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YHTEENVETO 
Digitalisaatiota käsittelevä työryhmä, puheenjohtaja Elina Valtonen,  

kansalliset parlamentit (Suomi) 
Perjantai 11. maaliskuuta 2022 klo 9.00–11.00 

 
1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  
Kyseessä oli digitalisaatiotyöryhmän viides kokous. Hybridimuodossa pidetyn kokouksen 
puheenjohtajana toimi Elina Valtonen. Puheenjohtaja kertasi prosessin pääkohdat ja muistutti, että 
lokakuussa 2021 alkaneessa ensimmäisessä vaiheessa työryhmä oli keskustellut alustalla esitetyistä 
digitalisaatiota koskevista näkemyksistä, jotka on ryhmitelty kolmeen pilariin (”yhteiskuntiemme 
suojelu”, ”ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen” ja ”talouden vahvistaminen”). 
Eurooppalaisen kansalaispaneelin ”Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys / 
Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu / Digitalisaatio” sekä kansallisten paneelien esitettyä 
suosituksensa työtä jatketaan pääasiassa näiden suositusten pohjalta. Työssä keskitytään 
kansalaispaneelien suosituksia kuvastaviin klustereihin. Puheenjohtaja esitteli klusterit: 

1. Digitaalisen infrastruktuurin saatavuus 
2. Digitaidot ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisääjinä  
3. Turvallinen ja luotettava yhteiskunta  
4. Digitaalinen innovointi talouden vahvistajana 

 
2. Eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 ”Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja 
työllisyys / Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu / Digitalisaatio” ja digitalisaatiota käsitelleiden 
kansallisten kansalaispaneelien suositukset – kansalaisten alustus ja keskustelu  
Eurooppalaisten kansalaispaneelien edustajat esittelivät suosituksensa. He kertoivat tarkemmin 
suosituksista, jotka koskevat kaikkien, myös ikääntyneiden, oikeutta digitaaliseen koulutukseen ja 
internetyhteyksiin. Painotettiin, että lasten on tärkeää voida käyttää tietokoneita, varsinkin kun 
covid-19-pandemian aikana jouduttiin siirtymään etäopetukseen. Digitaalisen koulutuksen olisi oltava 
pakollista alakoulusta alkaen, ja siinä olisi noudatettava yhteistä opetusohjelmaa. Korostettiin 
koulutuksen merkitystä työmarkkinoille pääsyssä. EU:n olisi investoitava suuren kapasiteetin 
digitaaliseen infrastruktuuriin, jotta voidaan varmistaa kilpailukyky ja välttää strategiset 
riippuvuussuhteet. Eräs edustaja totesi, että liikkuvuuden infrastruktuuri edellyttää myös digitaalista 
infrastruktuuria ja että on vältettävä sitä, että ulkomaiset yhteisöt monopolisoivat EU:n digitaalisen 
infrastruktuurin tarjonnan. 
Kansalaisten edustajat esittelivät myös suosituksen, jonka mukaan EU:lla olisi oltava laajemmat 
toimivaltuudet ja enemmän resursseja torjua laitonta sisältöä ja kyberrikollisuutta. Verkkoalustojen 
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olisi otettava enemmän vastuuta sisällöstään, ja viranomaisten olisi voitava auttaa lapsia välttymään 
verkkovälitteiseltä seksuaaliselta häirinnältä. Digitaitojen ja työelämän osalta esitettiin suositus, että 
työntekijöille järjestetään digitaalista koulutusta, jotta he pärjäävät työmarkkinoilla, ja että lisätään 
tietoisuutta siitä, missä kaikessa nykyiset alustat voivat auttaa. Toinen suositus koskee älykästä työtä, 
ja siinä tuodaan ilmi huoli eurooppalaisten työpaikkojen siirtämisestä ulkomaihin, mikä olisi 
estettävä tarjoamalla yrityksille kannustimia yhteiskuntavastuuseen. Toisessa suosituksessa esitetään, 
että sosiaalisen median yritykset velvoitetaan käyttämään parempia algoritmeja luotettavan ja väärän 
tiedon erottamiseksi, olemaan tarjoamatta taloudellisia kannustimia epäluotettavan tiedon 
edistämiseen ja välttämään sensuuria. Eräs toinen kansalaispaneelin jäsen viittasi etätyöhön 
aiheuttamiin fyysisiin ja henkisiin ongelmiin ja ehdotti, että yritysten olisi järjestettävä työntekijöilleen 
ergonomiset istuimet ja työpöydät. Lisäksi suositeltiin digitaalista koulutusta kaikissa elämänvaiheissa 
korostaen pehmeitä taitoja ja internetin käyttöä.  
 
Alankomaiden kansallisen kansalaispaneelin edustaja esitteli kolme kansallista suositusta. 
Ensinnäkin kaikilla Euroopassa olisi oltava käytettävissään nopea, turvallinen ja vakaa internetyhteys. 
Verkkorikollisuudelta suojautuminen on erittäin tärkeää kansallisella ja EU:n tasolla. Toiseksi EU:n 
olisi varmistettava, että verkko-ostosten tekeminen on yhtä turvallista kaikissa EU-maissa. Suurten 
verkkoalustojen valtaa olisi rajoitettava antamalla selkeää EU:n lainsäädäntöä. Kolmanneksi 
yksityisyyssäännöt on pantava täytäntöön käytännössä ja niitä on selitettävä, pääasiassa 
jäsenvaltioiden antamilla ohjeilla. Edustaja kehotti myös ottamaan nuoret mukaan digitaalialan 
lainsäädäntöä ja erityisesti medialukutaitoa ja kriittistä ajattelua koskevaan päätöksentekoon.  
 
Keskusteluissa useat jäsenet viittasivat Ukrainaan kohdistuvaan hyökkäykseen ja katsoivat, että 
tilanne osoitti monien suositusten tarpeellisuuden ja tällaisen Euroopan tulevaisuutta koskevan 
keskusteluprosessin arvon. Kokous jäsentyi pääpiirteissään neljän klusterin ympärille, ja niistä 
keskusteltaessa tuotiin esiin seuraavat seikat: 
 
Digitaalisen infrastruktuurin saatavuus 

Ø Jäsenet kannattivat yleisesti asiaa koskevia suosituksia ja korostivat, että kaikilla on oltava 
mahdollisuus käyttää digitaalista infrastruktuuria ja että ketään ei saa jättää jälkeen. 
Internetyhteyden saatavuutta pidettiin ihmisoikeutena, ja EU:n olisi määritettävä 
kohtuuhintainen nopea internetyhteys kaikille EU-kansalaisille kuuluvaksi perusoikeudeksi. 
Internetyhteyden saatavuutta vähemmän kehittyneillä alueilla ja maaseudulla pidettiin 
olennaisen tärkeänä, ja siihen pitäisi varata enemmän rahoitusta. Esiteltiin käynnissä olevia 
aloitteita, kuten työtä 5G- ja valokuituyhteyksien saattamiseksi yhä useampien ulottuville, 
jossa tavoitteena on esimerkiksi varmistaa nopeat laajakaistayhteydet kaikille kotitalouksille. 
Korostettiin nopeiden internetyhteyksien etuja sisämarkkinoilla ja työllistymisen kannalta. 

Ø EU:n pitäisi varmistaa, että digitaalinen infrastruktuuri, erityisesti 6G, on vakaasti 
eurooppalaisten hallinnassa, jotta voidaan taata turvallisuus ja toimintavarmuus 
eurooppalaisille ja varmistaa EU:n strateginen riippumattomuus. Erään suosituksen mukaan 
infrastruktuurin olisi oltava valtion omistuksessa monopolien ehkäisemiseksi, missä 
yhteydessä korostettiin, että on muitakin tapoja valvoa monopoleja ja keinoja kannustaa 
yksityisiä yrityksiä varmistamaan laaja kattavuus, esimerkiksi antamalla yrityksille 
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mahdollisuus käyttää radiotaajuuksia vain, jos ne kattavat koko maan, tai edistämällä julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksia. 

 
 
Digitaidot ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisääjinä  

Ø Jäsenet kannattivat laajalti tarvetta varmistaa digitaalisen koulutuksen saatavuus. Viitattiin 
digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaan liittyvään työhön. 

Ø Digitaitoja pidettiin ratkaisevan tärkeinä usealta kannalta. Niiden katsottiin esimerkiksi 
antavan valmiuksia käsitellä valeuutisia ja käyttää internetiä turvallisesti sekä mahdollistavan 
työmarkkinoille osallistumisen. Kansalaisille olisi tiedotettava heidän oikeuksistaan verkossa, 
kuten oikeudesta olla joutumatta algoritmisen päätöksenteon kohteeksi. Digitaitojen ja -
osaamisen katsottiin antavan kansalaisille mahdollisuuden päästä osaksi digitaalista 
yhteiskuntaa. Etusijalle asetettiin osallistava digitalisaatio ja heikommassa asemassa olevien 
ryhmien mahdollisuudet sekä tarve keskittyä koulutuksessa myös pehmeisiin taitoihin ja 
netikettiin.  

 
Turvallinen ja luotettava yhteiskunta 

Ø Monet pitivät kyberturvallisuutta keskeisenä painopisteenä ja katsoivat, että ihmisille olisi 
tiedotettava enemmän nykyisistä toimista ja instituutioista. 

Ø Keskustelussa sivuttiin valeuutisia ja väärää tietoa ja viitattiin työn alla olevaan digitaalisia 
palveluja koskevaan säädösehdotukseen, jossa otettaisiin käyttöön demokratian 
periaatteisiin perustuvia velvoitteita moderoida sisältöä ja varmistettaisiin samalla, että 
perusoikeuksia kunnioitetaan. Muistutettiin eurooppalaisesta digitaalisen median 
seurantafoorumista (EDMO). 

Ø Ehdotettiin, että nykyisten toimenpiteiden tueksi annetaan valeuutisten torjunnan 
käytännesäännöt. 

Ø Yksi jäsen ehdotti EU-tason koordinointirakenteiden parantamista, jottei kansallisille 
viranomaisille lankeaisi kohtuuton taakka alkuperämaaperiaatteen soveltamisen vuoksi. 

Ø Ehdotettiin, että kansalaisten olisi tehtävä enemmän yhteistyötä poliittisten päättäjien kanssa 
ja osallistuttava päätöksentekoon. Digitalisaatiossa on kunnioitettava kansalaisten 
perusoikeuksia, varmistettava henkilötietojen suoja ja estettävä syrjintä.  

Ø Sen, mikä on laitonta verkon ulkopuolella, olisi oltava laitonta myös verkossa, minkä lisäksi 
verkon ulkopuolella sovellettavia ihmisoikeuksia olisi sovellettava myös verkossa. 

Ø Ehdotettiin, että joukkovalvonta ja kasvojentunnistus kielletään.  
Ø Algoritmien olisi oltava läpinäkyviä, ja sovun löytämistä tekoälysäädöstä koskevasta 

lainsäädäntöehdotuksesta pidettiin tärkeänä askeleena.  
Ø Ukrainan tilanteeseen ja kryptovaramarkkinoita koskevaan asetusehdotukseen liittyen 

korostettiin kryptovaluuttojen mahdollista väärinkäyttöä pakotteiden kiertämiseen.  
 
Digitaalinen innovointi talouden vahvistajana 

Ø Jotkut jäsenet korostivat älykästä työtä koskevaan suositukseen liittyen, että teknologiaa on 
kehitettävä, jotta voidaan edistää työntekijöiden fyysistä terveyttä ja mielenterveyttä ja 
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parantaa heidän elämänlaatuaan, eikä yritysten pidä käyttää sitä tilaisuutena heikentää 
työntekijöiden oikeuksia. 

Ø Pidettiin tärkeänä toteuttaa digitaalisten välineiden käyttöönotto työssä avoimesti ja ottaa 
työntekijät mukaan työpaikan digitalisaatioon. 

Ø Ehdotettiin, että työntekijöiden valvontaa seurattaisiin tarkasti ja että joukkovalvonta ja 
biometrinen tunnistaminen kiellettäisiin, ja esitettiin, että EU:n tasolla olisi oltava 
täytäntöönpanokelpoinen oikeus valittaa tekoälyalgoritmien tekemistä päätöksistä. 

Ø Etätyötä valtioiden rajojen yli ei pitäisi estää. 
Ø Kannatettiin Euroopan resilienssin parantamista ja strategisten riippuvuuksien vähentämistä.  
Ø Yksi jäsen peräänkuulutti Euroopan talouden avoimuutta ja korosti, että on tärkeää vahvistaa 

sisämarkkinoita ja poistaa kaupan esteitä. Tuotiin esiin huoli maarajoitusten käytöstä ja 
vaikutuksista pienempiin maihin.  

Ø EU:n sirusäädös mainittiin esimerkkinä aloitteesta, jolla pyritään turvaamaan Euroopan 
digitaalinen itsemääräämisoikeus ja johtoasema uusissa teknologioissa, niin tutkimus- ja 
kehitystoiminnassa kuin valmistusteollisuudessa, ja ehdotettua tekoälyasetusta 
luonnehdittiin maailman tasolla merkittäväksi päänavaukseksi. 

Ø Jotta digitaaliset mahdollisuudet saadaan täysin hyödynnettyä, korostettiin, että tarvitaan 
luotettava eurooppalainen digitaalinen identiteetti, joka voisi tarjota turvallisen tavan jakaa 
henkilötietoja.  
 

3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
Puheenjohtaja viittasi kansalaisten suositusten esittelyyn ja keskusteluun täysistunnossa 
12. maaliskuuta. Hän selitti, että seuraavaksi laaditaan ehdotusluonnokset, jotta niistä voidaan 
keskustella ja antaa palautetta seuraavissa työryhmän kokouksissa. Ehdotukset on määrä esitellä 
konferenssin täysistunnolle, ja konferenssi päättyy 9. toukokuuta.  
 
 


