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YHTEENVETO 

Digitalisaatiota käsittelevä työryhmä, puheenjohtaja Elina Valtonen, kansalliset 

parlamentit (Suomi) / Riina Sikkut, kansalliset parlamentit (Viro) 

Torstai 7. huhtikuuta 2022 klo 18.00–20.30 

 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  

Puheenjohtaja selitti, että kyseessä on työryhmän viimeinen kokous. Kokouksessa oli tarkoitus käydä 
läpi tarkistetut ehdotusluonnokset, joissa on otettu huomioon edellisessä kokouksessa saatu palaute, 
myös kokouksen jälkeiset kirjalliset selvitykset, sekä viime täysistunnossa käydyt keskustelut.  
 

2. Tiedottajan avauspuheenvuoro  
Tiedottaja oli suurelta osin tyytyväinen ehdotusluonnoksiin, jotka kuvastavat kansalaisten 
kiinnostuksen kohteita ja suosituksia. Hän viittasi ihmiskeskeisistä näkökohdista esitettyihin 
lisähuomautuksiin ja katsoi, että joitakin tähän liittyviä seikkoja voitaisiin vielä lisätä.  
 

3. Keskustelu ehdotusten tarkistetuista versioista  
Ryhmä keskusteli vuorotellen kustakin ehdotusluonnoksesta (yleistavoitteet ja niihin liittyvät 
erityistoimenpiteet) keskittyen ehdotuksiin, jotka koskivat tekstiin tehtäviä muutoksia tai lisäyksiä. 
Tarkistettuihin versioihin sisältyi johdanto, jossa korostetaan digitalisaation edellyttävän 
kunnianhimoista lähestymistapaa ja viitataan Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen 
vaikutuksiin. 
 
Keskustelun aikana tehtiin muun muassa seuraavat ehdotukset:  
 
Ehdotus I: Digitaalisen infrastruktuurin saatavuus  

➢ Toimenpiteeseen 4 ehdotettiin lisättäväksi maininta toimittajariippuvuuden välttämisestä, 
jotta voidaan varmistaa, että asiakkaat voivat helposti vaihtaa palveluntarjoajaa.  

➢ Toimenpiteeseen 6 ehdotettiin lisättäväksi maininta käyttäjätuen saatavuudesta, sillä näin 
voitaisiin tukea kansalaisten oikeutta käyttää digitaalisia palveluja.  

➢ Toimenpiteeseen 4 ehdotettiin lisättäväksi maininta gigabittiyhteyksiin ja 5G-verkon 
kattavuuteen liittyvistä tavoitteista vuodeksi 2030.  

➢ Toimenpiteeseen 6 ehdotettiin lisättäväksi maininta kansalaisten pääsystä sähköisiin 
rekistereihin. Puheenjohtaja huomautti, että asia kuuluu tietojen liikkuvuuden piiriin.  

➢ Ehdotuksen otsikossa olisi viitattava digitaalisen infrastruktuurin ”yhtäläiseen” saatavuuteen.  
➢ Toimenpiteessä 4 olisi mainittava myös markkinoiden parantaminen kuluttajien 

näkökulmasta.  
➢ Ehdotettiin, että lisätään viittaus eurooppalaiseen digitaalisten oikeuksien peruskirjaan, koska 

se olisi looginen, pidemmälle menevä askel kuin komission ehdottama digitaalisia oikeuksia 
koskeva julistus, joka on toimielinten välinen asiakirja. Vaikka kansalaiset eivät olekaan 
nimenomaan tätä suositelleet, sitä pidettiin tarkoituksenmukaisena keinona ilmoitettujen 
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tavoitteiden saavuttamiseksi. Yleisesti kansalaisten edustajat vahvistivat, että oli suotavaa 
lisätä toimenpiteitä, jotka auttavat toteuttamaan suositukset.  

➢ Huomautettiin, että digitaalinen infrastruktuuri ei ole luonteeltaan täysin kestävää, minkä 
vuoksi kestävyys-sanan lisääminen ei yksinään riitä vaan kohtaa on ylipäänsä kehitettävä.  

➢ Ehdotettiin, että toimenpiteessä 3 viitataan digitaali- ja sähköinfrastruktuurien ”käyttöönoton 
edistämiseen” eikä saataville asettamiseen.  

➢ Ehdotettiin, että toimenpiteessä 4 viittaus ”epädemokraattisiin” maihin korvataan 
viittauksella ”kolmansiin maihin”, jotta teksti olisi neutraalimpi.  

➢ Lisätään toimenpiteeseen 5 viittaus ikääntyneisiin ja toimenpiteeseen 6 viittaus keskeisten 
julkisten ja yksityisten palvelujen ”saatavuuteen”.  

➢ Toimenpiteeseen 2 ehdotettiin lisättäväksi viittaus ”saaristoalueisiin” tai (kompromissina) 
laajempaan käsitteeseen ”kaukaiset ja syrjäiset alueet”.  

 
Ehdotus II: Digitaidot ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisääjinä  

➢ Ehdotuksen otsikkoon ehdotettiin lisättäväksi viittaus ”digilukutaitoon”, koska se on 
disinformaation torjunnassa tärkeä taito.  

➢ Toimenpiteeseen 1 ehdotettiin lisättäväksi viittaus lasten terveeseen kehitykseen ja 
toimenpiteeseen 3 viittaus ”sosiaalisesti ja taloudellisesti heikossa asemassa oleviin ryhmiin”.  

➢ Toimenpiteeseen 1 ehdotettiin lisättäväksi mainita algoritmien sukupuolivinoumien 
ja -stereotypioiden välttämisestä liittyen sukupuolten väliseen digitaaliseen kuiluun. Tämä 
lisäys voidaan tehdä myös toisaalle asiakirjaan, jos se katsotaan sopivammaksi.  

➢ Toimenpiteessä 2 voisi olla asianmukaisempaa viitata internetin ”turvalliseen ja vastuulliseen” 
kuin ”terveelliseen” käyttöön. Puheenjohtaja huomautti, että ”terveellinen käyttö” on 
suosituksen ilmaisu.  

➢ Toimenpiteessä 5 ehdotettiin, että ”erityiskoulutuksen” sijaan viitattaisiin ”EU:n tasolla 
koordinoitujen koulutusaloitteiden kehittämiseen” ja tarpeeseen kouluttaa ”lisää digitaalialan 
asiantuntijoita”, koska kyseessä oli Polku digitaaliselle vuosikymmenelle -ohjelman 
erityistavoite vuodeksi 2030. Lisäksi ehdotettiin erityistaitojen (tekoäly, kvanttilaskenta) 
sisällyttämistä. Jäsenet katsoivat kuitenkin, että sanamuoto kattaa kaikki tarvittavat taidot, 
joita voitaisiin myös kehittää.  

 
Ehdotus III: Turvallinen ja luotettava digitaalinen yhteiskunta – kyberturvallisuus ja disinformaatio  

➢ Ehdotuksen yleistavoitteeseen ehdotettiin lisättäväksi viittaus resilienssiin kriisitilanteissa.  
➢ Ehdotettiin, että toimenpiteestä 2 poistetaan viittaus ”vastaavien seuraamusten” 

varmistamiseen kaikissa jäsenvaltioissa (koska se ei ehkä ole oikeudellisesti mahdollista) ja 
että toimenpiteestä 4 poistetaan viittaus koneoppiviin algoritmeihin (koska se on liian suppea 
tässä asiayhteydessä). Puheenjohtaja huomautti, että molemmat ilmaisut ovat peräisin 
suosituksista, ja ne pidettiin parempana säilyttää. 

➢ Korostettiin, että kyberriskien torjumiseksi kyberturvallisuutta koskeva kansallinen 
lainsäädäntö on yhdenmukaistettava täysin.  

➢ Toimenpiteen 5 mainintaan digitaalisten alustojen rahoittamisesta perinteisten 
tiedotusvälineiden luotettavuuden arvioimiseksi suhtauduttiin varauksellisesti, koska ei ollut 
selvää, miten tällaisten alustojen puolueettomuus voitaisiin varmistaa tai miksi juuri 
perinteisiä tiedotusvälineitä olisi arvioitava. Puheenjohtaja ilmoitti, että tekstiä tarkasteltaisiin 
uudelleen näiden huolenaiheiden huomioon ottamiseksi.  

➢ Ehdotettiin, että toimenpiteessä 2 mainitaan paikallisten ja alueellisten 
kyberturvallisuuskeskusten ja -viranomaisten lisäksi myös ”kansalliset 
kyberturvallisuuskeskukset”.  

➢ Toimenpiteeseen 4 ehdotettiin lisättäväksi viittaus suuntaviivoihin (kuten 
käytännesääntöihin), koska lainsäädäntö ei ollut ainoa keino torjua disinformaatiota.  
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➢ Toimenpiteessä 5 pidettiin parempana viitata sensuurin sijasta ”tiedotusvälineiden vapauden 
periaatteiden täysimääräiseen kunnioittamiseen”.  

➢ Kansalaisten edustaja varoitti, että tekstissä ei pitäisi ajautua liian kauas kansalaispaneelien 
suosituksista etenkään digitaalista koulutusta koskevien suositusten osalta. Puheenjohtaja 
totesi, että osa näistä suosituksista oli toimitettu koulutusta käsittelevälle työryhmälle, joka 
käsittelisi niitä, mutta hän lupasi tarkistaa, onko ne otettu asianmukaisesti huomioon, ja 
selvittää, voitaisiinko toimenpiteen 2 sanamuotoa vahvistaa tältä osin.  

 
Ehdotus IV: Turvallinen ja luotettava digitaalinen yhteiskunta – tietosuoja  

➢ Toimenpiteiden 3 ja 4 osalta ehdotettiin, että viittauksia nopeisiin ja lyhyisiin menettelyihin 
harkitaan vielä, koska nopeus ei aina merkitse selkeyttä ja tehokkuutta ja koska 
päällekkäisyyttä oli jonkin verran.  

➢ Ehdotettiin, että ehdotukseen sisällytettäisiin toimenpide, jolla varmistetaan, että 
yksityishenkilöt voivat helposti siirtää henkilötietonsa palveluntarjoajalta toiselle. 
Puheenjohtaja huomautti, että kysymys on jo katettu.  

➢ Ehdotettiin, että toimenpiteessä 6 ei viitattaisi yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamisen 
osalta ”EU:n sertifiointijärjestelmän luomiseen” vaan ”kannustettaisiin luomaan 
sertifiointijärjestelmä”, koska sen ei välttämättä tarvitse olla EU:n tason järjestelmä.  

➢ Ehdotettiin, ettei toimenpiteessä 8 puhuttaisi sen ”varmistamisesta”, että Euroopan 
tietosuojavaltuutettu ja kansalliset virastot soveltavat seuraamuksia täysimääräisesti, vaan 
että ne ”tukisivat” täytäntöönpanoa.  

➢ Ilmaistiin huoli siitä, että toimenpiteessä 6 tarkoitettu yleisen tietosuoja-asetuksen 
sertifiointijärjestelmä voisi muodostaa vakavan esteen pk-yritysten liiketoiminnalle ja että 
toimenpiteen 8 täsmällinen tarkoitus oli epäselvä ja saattaisi olla ristiriidassa voimassa olevien 
tietosuojasääntöjen kanssa. Viimeksi mainitun seikan osalta ehdotettiin, että oikeudellisia 
yksiköitä kuullaan yleisen tietosuoja-asetuksen nykyisten sääntöjen mukaisuudesta. 
Toimenpiteen 8 mainintaa tietojen käsittelyn kieltämisestä pidettiin liian pitkälle menevänä, 
koska se voisi estää yrityksen toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömän 
tietojenkäsittelyn. Puheenjohtaja ehdotti, että ongelma korjataan viittaamalla ”ei-toivottuun” 
tietojenkäsittelyyn.  

 
Ehdotus V: Digitaalinen innovointi talouden vahvistajana  

➢ Ehdotettiin, että yleistavoitetta vahvistetaan viittaamalla sisämarkkinoihin ja että selkeämmin 
vastustetaan rajat ylittävää toimintaa haittaavia käytäntöjä, kuten maarajoituksia.  

➢ Ehdotettiin, että toimenpiteessä 6 todetaan selvemmin, että tutkimuksessa on keskityttävä 
enemmän huippututkimukseen, eturintaman tutkimustyöhön ja perustutkimukseen, ja että 
toimenpiteen 8 sanamuotoa vahvistetaan syrjivien tai puolueellisten algoritmien käytön 
torjumiseksi.  

➢ Lisäksi ehdotettiin, että tähdennetään avoimuuden tarvetta tekoälyjärjestelmien vastuullisen 
käytön varmistamiseksi erityisesti toimenpiteissä 3 ja 8.  

➢ Ehdotettiin, että toimenpiteestä 1 poistetaan viittaus oikeuteen olla tavoittamattomissa, jotta 
tekstiä voitaisiin soveltaa laajemmin, mutta tästä ei päästy yhteisymmärrykseen. 

➢ Ehdotettiin, että toimenpiteessä 4 viitattaisiin ”resursseihin” työntekijöiden ergonomisia 
laitteita varten ja että toimenpiteeseen 8 lisättäisiin maininta lukkiutumisvaikutusten 
välttämisestä.  

➢ Ehdotettiin, että pk-yritysten ja startup-yritysten tukimekanismeja koskevia sanamuotoja 
jäntevöitäisiin. Lisäksi ehdotettiin, että toimenpiteiden 2 ja 3 sanamuotoa hiottaisiin 
tasapainoisemmaksi ja että niissä mainittaisiin liikkuvuuden ja tekoälyn työkäytön myönteiset 
näkökohdat.  

➢ Lopuksi ehdotettiin, että viittauksia tekoälyyn laajennettaisiin ja ettei viitattaisi pelkästään 
tekoälyyn käyttöön työpaikoilla. 
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4. Päätössanat  

Puheenjohtaja kiitti kaikkia työryhmän jäseniä ja avustavaa henkilöstöä heidän uutterasta työstään ja 
hyvästä yhteistyöstä. 


