4.4.5: Tuetaan paikallisia tuottajia järjestämällä jakelumenetelmiä (suorat 

toimitukset tuottajalta kuluttajille). 

59. Ryhmittely (3 linjausta): 2.4.5.1: Istutetaan kukkia uusiin paikkoihin luonnon 

monimuotoisuuden lisäämiseksi. 2.4.5.3: Toteutetaan järjestelyjä julkisten alueiden 

(tienvarret, pienet viheralueet) kunnossapidossa, jotta niiden niittäminen tapahtuisi 

myöhään. Luonnonvaraisille niityille olisi annettava aikaa kasvaa. 2.4.5.4: Istutetaan kasveja, 

jotka suojelevat viljelyksiä ja houkuttelevat hyönteisiä, jotka suojelevat viljelyksiä. Pyritään 

saamaan viljelijät vakuuttuneiksi näistä tekniikoista. 

60.  2.4.5.2: Vähennetään torjunta-aineiden käyttöä täsmätekniikoilla (esim. droonien avulla) 

erityisesti laajoilla tuotantoalueilla. 

61. Ryhmittely (6 linjausta): 2.5.1.1: Otetaan käyttöön esimerkiksi televisioveron kaltainen 

internetvero, jolloin valtio voisi velvoittaa operaattoreita tarjoamaan käyttäjille 

internetyhteyden. Valtiot maksaisivat tästä palvelusta verovaroilla. 2.5.1.2: Maksuton 

verkkovierailu kaikissa Euroopan maissa (internet- ja puhelinpalvelujen käyttöoikeus samaan 

hintaan toisessa EU-maassa). 2.5.1.3: Pienituloisten kotitalouksien tukeminen ja 

rahoitustuet.  2.5.1.4: Vähimmäispalvelu, perustaso mahdollisimman alhaiseen hintaan. 

2.5.1.5: Kyberkeskukset: Tietokoneiden verkkoyhteydet maksuttomana julkisena palveluna 

kaupungin asukkaille (linja-autot, junat, kirjastot jne.). 1.3.3.4: Parannetaan digitaalisten 

laitteiden saatavuutta – kaikilla lapsilla on oltava yhtäläinen pääsy digitalisointiin. 
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62. 2.1.3.4: Suosittelemme, että EU omaksuu aktiivisen roolin televiestintäalan monopolien ja 

internetpalvelutarjoajien monopolien syntymisen estämiseksi. 

63. Ryhmittely (5 linjausta): [2.5.3: Infrastruktuurit. Pääsy verkkoihin on ratkaistava ennen 

kustannusongelmaa. Eriarvoisuutta esiintyy paljon.] 2.5.3.1: Tavoitteena tulisi olla 

verkottomien alueiden häviäminen. Alueita, joilla ei ole pääsyä verkkoon, ei pitäisi olla. 

2.5.3.2: Edistetään operaattoreita, jotka kattavat kaikki alueet (veronkevennykset, 

osallistuminen maksuihin). Niitä voidaan jopa velvoittaa kattamaan koko alue toimiluvan 

saamiseksi. Operaattoreille tulisi asettaa selkeä tavoite eli määräaika, johon mennessä 

niiden on tarjottava pääsy verkkoon koko alueella. Varmistetaan, että kaapeliyhteyksistä 

vastaava operaattori ei ole sama kuin palvelua tarjoava operaattori 2.5.3.3: 

Yksinkertaistetaan ja selvennetään käytettävissä olevia operaattoreita ja palveluita 2.5.3.4: 

Hyödynnetään tieinfrastruktuuria digitaalisten infrastruktuurien luomisessa 2.5.3.5: 

Hyväksytään, että on alueita, joilla ei ole pääsyä verkkoon   

 

 

Osa-alue 3: Oikeudenmukainen yhteiskunta 

 

Alaryhmä 03 (3.1. Sosiaaliturva) 

64. 3.1.1.1: Suosittelemme, että varmistetaan EU:n jäsenvaltioiden välinen yhteistyö 

terveydenhuollon tutkimuksessa. Samalla on syytä varmistaa, että lääketieteessä 

saavutetusta edistyksestä tiedotetaan ja tiedot julkistetaan EU:n tasolla.  

65. 3.1.1.2: Suosittelemme yhteistä terveys- ja sosiaalipolitiikkaa ja määrärahoja EU:n tasolla, 

jotta voidaan varmistaa samat terveys- ja sosiaaliturvaolosuhteet kaikissa jäsenvaltioissa ja 

yhtäläiset edellytykset lääkäreille. 

66. Ryhmittely (2 linjausta) 3.1.1.3: Sallitaan potilaiden siirtyminen hoidettavaksi muihin 

maihin, joissa hoitoa on saatavilla – Varmistetaan yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden välillä. 

3.1.1.8: Suosittelemme, että sairaaloita tuetaan erikoistumaan, jotta voidaan rajoittaa 

potilaskuljetuksia muihin maihin. 

67. 3.1.1.4: Lääkäreiden määräämistä lääkkeistä aiheutuneiden kulujen korvaaminen kokonaan 

sosiaalisesti heikossa asemassa oleville. 

68. 3.1.1.5: Suosittelemme, että EU käsittelee elämän ihmisarvoista päättymistä eli eutanasiaa. 

69. 3.1.1.6: Yleiseurooppalainen oikeus päättää syntymättömän lapsen elämästä. 

70. 3.1.1.7: Suosittelemme, että EU antaa direktiivin, jossa jäsenvaltioita velvoitetaan 

osoittamaan tietty budjetti sosiaalipalveluita varten. 

71. 3.1.1.9: Suosittelemme, että EU varmistaa perheväkivallan uhrien pääsyn terveys- ja 

sosiaaliturvapalveluihin. 

72. Ryhmittely (3 linjausta): [3.1.9: Mielenterveys] 3.1.9.1: On tärkeää, että on olemassa 

ennaltaehkäiseviä ohjelmia. 3.1.9.2: Lyhennetyt työajat ja ohjelmat yksityis- ja työelämän 

yhteensovittamiseksi 3.1.9.3: Suosittelemme, että edistetään tutkimusta, joka koskee 

marihuanan laillistamisen vaikutusta mielenterveyteen.  

73. Ryhmittely (4 linjausta) [3.1.3: Kodittomat lapset: EU:n pitkällinen adoptioprosessi, lapset 

kasvavat lastenkodeissa, nopeampi adoptio EU:n ulkopuolelta, homopariskuntien ei 

mahdollista adoptoida lapsia.] 3.1.3.1: Suosittelemme, että EU varmistaisi 

adoptiomenettelyiden nopeuttamisen. 3.1.3.2: Turvataan lasten oikeudet, varmistetaan, 

että heillä on ihmisarvoinen koti yhteiskunnassa. 3.1.3.3: Lainsäädännön 
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yhdenmukaistaminen jäsenvaltioiden välillä: Milloin lapsi voidaan antaa adoptoitavaksi? 

3.1.3.4: Suosittelemme vertailua muualla (myös EU:n ulkopuolella) sovellettujen parhaiden 

käytäntöjen kanssa inspiraation lähteenä. 

74. Ryhmittely (7 linjausta): 3.1.3.5: Tuetaan nuorten ja perheiden parissa työskenteleviä 

organisaatioita (tarjotaan niille enemmän resursseja ja autetaan niitä tekemään työnsä 

paremmin). 3.1.5.1: Ehdotamme, että EU ottaa käyttöön tukivälineitä syntyvyyden 

lisäämiseksi. Euroopan unionin olisi edistettävä ihmisten oikeutta vanhemmuuteen ja 

tuettava heitä siinä – työpaikan turvaaminen, vanhempaintuki. 3.1.7.1: Katsomme, että on 

tärkeää keskittyä perheiden sosiaaliseen tukeen kokonaisuutena, jotta varmistettaisiin 

"sosiaalinen puskuri" siten, että nuoret voisivat osallistua työelämään mahdollisimman pian 

ja ikääntyneet voisivat jäädä eläkkeelle. Lisäksi on tuettava nuorempia perheenjäseniä, jotka 

huolehtivat vanhemmista perheenjäsenistä jne. 3.1.7.2: Ehdotamme sen varmistamista, että 

sosiaalisesti heikommassa asemassa olevat nuoret perheet saavat tukea sekä tietoa 

saatavilla olevasta tuesta muun muassa koulutuksen ja digitaalisen lukutaidon, 

opetusvälineiden, harrastus- ja koulutuspiireihin pääsyn ym. aloilla ja tiedotetaan siitä 

mediassa. 3.1.7.3: Ehdotamme naisten tukemista äitiydessä. 3.1.7.4: Ehdotamme, että 

nuorille annetaan taloudellista tukea asumiseen (esim. edullisemmat lainat). 3.3.2.1: 

Tuetaan (erityisesti nuorten) äitiyttä ja isyyttä. 

75. 3.1.4.1: Keskitytään terveydenhuollon työntekijöiden mielenterveyden suojeluun. 

76. Ryhmittely (3 linjausta): 3.1.5.2: Meidän on varmistettava eläkejärjestelmän kestävyys, 

ehdotamme, että harkitaan eläkkeiden rahoittamista useista eri lähteistä. 3.1.5.3: 

Ehdotamme, että eläkkeet kytketään vähimmäistuloon. 3.1.5.4: Yhdenmukaistettu Euroopan 

tason eläkejärjestelmä kaikille. 

77. 3.1.5.5: Suosittelemme ikääntyneille potilaille kohtuuhintaisia vanhainkoteja ja 

hoitokeskuksia, joissa tarjotaan erikoishoitoa (esimerkiksi Alzheimer-potilaille). 

78. Ryhmittely (6 linjausta): 3.1.7.5: Suosittelemme yleisen perustulon ja elintason 

varmistamista. 3.1.7.6: Sosiaalisen syrjäytymisen ongelma henkilöillä, jotka voisivat olla 

aktiivisia yhteiskunnassa: sosiaalinen tuki heikommassa asemassa oleville ja sairaille. 1.1.7.4: 

Perustuloon on liitettävä maahanmuuton sääntely. 1.1.7.5: Perustulo on mielekäs käsite, ja 

sillä voidaan mahdollistaa ihmisarvoinen elämä. 1.1.7.1: Sopimuksessa tulisi ottaa huomioon 

eri näkökohdat. Euroopan unionin olisi valvottava vaatimusten noudattamista. 1.1.7.2: On 

keskeisen tärkeää mukauttaa perustulo kansallista tilannetta vastaavaksi. 

 

Alaryhmä 11 (3.2. Yhtäläiset oikeudet) 

79. Ryhmittely (6 linjausta): 3.1.8.1: Asuntojen vuokra- ja myyntihintojen sääntely. 3.1.8.2: 

Ehdotamme asumisen tukemista pienemmissä kaupungeissa ja kylissä lähellä 

suurkaupunkeja, joissa on työpaikkoja. 3.1.8.3: Ehdotamme keinoa, jolla edistetään nuorille 

tarkoitettuja sosiaalisia vuokra-asuntoja (esimerkiksi jäsenvaltioille myönnettävät 

rakennustuet tai vuokratukeen tarkoitetut avustukset) – ei tuettujen asuntojen rakentamista 

ostettaviksi, vaan pikemminkin sosiaalista tukea vuokra-asunnoille. 3.2.2.1: Suosittelemme, 

että EU tukee valtion asuntolainojen takausmekanismien perustamista (uusien asuntojen 

osalta) jäsenvaltioiden tasolla Euroopan keskuspankin kautta. 3.2.2.2: Suosittelemme, että 

EU tukee taloudellisesti eniten apua tarvitsevien EU:n kansalaisten asunnon saantia (esim. 

tuki nuorille perheille, lapsiperheille, vanhuksille, muille haavoittuvassa asemassa oleville 
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väestöryhmille jne.). 3.2.2.3: Kehotamme Euroopan komissiota suosittelemaan, että 

jäsenvaltiot järjestävät paikallisia kansanäänestyksiä vuokrien enimmäistasoista. 

80. 3.2.1.1: Suositamme, että EU luo mekanismin, jolla varmistetaan vähemmistöjen oikeuksien 

seuranta ja täytäntöönpano (esim. portaali tai virasto, johon voidaan tehdä valituksia). 

81.  3.2.5.1: Suosittelemme, että EU toteuttaa toimia sen varmistamiseksi, että kaikilla perheillä 

on perheenjäsenten ominaispiirteistä riippumatta yhtäläiset oikeudet kaikissa 

jäsenvaltioissa.  

82. Ryhmittely (2 linjausta): 3.2.5.2: Suosittelemme, että EU parantaa vanhempainvapaan 

vähimmäiskeston sääntelyä ja täytäntöönpanoa, jotta kaikki EU:n kansalaiset voivat hyötyä 

siitä tasavertaisesti. 3.2.5.3: Suosittelemme, että EU toteuttaa toimia varmistaakseen, että 

lapsiperheille tarkoitetut tukitoimet ovat yhdenmukaisia kaikissa jäsenvaltioissa.  

83. 3.2.4.2: Suosittelemme, että EU laatii tasa-arvoa koskevan opetussuunnitelman, jota 

kaikkien jäsenvaltioiden opiskelijat opiskelevat yhteisillä oppitunneilla (muun muassa 

verkossa). 

 

Alaryhmä 12 (3.3. Oikeudenmukaisuus / 3.4. Mahdollisuus osallistua urheilutoimintaan)  

84. Ryhmittely (3 linjausta): 1.1.4.3: Naisten ja miesten välinen eriarvoisuus on edelleen 

voimakas. 1.1.5.4: Yhtäläiset mahdollisuudet kaikille (sukupuoli, seksuaalinen 

suuntautuminen, uskonto, vammaiset jne.). 1.1.5.3: Sukupuolten tasa-arvoa on edistettävä. 

Tämä koskee myös sukupuolten palkkatasa-arvoa. Palkkojen avoimuus on olennaisen 

tärkeää.  

85. Ryhmittely (2 linjausta): 3.3.1.1: Edistetään kohtuullisia palkkoja (ottaen myös huomioon 

yritysten siirtäminen halvan työvoiman EU-maihin). 3.3.1.2: Vähennetään sukupuolten 

välisiä palkkaeroja. 

86. Ryhmittely (2 linjausta): 3.3.3.1: Edistetään tasavertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa 

koulutuksessa. 3.3.3.3: Laadukkaan ja vertailukelpoisen koulutuksen tasavertainen saatavuus 

eri valtioissa. 

87. Ryhmittely (5 linjausta): 3.4.1.1: Vähennetään sosiaalisia ja sukupuolten välisiä eroja 

mahdollisuuksissa osallistua urheiluun ja liikuntaan. Kannustetaan liikkumista 

jokapäiväisessä elämässä. 3.4.1.2: Ollaan tietoisia liikunnan merkityksestä. Varmistetaan, 

että julkiset laitokset tarjoavat laadukkaita ja monipuolisia urheilupalveluja. EU: Laaditaan 

suuntaviivat, joiden avulla maat voivat edetä tähän suuntaan. 3.4.1.3: Sisällytetään urheilu ja 

liikunta kansalliseen terveydenhuoltojärjestelmään (fyysinen terveys ja mielenterveys). 

3.4.1.4: Urheilun monimuotoisuus erilaisten valmiuksien kehittämiseksi 3.1.9.4: Terveiden 

elintapojen edistäminen. 

88. 3.4.1.5: Etsitään luovia tapoja yhdistää teknologia-avusteinen vapaa-aika ja liikunta 

(sovellukset, joiden avulla eri ihmiset voivat kokoontua urheilemaan kasvokkain tai 

verkossa). 

 

 

Osa-alue 4: Oppiminen Euroopassa 
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Alaryhmä 04 (4.1. Eurooppalainen identiteetti / 4.2 Digitaalinen koulutus) 

89. Ryhmittely (2 linjausta) 4.1.1.2: Suosittelemme, että yhteenkuuluvuuden tunnetta 

vahvistetaan lisäämällä tietoa EU:n toimielimistä ja jäsenvaltioista. 1.3.3.3: Vahvistetaan 

identiteettiä ja eurooppalaista kulttuuria digitaalisten foorumien kautta. 

90. 4.1.1.3: Suosittelemme osallistumismahdollisuuksien lisäämistä, esimerkiksi 

kansalaisfoorumien avulla. 

91. Ryhmittely (2 linjausta): 4.1.2.3: Suosittelemme digitalisaation lisäämistä luokkahuoneissa 

(esim. virtuaaliympäristössä kokoontuvat monikansalliset luokat).  4.1.3.1: Suosittelemme, 

että nykyisistä ohjelmista (kilpailut, turnaukset) tehdään eurooppalaisempia. 

92. Ryhmittely (2 linjausta): 4.1.4.1: Suosittelemme monikielisyyden edistämistä jo hyvin 

varhaisessa iässä. 1.3.3.5: Luodaan foorumeita, joiden avulla helpotetaan kielten opiskelua 

tuomalla nuoria yhteen EU:n tasolla. 

93. Ryhmittely (2 linjausta): 4.1.5.1: Suosittelemme, että kaikissa jäsenvaltioissa aletaan 

opettaa yleiseurooppalaista ainetta (historia, politiikka, kansalaiskasvatus). 4.1.1.4: 

Suosittelemme yhteisten menestystarinoiden (esim. pandemioiden torjunta, rauhan 

aikaansaaminen) korostamista ja EU:n tähänastisista toimista saatujen hyötyjen esittelyä 

koulujen opetusmateriaaleissa. 

94. 5.4.1.4: Tutkitaan ja selvitetään, onko digitaalisen koulutuksen edellyttämä infrastruktuuri 

samantasoista kaikissa jäsenvaltioissa (onko kaikissa kouluissa tietokoneita, valokuituverkot 

jne.)? 

95. Ryhmittely (2 linjausta): 4.2.2.1: Suosittelemme, että EU edistäisi materiaalihankintoja ja 

järjestäisi koulutusta kaikille kansalaisille, erityisesti niille, joilla ei ole tietoteknisiä taitoja. 

5.1.4.1: Opetetaan kouluissa digitaalisten välineiden käyttöä mutta käsitellään myös mediaa, 

koska sillä on tärkeä rooli digitaalisen tietoisuuden lisäämisessä. 

96. Ryhmittely (3 linjausta): 1.3.3.1: Luodaan yhteinen koulutuskurssien EU-tason kehys 

digitaalisten foorumien kautta. 5.3.3.4: Vahvistetaan yleismaailmallinen peruslinjaus sille, 

mitkä digitaalisen lukutaidon vähimmäisvaatimukset olisivat. 5.3.6.2 Valmistellaan 

vertailuarvoja koskevia tietoja EU:lle ja parannetaan mahdollisuuksia käyttää teknologiaa 

koulutusohjelmissa ja oppilaitoksissa. 

97. Ryhmittely (7 linjausta): [5.1.1: Digitaalisen maailman kielteisten vaikutusten 

ehkäiseminen.] 

4.2.4.1: Suosittelemme, että nuorille aiheutuvista vaaroista tiedotetaan kouluopetuksessa 

tietoteknisellä koulutuksella ja oppisopimuskoulutuksella. 5.1.1.1: Koulussa on omaksuttava 

digitaalisiin välineisiin perustuva pedagogiikka. 5.1.1.2: Eurooppalaisissa kouluissa tarvitaan 

koulutusta digitaalisista välineistä ja niihin liittyvistä kysymyksistä. 5.1.2.1: Tarvitaan 

selkeämpää ja täsmällisempää pedagogiikkaa, jotta ihmiset saavat tietoa internetin käytöstä 

(ks. koulutusta koskeva kysymys 1). Suosittelemme internetin käyttöä koskevia etiikan 

kursseja 5.3.3.2: Erityinen opetussuunnitelma nuoremmille sukupolville (kouluissa ja 

kotona). 5.1.4.1: Opetetaan kouluissa digitaalisten välineiden käyttöä mutta käsitellään 

myös mediaa, koska sillä on tärkeä rooli digitaalisen tietoisuuden lisäämisessä. 5.4.1.3: 

Perustetaan kouluihin yhteisiä koulutustiloja alaikäisille ja heidän perheilleen, jotta he 

oppisivat yhdessä. 

98. 4.2.4.2: Suosittelemme, että innovaatiot sisällytetään osaksi digitaalista koulutusta ja niitä 

edistetään tehokkaammin. 
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99. Ryhmittely (8 linjausta): 5.3.3.1: Räätälöidyt kurssit ikääntyneille kansalaisille ja 

neuvontapalvelujen tarjoaminen. 5.3.3.3: Muiden kuin syntyperäisten tekniikan käyttäjien 

tukeminen teknologian käyttöä koskevan ajantasaisen tiedon hankinnassa. 5.3.3.5: EU:n olisi 

tuettava (ylisukupolvisia) koulutusohjelmia, joissa nuoret opettavat ikääntyneitä toimimaan 

digitaalisessa ympäristössä. 2.5.2.1: Valistus- ja tiedotuskampanja-aloite, koulutus 

ikäihmisten taitojen ja osaamisen kehittämiseksi. 5.4.1.2: Organisaatio/laitos, jossa 

ikääntyneille opetetaan internetin järkevää käyttöä. 2.5.2.2: Keskinäinen tuki siten, että joku 

valtuutetaan hoitamaan hallinnollisia toimia internetissä jonkun toisen puolesta. 2.5.2.3: 

Esitellään tietokonetyökalut keinona pitää yhteyttä muihin, muun muassa lastenlapsiin ja 

lapsiin. Pyritään lisäämään luottamusta ikäihmisten kannalta hauskemmalla tavalla. 2.1.3.5: 

Suosittelemme, että EU pyrkisi parantamaan vanhempien sukupolvien mahdollisuuksia 

käyttää teknologiaa. 

 

Alaryhmä 13 (4.3. Kulttuurivaihto / 4.4. Ympäristökasvatus) 

100. Ryhmittely (4 linjausta): 4.1.1.1: Suosittelemme yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamista 

kulttuurialan, ammatillisen ja sosiaalisen kanssakäymisen avulla (urheilu mukaan lukien) 

esimerkiksi järjestämällä työpajoja ja tapaamispaikkoja. 4.1.1.5: Suosittelemme, että EU 

edistäisi enemmän kulttuuriohjelmia ja -vaihtoja. 4.1.2.2: Tarvitaan vieläkin enemmän 

vaihtoja (kulttuuri, musiikki, tutustuminen) ja rahoitusta. 3.2.4.1: Suosittelemme, että EU 

kehittää yhteisöpohjaisia ohjelmia tai hankkeita eurooppalaisten nuorten kulttuurienvälistä 

vaihtoa varten kouluissa ja yrityksissä (muun muassa verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen 

avulla). 

101. Ryhmittely (3 linjausta): 4.3.1.1: Suosittelemme, että EU auttaisi muita heikommassa 

taloudellisessa tilanteessa olevia ihmisiä osallistumaan vaihto-ohjelmiin stipendien ja 

kouluille myönnettävän budjettituen avulla. 4.1.2.1: Suosittelemme, että kehitetään 

ohjelmia ja mahdollisuuksia, jotka olisivat kaikkien väestön ikäryhmien saatavilla (taustasta, 

iästä ja koulutuksesta riippumatta). 4.5.1.3: Kaikkien olisi voitava osallistua helposti Erasmus-

ohjelmaan. 

102. Ryhmittely (3 linjausta): 4.3.1.2: Lisätään kouluissa saatavilla olevia tietoja (eurooppalaisista 

vaihto-ohjelmista). 4.3.1.6: Ehdotamme, että EU laatisi tietopaketin jäsenvaltioiden 

koulutusjärjestelmistä. 4.3.2.1: Suosittelemme, että EU:n tulisi hyödyntää vaihtoihin jo 

osallistuneita henkilöitä, jotta he edistäisivät vaihto-ohjelmia aktiivisesti lähettiläinä. 

103.  4.3.1.3: Suosittelemme EU:n yhteistä foorumia, jolla koordinoidaan vaihto-ohjelmia, muun 

muassa tietoa muiden maiden koulujärjestelmistä, ja otetaan yritykset mukaan 

rakenteeseen, koska ne voivat ottaa opiskelijoita harjoittelijoiksi. 

104. Ryhmittely (2 linjausta): 4.3.1.4: Laaditaan kouluille tai luokille tarkoitettuja ohjelmia, joissa 

vieraillaan muissa EU-maissa. 4.3.1.5: EU:n yhteinen vaihto-ohjelmien "luokkia" koskeva 

malli. 

105. Ryhmittely (2 linjausta): [4.4.1: EU:n kansalaiset eivät osallistu riittävästi toimiin 

ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen alalla] 4.4.1.1: Suosittelemme, että EU tekisi 

enemmän helpottaakseen tiedon jakamista kestäviin käytäntöihin liittyvistä parhaista 

käytännöistä. Vaihdetaan tietämystä ja teknologiaa koulutus-, hallinto- ja elinkeinoelämän 

organisaatioiden kesken. 4.4.1.2: Suosittelemme, että EU antaisi kansalaisille 

konkreettisempia neuvoja siitä, mikä on itse asiassa kestävä valinta kuluttajana tai 

yksittäisenä henkilönä. 
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106. 4.4.1.4: Suosittelemme, että EU ottaa kestävyyden haasteen huomioon kaikkien 

jäsenvaltioiden kouluissa. 

107. Ryhmittely (7 linjausta): 4.4.2.1: Suosittelemme, että opetusohjelmissa keskitytään 

enemmän hankkeisiin, joissa lapset joutuvat kosketuksiin ympäristön ja ilmaston kanssa ja 

joissa pyritään myös kehittämään ratkaisuja. 4.4.2.2: Suosittelemme, että kestävyys 

sisällytetään muiden oppiaineiden opetussuunnitelmiin kouluissa eri puolilla EU:ta. 4.6.2.1: 

Suosittelemme, että ympäristökasvatus on osa koulujen opetusohjelmaa jo varhaisesta iästä 

alkaen ja sitä opetetaan jokaiselle EU:ssa asuvalle henkilölle. 2.2.1.3: Koulutetaan tuottajia ja 

näiden alojen opiskelijoita, jotta alan ammattilaiset olisivat tietoisia näistä ongelmista ja 

omaksuisivat entistä parempia menetelmiä ja tuotantotekniikoita. Ehdotamme erityisesti 

ympäristökasvatuksen sisällyttämistä opetussuunnitelmiin. 4.4.1.3: Suosittelemme, että 

kansalaisille jaetaan suoraan konkreettisempaa ja paikallista tietoa siitä, miten kansalaisten 

käyttäytyminen vaikuttaa heidän ympäristöönsä. 2.2.7.1: Otetaan käyttöön kansalaisille 

tarkoitettu ympäristökasvatuksen kurssi. 2.4.6.4: Annetaan jo pienestä pitäen valistusta 

jätteistä sekä paikallisten ja kausituotteiden kulutuksesta. 

 

Alaryhmä 14 (4.5. Koulutuksen laatu, rahoitus ja saatavuus / 4.6. Koulutuksen 

yhdenmukaistaminen) 

108. Ryhmittely (2 linjausta): 4.5.1.4: Kaikille yhtäläinen pääsy korkea-asteen koulutukseen. Jos 

tämä ei toteudu, se on vastoin yhdenvertaisia mahdollisuuksia 4.5.2.1: Yhtäläiset 

mahdollisuudet ilmaiseen koulutukseen kaikkialla EU:ssa. 

109. 4.5.3.1: Suosittelemme, että elämäntaitoja, muun muassa seksuaaliterveyteen liittyviä 

kysymyksiä, olisi opetettava kouluissa kaikilla tasoilla. Vastakkaisiin näkemyksiin olisi 

vastattava vapaaehtoisilla oppitunneilla, jotka tarjoavat faktapohjaista seksuaalikasvatusta. 

110. 4.5.4.1: Rahoitus ja mahdollisuus saada rahoitusta ja apurahoja on olennaisen tärkeää 

kaikkialla EU:ssa, jotta voidaan varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet 

käyttää teknologiaa. 

111. Ryhmittely (4 linjausta): 4.5.5.1: Lisätään tukea opettajille yksilöinä. 2.1.6.1: Suosittelemme, 

että opettajat saisivat jatkokoulutusta ja vaihtaisivat parhaita käytäntöjä yli rajojen. Tämä 

voitaisiin toteuttaa konferenssien, digitaalisten foorumien ym. avulla (EU:n tasolla). Näitä 

ratkaisuja olisi edistettävä, ja niistä olisi tiedotettava tehokkaasti. 2.1.6.2: Suosittelemme, 

että opetuskäytännöissä otettaisiin kaikkialla EU:ssa huomioon viimeisimmät tieteelliset 

tulokset tehokkaimmista oppimistavoista sekä niitä koskeva jatkuva tutkimus. 2.1.6.3: 

Suosittelemme johdonmukaisen, eurooppalaisen laadunvalvontajärjestelmän luomista 

opetuskäytäntöihin. 

112. Ryhmittely (4 linjausta): 4.6.1.1: Kaikissa Euroopan kouluissa tulisi olla yhtäläiset koulutusta 

koskevat standardit. 4.5.1.1: Yhtenäiset ja säännellyt opetusstandardit kaikkialla Euroopassa 

perusasteen ja toisen asteen koulutuksessa. 1.3.3.2: Yhdenmukaistetaan koulutuskurssien 

sisältö EU:n tasolla yhtenäisen koulutustason (esim. kielet) saavuttamiseksi. 2.1.2.1: 

Suosittelemme, että EU omaksuu yhteiset arvot koulutuksessa ja yhtenäisen 

arvostelujärjestelmän opiskelijoiden liikkuvuuden lisäämiseksi. 

113. Ryhmittely (2 linjausta): 4.6.3.1: Suosittelemme, että opetetaan yhtä yhteistä 

eurooppalaista kieltä eli englantia, mikä helpottaisi huomattavasti ympäristökasvatusta ja 

kaikkien muiden asioiden käsittelyä eri puolilla Eurooppaa. 4.5.1.2: EU:n kaikissa 
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perusasteen kouluissa olisi opetettava yhtä ainoaa eurooppalaista kieltä, ja EU:n 

jäsenvaltioiden olisi rahoitettava ja maksettava kyseinen opetus.  

 

 

Osa-alue 5: Eettinen ja turvallinen digitalisaatio 

 

Alaryhmä 05 (5.1. Digitalisaation demokratisointi / 5.2. Kyberturvallisuus) 

114. Ryhmittely (6 linjausta): 2.1.3.1: Suosittelemme, että EU pyrkisi tasapuolistamaan 

mahdollisuuksia ja teknologian kehitystä kaikissa jäsenvaltioissa. 2.1.3.2: Suosittelemme 

nykyisen teknologian (eli laitteiden) kestävää ja älykästä uudelleenjakoa. 4.2.1.1: 

Suosittelemme, että EU varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on tekniset yhteydet (verkko ja 

päätelaitteet) ja että eri maissa kehitetään digitaalista infrastruktuuria (ottaen huomioon 

sellaisten laitteiden hankinta, joita voidaan käyttää uudelleen). 4.2.1.3: Suosittelemme, että 

asiaa käsiteltäisiin kestävyyden näkökulmasta. 5.1.3.1:  Suosittelemme investoimista 

digitaaliseen innovointiin, jotta jokaisella eurooppalaisella olisi mahdollisuus käyttää laitteita 

paikallisella tasolla. 5.3.6.1: Rahoitetaan tukiohjelmia niitä varten, joilla ei ole laitteita ja 

mahdollisuutta hankkia niitä.  

115. 4.2.1.2: Suosittelemme, että EU vahvistaisi oikeuden internetiin.  

116. 4.2.2.2: Suosittelemme, että EU asettaisi välineitä (kirjoitusohjelmia, koulutusalustoja) 

vapaasti kaikkien käyttöön. Tätä varten olisi kehitettävä joko omia ohjelmia tai asetettava 

olemassa olevat ohjelmat (esim. Office) kaikkien saataville. 

117. 5.1.4.2: Yksi yhteinen internetverkko kaikissa EU-maissa. 

118. 5.1.4.3: Kaikista verkossa olevista tiedoista tulisi voida raportoida myös verkon ulkopuolella. 

119. 5.1.5.2: Luodaan eurooppalaisille yrityksille yhteiset pilvipalvelut.  

120. 5.1.5.3: Luodaan eurooppalainen sosiaalinen verkosto, jonka eurooppalaiset ovat tehneet 

eurooppalaisille. 

121. 5.1.6.1: Yksinkertaistetaan ja selitetään tekoälyn käyttämiä algoritmeja paremman 

yhteiskunnallisen hyväksynnän varmistamiseksi. 

122. Ryhmittely (2 linjausta): 5.1.2.3: Meidän on tehostettava internetissä esiintyvien 

väärinkäytösten torjuntaa. Suosittelemme, että perustetaan poliisia lähellä oleva 

organisaatio, joka on erikoistunut digitaalisiin näkökohtiin ja joka pystyy tunnistamaan 

henkilöt internetissä ja havaitsemaan tuomittavan käytöksen. 2.5.4.1: Euroopan tasolla 

koordinoitu asiantuntijaorganisaatio, joka kykenee takaamaan turvallisuuden. 

Valmiusjoukko, jolla on hyvin merkittävät valtuudet. 

123. Ryhmittely (3 linjausta): [5.2: Kyberturvallisuus] 5.2.1.4: Seurataan sellaisten maiden 

esimerkkiä, jotka ovat löytäneet toimivia ratkaisuja (esimerkiksi Suomen 

koulutusjärjestelmä). [5.4: Terve digitalisaatio] 5.4.1.1: Käynnistetään kaksivuotinen 

pilottihanke, jossa Suomen koulutusmallia sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja arvioidaan 

sen tuloksia. [5.4.2: Miten torjutaan kaikkia vahinkoja, jotka aiheutuvat valeuutisten, 

algoritmien vallan ja heikon tietosuojan yhdistelmästä? 5.4.2.7: Käynnistetään kaksivuotinen 

pilottihanke, jossa Suomen koulutusmallia sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja arvioidaan 

sen tuloksia. 

124. Ryhmittely (2 linjausta): 5.2.2.1: Ehdotamme, että yritysten ja Euroopan unionin 

jäsenmaiden välistä yhteistyötä lisätään ja otetaan käyttöön maailmanlaajuisia toimia ja 

tehdään maailmanlaajuinen sopimus kyberturvallisuudesta. 5.2.4.1: Ehdotamme 
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verkkosivustojen ja alustojen sekä viranomaisten välisen yhteistyön vahvistamista, jotta 

kyberrikokset tunnistettaisiin ja niitä seurattaisiin systemaattisemmin. On tärkeää, että 

kaikkien kulissien takana toimivien toiminnasta tehdään näkyvää. 

125. 5.3.2.2: Annetaan uusia säännöksiä digitaalisesta mainonnasta. 

126. Ryhmittely (3 linjausta): [5.2: Kyberturvallisuus] 5.2.3.2: Ehdotamme, että käynnistetään 

useassa verkossa eurooppalaisia tiedotuskampanjoita, jotka on suunnattu erityyppisille 

käyttäjille (nuoret, ikääntyneet). 5.3.3.6: Luodaan kyberrikollisuutta koskevia erityisiä 

koulutusohjelmia ja viestintäkampanjoita. 5.2.3.1: Riskitietoisuutta on olemassa, mutta sitä 

on vahvistettava. Ehdotamme, että riskitietoisuudesta annetaan konkreettisia esimerkkejä 

(esimerkiksi selittämällä, mitä on tietojen kalastelu, ja antamalla esimerkkejä sekä 

selittämällä, että on virheellistä mainontaa ja antamalla siitä esimerkkejä jne.). 

127. Ryhmittely (2 linjausta): 5.2.3.3: Helpotetaan ja selvitetään, miten tilien väärinkäytöstä 

sosiaalisissa verkostoissa raportoidaan, jotta voitaisiin tunnistaa internetissä 

väärinkäytöksiin syyllistyvät henkilöt ja rangaista heitä. 2.5.4.3: Varmistetaan yksityisyyden 

suoja internetissä. Anonymiteettiä ja häirintää koskevat ongelmat internetissä. 

128. [2.5.4: Verkkotyökalujen (esimerkiksi verkkomaksut) turvallisuuteen ei edelleenkään luoteta. 

Riskit sairaaloiden ja julkisten palvelujen hakkeroinnista.] 2.5.4.2:  Asiantuntijaryhmä, joka 

kehittää seurantajärjestelmän ennaltaehkäisyn tehostamiseksi. Yksityinen 

suojausjärjestelmä ja tiedottaminen internetin käytön parantamisesta. Tietoisuuden 

lisääminen ja koulutus. 

 

Alaryhmä 09 (5.3. Tietosuoja) 

129. Ryhmittely (4 linjausta): 4.2.4.3: Suosittelemme, että suuret tietotekniset alustat ottaisivat 

enemmän vastuuta. 5.1.5.1: On syytä rajoittaa internetiin pääsyyn tarvittavien 

henkilötietojen määrää, ja digitaalisten alustojen on oltava vastuussa tietojen käytöstä. 

5.3.1.4: Puhelimissa ja kotisovelluksissa (esim. Alexa) olisi ilmoitettava avoimemmin, mitä ne 

keräävät, tallentavat ja jakavat (ja kenen kanssa), ja että laitteiden omistajilla olisi oltava 

mahdollisuus poistaa tai rajoittaa pääsyä tietoihin. 5.3.2.4: Palkitaan yrityksiä, jotka 

noudattavat tietosuojaa, avoimuutta ja turvallisuutta koskevia sääntöjä. 

130. Ryhmittely (4 linjausta): 5.2.1.1: Tarvitsemme yhteisön, joka edustaa kuluttajia ja puolustaa 

ihmisten etuja heidän tietojaan käyttäviä yrityksiä vastaan. 5.2.1.2: Euroopan on puhuttava 

yhdellä äänellä digitaalialan jättiläisiä vastaan, joilla on hyvin paljon vaikutusvaltaa. Näiden 

yhtiöiden tuomitseminen pitäisi olla mahdollista myös Euroopassa eikä vain Yhdysvalloissa, 

ja ne olisi velvoitettava soveltamaan EU:n lainsäädäntöä. 5.3.1.1: Luodaan helposti 

kansalaisten saatavilla oleva EU:n elin, joka edellyttää avoimuutta ja tarjoaa EU-maille 

yhteiset normit.  5.3.2.1: Riippumattoman ja jäsenvaltioiden rahoittaman EU:n elimen [ks. 

linjaus 5.3.1.1] (joka ei ole poliittinen vaan asiantuntijapohjainen) tulisi kohdistaa tähän 

selkeää valvontaa.  

131. Ryhmittely (2 linjausta): 5.3.2.3: Tietosuojan noudattamisen EU-sertifiointi tulisi olla 

pakollista kaikissa teknologiayrityksissä ja kaikille teknologian tarjoajille, ja se tulisi osoittaa 

selvästi organisaation verkkonäkyvyydessä. 5.3.4.1: Otetaan käyttöön teknologiayritysten 

sertifiointikriteerit, joiden mukaan yritysten on annettava yksinkertaistetut tiivistelmät 

tietojen käytöstä kaikille ymmärrettävällä tavalla.  
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132. Ryhmittely (2 linjausta): 5.3.1.2: Annetaan ihmisille mahdollisuus valita, mitkä tiedot ovat 

arkaluonteisia ja mitkä eivät. 5.2.1.3: Ehdotamme, että teksteistä, joilla annetaan suostumus 

henkilötietojen käyttöön verkkosivustolle siirryttäessä, tehtäisiin selkeämpiä ja lyhyempiä.  

133. 5.3.4.3: Parannetaan tiedottamista muutoksista yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja 

tietosuojassa yleensä. 

134. 5.3.1.3: Otetaan käyttöön EU:n digitaalinen henkilökortti (ei pelkästään kansallinen 

digitaalinen henkilökortti). 

135. 5.3.4.2: Ensisijaisena periaatteena on olla myöntämättä lupaa (lukuun ottamatta 

nimenomaista suostumusta) tai myöntää rajoitettu lupa henkilötietojen käyttöön. 

136. 5.3.5.1: EU:n rahoitus [tietosuojaa koskevien] tutkimustoimien laajentamiseksi. 

 

Alaryhmä 10 (5.4. Terve digitalisaatio) 

137. Ryhmittely (2 linjausta): 4.2.3.2: Suosittelemme, että digitaalisen lukutaidon lisäksi olisi 

kehitettävä enemmän kansalaisten arviointikykyä. Kansalaisten on kyettävä käsittelemään 

sisältöä kriittisesti. 5.4.2.1: Koulutetaan ihmisiä ajattelemaan kriittisesti 

138. Ryhmittely (5 linjausta): 5.1.2.2: Meidän on toimittava valeuutisten ja väärän tiedon 

torjumiseksi. Suosittelemme eri toimien, kuten varmennettujen verkkosivustojen, 

moninkertaistamista. 5.4.2.2: Algoritmit näyttäisivät automaattisesti tietyn aiheen kanssa 

ristiriidassa ja sopusoinnussa olevat versiot sekä muut näkökulmat (valeuutiset), jotta niitä 

voisi vertailla. 5.4.2.4: Käytetään tiedeyhteisön enemmistön yksimielisyyttä paikkansa 

pitävänä näkökulmana, jota käytetään vertailuun muiden näkökulmien kanssa. 5.4.2.5: 

Organisaatio tai laitos, joka todentaa ja tarkistaa uutiset ja ilmoittaa, ovatko ne totta vai 

eivät. 5.4.2.8: Luodaan varmennettuja uutisia esittävä eurooppalainen verkkoalusta. 

139. 5.4.2.6: Tiedotusvälineet eivät voi olla yksityisiä, vaan niiden on oltava julkisia, jotta ne eivät 

tekisi rahaa levittämällä valheita. 

140. 5.4.2.3: Tietojen käsittely ja tallentaminen paikallisille laitteille ilman, että niitä jaetaan 

pilvipalveluissa 

141. 5.4.2.9: Perustetaan eurooppalainen digitaalinen alusta, joka tarjoaa tietoa ja koulutusta (ei 

ainoastaan internetin järkevästä käytöstä, vaan myös monista muista näkökohdista) ja 

tarjoaa lisäksi mielenterveyskysymyksiin liittyviä resursseja ja ammattilaisten palveluja. 

142. 1.3.4.5: Tutkitaan digitaaliteknologian vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön. 
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