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LUONNOS YHTEENVEDOKSI 
Digitalisaatiota käsittelevä työryhmä, puheenjohtaja Elina Valtonen, kansalliset 

parlamentit (Suomi) / Riina Sikkut, kansalliset parlamentit (Viro) 
Perjantai 25. maaliskuuta 2022 klo 9.00–11.30 ja 14.00–16.00 

 
1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 
Puheenjohtaja kertoi, että kokouksen tarkoituksena oli keskustella kustakin ennen kokousta jaetusta 
viidestä ehdotusluonnoksesta ja käsitellä niitä tarkemmin. Niihin kuhunkin sisältyy yleistavoite ja 
siihen liittyviä erityistoimia. Ehdotukset perustuvat pääasiassa eurooppalaisten ja kansallisten 
kansalaispaneelien esittämiin suosituksiin; monikielisellä digitaalisella foorumilla esitetyt ideat sekä 
työryhmissä ja konferenssin täysistunnossa aiemmin käydyt keskustelut on myös otettu huomioon. 
Puheenjohtaja ilmoitti, että ehdotuksista laaditaan työryhmässä ja täysistunnossa käytyjen 
keskustelujen pohjalta tarkistettu versio, josta käydään jatkokeskustelua työryhmässä kahden viikon 
kuluttua. 
 
2. Tiedottajan puheenvuoro 
Kansalaistiedottaja esitteli lyhyesti kyseiset viisi ehdotusta, joissa käsiteltiin digitalisaatiotyöryhmän 
aihepiiriin kuuluvia neljää klusteria, jotka ovat I Digitaalisen infrastruktuurin saatavuus (1 ehdotus), 
II Digitaidot ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisääjinä (1 ehdotus), III Turvallinen ja luotettava 
digitaalinen yhteiskunta (2 ehdotusta) ja IV Digitaalinen innovointi talouden vahvistajana (1 ehdotus). 
Hän ehdotti, että jokaiseen ehdotettuun konkreettiseen toimenpiteeseen olisi liitettävä viittaus 
kansalaisten suositukseen, johon se perustuu, koska tämä ei aina ole selvää. 
 
3. Ehdotusluonnosten esittely ja käsittely, jotta ehdotusluonnokset voidaan esitellä täysistunnossa 
26. maaliskuuta 
Ehdotukset saivat seuranneessa keskustelussa yleisesti ottaen laajan kannatuksen, ja niiden 
kehittämiseksi edelleen esitettiin useita ehdotuksia. Useat jäsenet korostivat, että Ukrainan traagiset 
tapahtumat toivat entistä vahvemmin esille käsiteltyjen kysymysten merkityksen nykypäivän 
Euroopalle. 
 
Ehdotus 1 – Internetyhteyden ja digitaalisten palvelujen saatavuus / EU:n digitaalisen 
infrastruktuurin suvereniteetti 
Keskustelussa käsiteltiin seuraavia seikkoja ja tehtiin seuraavia ehdotuksia: 
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Ø Olisi lisättävä viittaus digitaaliseen infrastruktuuriin sähköajoneuvojen ja autonomisten 
ajoneuvojen olennaisena mahdollistajana ja varmistettava johdonmukaisuus muiden 
työryhmien työn kanssa. 

Ø Keskustelussa viitattiin ehdotettuun digitaalisia oikeuksia ja periaatteita koskevaan 
julistukseen ja digitaalista vuosikymmentä koskevaan toimintapoliittiseen ohjelmaan. 
Keskustelussa korostettiin yhteyksiä ja tietojenkäsittelymahdollisuuksia, joita tarvitaan 
uudentyyppistä digitaalista yhteiskuntaa varten, jossa etäisyyksillä ei ole merkitystä ja jossa 
kansalaiset voivat työskennellä ja opiskella sekä olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa mistä 
tahansa käsin. 

Ø Korostettiin myös tarvetta varmistaa pääsy infrastruktuuriin, jota tarvitaan tuotettaessa 
digitaalisia tuotteita, kuten tietojenkäsittelytuotteita, mikroprosessoreita sekä datan 
tallennus- ja liikkuvuustuotteita. Digitaalinen autonomia ei merkitse suljettua yhteiskuntaa 
vaan pikemminkin sitä, että digitaaliset välineet ovat demokraattisessa valvonnassa eivätkä 
ole riippuvaisia niistä maailmankolkista, joissa ei kunnioiteta eurooppalaisia arvoja. 

Ø Ehdotettiin, että tässä ehdotuksessa käytettäisiin termiä digitaalinen suvereniteetti 
pikemmin kuin autonomia tai riippumattomuus. 

Ø Painopisteen olisi oltava eurooppalaiseen teknologiaan tehtävissä investoinneissa, jotta 
voidaan vahvistaa eurooppalaista teknologia-alaa ja sen kilpailukykyä. 

Ø Ehdotettiin, että infrastruktuurin kestävyyteen lisätään viittaukset erityistoimessa 1. 
Ø Ehdotuksessa olisi käsiteltävä myös internetyhteyden kohtuuhintaisuutta. 
Ø Ehdotettiin myös toimien järjestyksen muuttamista (1, 2, 6, 5, 7, 4). 
Ø Erityistoimen 2 sanamuotoa on tarpeen täsmentää digitaalisen kahtiajaon poistamiseen 

liittyvässä asiassa. Tämä koskee sekä olosuhteita eri jäsenvaltioissa että kaupunki- ja 
maaseutualueiden välillä, missä rahoitusta eniten kaivataan. 

Ø Erityistoimen 3 suhteen esitettiin erilaisia näkemyksiä kohdennetun rahoituksen käytöstä. 
Jotkut ehdottivat täsmällisempää sanamuotoa, mutta yleisesti katsottiin tämän olevan 
yleinen periaate, jota sovelletaan joka tapauksessa kaikkiin ehdotuksiin, eikä se tuo lisäarvoa; 
enemmän kannatettiin siitä luopumista tai sen esittämistä jossakin yleisessä yhteydessä.  

Ø Erityistoimen 6 tarkkaa merkitystä ja soveltamisalaa pyydettiin selventämään. Puheenjohtaja 
antoi esimerkin: jos halutaan perustaa yritys ja toimia viranomaisten kanssa, mahdollisuus 
tehdä se digitaalisesti ja parantaa prosessia. 

Ø Ehdotettiin sen varmistamista, että ehdotus kattaa paitsi oikeuden saada pääsy digitaaliseen 
infrastruktuuriin myös takuun saada tosiasiallisesti pääsy siihen. Tiedusteltiin sitä, olisiko 
ehdotuksen katettava myös pääsy pilvipalveluihin. 

Ø Ehdotettiin, että erityistoimessa 4 käsitellään myös datan keskittymistä ja tietomonopoleja. 
Ø Ehdotukseen olisi sisällytettävä yhdenvertaiset mahdollisuudet, ja erityistointa 5 olisi 

laajennettava niin, että se kattaa laajemman kirjon haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, 
ja erityistointa 6 olisi vahvistettava niin, että siitä tehdään osallistavampi erityisesti niiden 
yhteiskunnan lohkojen kannalta, jotka ovat vaikeasti tavoitettavissa. 

Ø On viitattava alueiden rooliin esimerkiksi rahoituksen yhteydessä sekä siihen, että on 
vältettävä riippuvuutta epädemokraattisista maista, jotka eivät kunnioita eurooppalaisia 
arvoja ja ihmisoikeuksia. On viitattava kansalaisten osallistumiseen päätöksentekoprosessiin 
alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla.  
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Ø Kansainvälisten verkkovierailumaksujen yhteyteen on sisällytettävä viittaus Roam Like At 
Home -periaatteeseen (kotimaanhintainen verkkovierailu). 

Ø On myös ratkaisevan tärkeää varmistaa, että kansalaisilla on turvallinen ja 
käyttäjäystävällinen pääsy julkisiin palveluihin verkossa, kuten Ukrainan sotaa pakenevien 
lukuisten pakolaisten tarpeet ovat nyt niin selvästi tuoneet esille. 
 

Ehdotus 2 – Varmistetaan, että kaikki kansalaiset voivat hyötyä digitalisaatiosta / tarjotaan heille 
tarvittavat digitaidot ja mahdollisuudet 
Keskustelussa käsiteltiin seuraavia seikkoja ja tehtiin seuraavia ehdotuksia: 
 

Ø On olennaisen tärkeää käsitellä digitalisaation inhimillistä ulottuvuutta ja asettaa etusijalle 
digitaitojen kehittäminen. 

Ø On viitattava täsmällisemmin nykyisiin välineisiin, joilla pyritään parantamaan koulutusta ja 
taitojen kehittämistä, ja hyödynnettävä niitä. On selvitettävä, mitä erityistoimen 5 kattamia 
toimia on jo toteutettu EU:n tasolla, jotta voidaan välttää päällekkäisyyksiä. 

Ø On lisättävä viittaus tarpeeseen kunnioittaa alustatyöntekijöiden oikeuksia ja alustojen 
velvollisuuksiin työnantajina sekä velvollisuuteen tiedottaa työntekijöille ja kuulla heitä ennen 
heidän työoloihinsa vaikuttavien digitaaliteknologioiden käyttöönottoa. 

Ø On lisättävä viittaus mahdollisuuteen käyttää vähemmistökieliä (10 prosentilla EU:n 
kansalaisista äidinkielenä ei ole EU:n virallinen kieli). 

Ø On painotettava entistä enemmän digiosaamisen ja -taitojen kehittämistä pk-yrityksissä 
niiden auttamiseksi pääsemään kiinni digiaikaan. Viittaus äskettäin esitettyihin ehdotuksiin 
mikrotutkinnoista. Ehdotus klusterin muodostamiseksi toimista 1 ja 5. 

Ø On selvennettävä, että digikoulutuksen olisi oltava yhteensopivaa haavoittuvassa asemassa 
olevien ryhmien, erityisesti lasten, terveen kehityksen kanssa (erityistoimi 1). Sukupuolten 
välistä kuilua on käsiteltävä ehdotuksessa erityisesti. On tunnustettava internetyhteyden 
saatavuus ihmisoikeudeksi. 

Ø On lisättävä viittauksia haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, kuten pakolaisten, 
tarpeisiin. On korostettava opettajien ja julkishallinnon viranomaisten kouluttamisen 
merkitystä.  

Ø On selvennettävä, mitä tarkoitetaan EU:n sertifioinnin käyttöönotolla kouluissa. 
Ø Viittaukset ikäihmisiin voitaisiin yhdistää yhdeksi erityistoimeksi, jotta heille annettaisiin 

enemmän painoarvoa, ja olisi lisättävä viittaus kaikkiin haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin.  
 

Ehdotus 3 – Parannetaan kyberturvallisuutta, käsitellään laitonta sisältöä ja kyberrikollisuutta ja 
puututaan valeuutisiin  
Keskustelussa käsiteltiin seuraavia seikkoja ja tehtiin seuraavia ehdotuksia: 
 

Ø On selvennettävä Europolin / Euroopan kyberrikostorjuntakeskuksen roolia ja valmiuksia 
(erityistoimi 1). 
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Ø On mentävä pidemmälle EU:n toimielinten, kuten Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston 
ENISAn, vahvistamiseksi, jotta kansalaisia voidaan suojella kyberhyökkäyksiltä. On siirryttävä 
reaktiivisesta toimintamallista ennakoivaan toimintamalliin. 

Ø Kansalaisten ja sosiaalisen median välistä suhdetta pidettiin ratkaisevan tärkeänä sen 
kannalta, ettei ihmisten käsitys todellisuudesta vääristy propagandan ja disinformaation 
vuoksi, kun taas samalla on tärkeää säilyttää yhteiskunnan avoimuus ja demokraattiset arvot. 
Keskustelussa viitattiin digipalvelusäädöstä ja digimarkkinasäädöstä koskeviin ehdotuksiin, 
joissa käsitellään erittäin suurten alustojen velvollisuuksia. 

Ø Erityistoimiin 4 ja 5 liittyen pohdittiin, oliko perusteltua odottaa voitavan luottaa siihen, että 
algoritmit pystyvät arvioimaan tietojen luotettavuutta tai että alusta voi luotettavasti arvioida 
muita tietolähteitä ilman ennakkoasenteita tai sensuuria. 

Ø On tärkeää säilyttää ihmiskeskeinen toimintamalli, jossa algoritmeja koskevat 
päätöksentekoprosessit ovat viime kädessä ihmisten hallinnassa. 

Ø On lisättävä viittaukset seuraamusten täytäntöönpanoon (erityistoimi 2) ja vihapuheeseen 
(erityistoimet 3 ja 4). On pikemminkin korostettava tiedottamisen ja koordinoinnin merkitystä 
disinformaation torjunnassa kuin tukeuduttava alustoihin ja algoritmeihin tietolähteiden 
luotettavuuden arvioinnissa. 

Ø On tarpeen keskittyä enemmän kyberpuolustukseen, kun otetaan huomioon Venäjän 
hyökkäys Ukrainaan ja viimeaikaiset terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuneet hyökkäykset. 
Euroopan olisi investoitava omaan infrastruktuuriinsa, myös digitaaliseen puolustukseen, 
suojautuakseen laittomilta hyökkäyksiltä ja sisällöiltä. Erityistoimissa olisi keskityttävä 
nykyisen lainsäädännön parempaan täytäntöönpanoon, sillä osa ehdotuksista sisältyy jo EU-
lainsäädäntöön. 

Ø On lisättävä viittaus paikallisiin ja alueellisiin kyberturvallisuuskeskuksiin ja viranomaisiin 
sekä niiden rooliin. 

Ø Ehdotuksessa olisi käsiteltävä työntekijöiden perusoikeuksia uhkaavan datan ja niitä 
uhkaavien algoritmien käyttöä. 

Ø On lisättävä viittaus tarpeeseen välttää työpaikalla tehtävien yksityisyyteen puuttuvien 
digitaalisten tarkastusten kielteisiä vaikutuksia (muun muassa terveyteen) ja edellyttää 
kollektiivista sopimusta ja/tai työntekijöiden tietoista suostumusta. Algoritmien käyttö 
työsuhteita koskevien päätösten tekemiseen ei saisi heikentää työntekijöiden oikeuksia. 
 

 
Ehdotus 4 – Nykyisten tietosuojasääntöjen (yleinen tietosuoja-asetus) parempi tuntemus ja 
tehokkaampi täytäntöönpano ja sen valvonta 
Keskustelussa käsiteltiin seuraavia seikkoja ja tehtiin seuraavia ehdotuksia: 
 

Ø Suositeltiin vahvasti sitä, että yleinen tietosuoja-asetus / tietoinen suostumus olisi selitettävä 
paremmin, laadittava selkeämmällä kielellä ja yhdenmukaistettava entisestään kaikkialla 
EU:ssa. 

Ø Todettiin, että useimmat toimet liittyvät voimassa oleviin oikeudellisiin velvoitteisiin ja että 
painopisteen olisi oltava entistä vahvemmin täytäntöönpanossa ja sen valvonnassa. 

Ø Olisi täsmennettävä tietty määräaika, jonka jälkeen henkilötiedot poistetaan. 
Ø On selvennettävä, mitä tarkoitetaan ”pakollisilla kursseilla” erityistoimessa 3. 
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Ø Erityistoimen 8 yhteydessä on oltava varuillaan, etteivät yleisen tietosuoja-asetuksen 
noudattamisen sertifioinnista aiheutuvat kustannukset aja pk-yrityksiä pois markkinoilta ja 
vähennä kuluttajien valinnanvaraa. 

Ø Erityistoimen 9 yhteydessä kaivattiin selvennystä ehdotetun riippumattoman 
yleiseurooppalaisen viraston rooliin, kun otetaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 
ja kansallisten virastojen nykyiset tehtävät tällä alalla. 

Ø Olisi selvennettävä tarkemmin, mitä tarkoitetaan ”yritysten toiminnan rajoituksilla” 
erityistoimessa 9. 

 
Ehdotus 5 – Digitalisaatiotoimet, joilla vahvistetaan taloutta / ihmiskeskeinen toimintamalli 
Keskustelussa käsiteltiin seuraavia seikkoja ja tehtiin seuraavia ehdotuksia: 

 
Ø Todettiin, että on ehdotuksen 5 yhteydessä on tarpeen olla kunnianhimoisempi, jos Euroopan 

halutaan olevan maailmanlaajuinen johtaja digitaalisten yhteyksien, yhteiskuntavastuun ja 
taloudellisen sekä sosiaalisen kestävyyden alalla ja jos halutaan saavuttaa Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteet.  

Ø Ehdotukseen on sisällytettävä ergonomisten laitteiden tarve etätyötä varten. 
Ø On tarpeen painottaa ihmisen suorittaman valvonnan merkitystä päätöksentekoprosesseissa, 

joissa käytetään tekoälyä.  
Ø On syytä lisätä viittaus ”digitalisointi etusijalle” -periaatteeseen EU:n laajuisena periaatteena. 

Erityistoimeen 4 sisältyvä tulostaulu voitaisiin ulottaa koskemaan EU:n julkisia palveluja, ei 
pelkästään yrityksiä.  

Ø Viittaus eurooppalaiseen digitaaliseen tunnisteeseen erityistoimessa 8 olisi nostettava 
ylemmäs erityistoimien listalla.  

Ø Erityistoimessa 5 olisi viitattava nykyisiin digitaali-innovaatiokeskittymiin ja muiden 
verkostojen integrointiin niiden kanssa, jotta voidaan tehostaa pk-yritysten tavoittamista. 

Ø On digitalisoitava menettelyt, jotka auttavat pk-yrityksiä harjoittamaan liiketoimintaa EU:ssa, 
ja annettava tukea startup-yrityksille teknologisen riippuvuuden vähentämiseksi.  

Ø Ehdotuksen otsikossa on korostettava oikeudenmukaisuutta eli puhuttava esimerkiksi 
talouden vahvistamisesta oikeudenmukaisella tavalla. Erityistoimessa 2 on viitattava 
yhteiskuntavastuuseen ja ”oikeuteen olla tavoittamattomissa”. On viitattava sosiaalisen 
pisteytyksen käyttökieltoon, kuten tekoälysäädöksessä. On lisättävä viittaus siihen, että 
tietojen saatavuus analogisessa muodossa säilytetään, jos se on kansalaisten kannalta 
edelleen tarpeen. 

Ø Disinformaation yhteydessä olisi viitattava vahinkoon, jota sosiaalisessa mediassa esiintyvät 
valearvioinnit aiheuttavat. Olisi harkittava eurooppalaisen maksujärjestelmän perustamista 
digitaalisen innovoinnin ja kasvun edistämiseksi. 

Ø Erityistoimeen 7 liittyen todettiin, että avoimen lähdekoodin ohjelmistoja olisi käytettävä 
myös opetuksessa ja koulutuksessa, jotta helpotetaan sujuvaa siirtymistä työympäristöön. 

Ø On lisättävä viittaukset digitaalitalouden oikeudenmukaiseen verotukseen kaikkialla EU:ssa, 
avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin kohdennettuun rahoitukseen sekä sääntelyyn, jolla 
puututaan alustatyöntekijöiden työpaikkojen epävarmuuteen ja heidän puutteelliseen 
sosiaaliseen suojeluunsa. 
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Ø Digimaailmassa olisi sovellettava samoja turvallisuutta ja yksityisyydensuojaa koskevia, 
eurooppalaisia arvoja ihmiskeskeisesti esille tuovia takeita kuin aineellisessa maailmassa. 
Ehdotus eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kehyksen päivittämisestä oli tässä 
yhteydessä erittäin tärkeä. 

 
Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja tiedusteli, halusivatko jäsenet puuttua havaittuun 
puutteelliseen kunnianhimoon lisäämällä asiakirjaan lyhyen tekstin, jossa hahmotellaan visio 
Euroopasta digitaalisena yhteiskuntana, jossa noudatetaan ihmiskeskeistä toimintamallia ja 
tavoitellaan maailmanlaajuista johtoasemaa digiaikana. Hän kysyi myös, olivatko jäsenet yhtä mieltä 
siitä, että asiakirjassa olisi käsiteltävä Ukrainan tilannetta ja tarvetta keskittyä enemmän 
kyberpuolustukseen ja disinformaation torjuntaan. Kokoukseen osallistuneet kannattivat laajasti 
kumpaakin ehdotusta. Erityisesti katsottiin, että Ukrainan viime kuukauden tapahtumia oli 
mahdotonta jättää huomiotta ja että oli tarpeen antaa selkeä lausunto, erityisesti kun otetaan 
huomioon näiden tapahtumien vaikutus koko Eurooppaan. Erityistä huomiota oli kiinnitettävä siihen, 
miten voidaan käsitellä aseellisessa selkkauksessa tapahtuvan henkilötietojen haltuunoton pitkän 
aikavälin seurauksia ja näiden tietojen laitonta käyttöä tulevaisuudessa. Tämä oli ongelma, joka säilyisi 
vielä vihollisuuksien päättymisen jälkeenkin. 
 
4. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
Puheenjohtaja kertoi, että ehdotusten päälinjat ja ehdotuksiin sisältyvät erityistoimet esiteltäisiin 
seuraavan päivän täysistunnossa. Ehdotuksista laadittaisiin kokouksessa saatujen tietojen pohjalta 
tarkistettu luonnos, josta keskustellaan työryhmän seuraavassa kokouksessa kahden viikon kuluttua. 
 
 
 


