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YHTEENVETO 

Digitalisaatiota käsittelevä työryhmä, puheenjohtaja Elina Valtonen, kansalliset parlamentit (Suomi) 

Perjantai 4. maaliskuuta 2022 klo 9.00–11.00 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 

Työryhmän neljännen kokouksen puheenjohtajana toimi kansallisten parlamenttien (Suomi) Elina 
Valtonen, ja se pidettiin etäkokouksena. Kokous lähetettiin verkossa suoratoistona. Puheenjohtaja avasi 
kokouksen viitaten Venäjän hyökkäyksen jälkeisiin järkyttäviin tapahtumiin viime viikolla ja korosti, että 
kaikki hänen ajatuksensa ovat nyt ukrainalaisten luona. Hän korosti, että nämä tapahtumat vahvistavat 
myös Euroopan tulevaisuutta koskevan työn tarvetta. 

Puheenjohtaja selitti, että tässä lisäkokouksessa oli tarkoitus käsitellä viimeistä niistä kolmesta pilarista, 
joiden puitteissa digitalisaatiota koskeva työ on tähän mennessä järjestetty, eli talouden vahvistamista. 
Aiemmissa keskusteluissa oli keskitytty ”yhteiskuntiemme suojeluun” ja ”ihmisten voimaannuttamiseen”. 
Keskusteluissa keskityttäisiin siten edelleen digitaalisen foorumin panokseen. Puheenjohtaja ilmoitti, että 
eurooppalainen kansalaispaneeli ”Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys / 
Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu / Digitalisaatio” oli saanut työnsä päätökseen ja että paneelin 
suositukset ovat työryhmän 11. maaliskuuta 2022 pitämän kokouksen keskiössä. Edellisen kokouksen 
pöytäkirja hyväksyttiin. Kansalaispaneelin edustaja pyysi järjestämään mahdollisia lisäkokouksia 
ajankohtana, joka ei häiritse työaikaa (mieluiten klo 18.00 jälkeen). 

2. Digitaalisen foorumin panoksen ja käynnissä olevien aloitteiden esittely 

Puheenjohtaja esitteli talouden vahvistamiseen liittyviä digitaalisen foorumin pääaiheita ja ideoita, jotka 
jakautuivat kolmeen osa-alueeseen: digitaalinen innovointi, digitaalitalous ja koulutus sekä niihin liittyvät 
käynnissä olevat EU:n tason aloitteet. 

Digitaalisten innovaatioiden yhteydessä mainittiin lohkoketjuun (kuten EU:n lohkoketjualusta, 
kryptovaluuttojen parempi sääntely tai digitaalinen euro), tekoälyyn ja dataan sekä eurooppalaiseen 
Piilaaksoon (esimerkiksi GAIA-X tai Kickstarter) liittyviä ideoita. Digitaalitalouden aihealueella mainittiin 
digitaaliset infrastruktuurit, joilla tuetaan taloutta (muun muassa erilaiset avoimen lähdekoodin muodot 
ja data palveluna (DaaS)), kaikenkokoisten yritysten, myös startup-yritysten, markkinaolosuhteiden (pk-
yritykset, yritysten välinen digitaalinen tunniste) parantaminen ja eettistä tekoälyä ja teknologiaa koskeva 
todistus. Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sekä koulutusalustojen (verkkokurssit, eduTech) 
yhteydessä tulivat esiin digitaalinen taitofoorumi (sertifiointi ja osaamisen tunnustaminen, rajatylittävä 
liikkuvuus) ja yritysten digitaalinen osaaminen. 
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Tämän jälkeen puheenjohtaja viittasi joihinkin olemassa oleviin aloitteisiin talouden vahvistamisen alalla. 
Näihin kuuluivat Digitaalinen Eurooppa -ohjelma ja eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät 
innovoinnin edistämiseksi. Digipalvelusäädös, digitaalisia markkinoita koskeva säädös, tekoälysäädös ja 
datasäädös, joiden tarkoituksena on säännellä paremmin digitaalitaloutta, olivat kaikki nyt 
lainsäädäntöprosessissa. Digitaalisessa kompassissa ja koordinoidussa tekoälysuunnitelmassa 
vahvistettiin ja edistettiin EU:n strategisia tavoitteita. Koulutuksen osalta digitaalinen kompassi sisälsi 
vuoteen 2030 ulottuvat Euroopan digitaalisia taitoja koskevat tavoitteet, kun taas digitaalisen koulutuksen 
toimintasuunnitelmalla pyrittiin edistämään digitaalisen koulutuksen ekosysteemiä ja digitaalitaitoja, ja 
työpaikkoja käsittelevä foorumi tarjosi avoimen tietojen ja resurssien saannin. 

3. Keskustelu 

Seuranneessa keskustelussa työryhmän jäsenet korostivat seuraavia seikkoja:  

Ø Kolmea pilaria ”yhteiskuntiemme suojelu”, ”ihmisten voimaannuttaminen” ja ”talouden 
vahvistaminen” pidettiin hyödyllisinä sen varmistamisessa, että digitalisaatio luo yhteiskunnan, 
johon kaikki tuntevat kuuluvansa. 
 

Ø Katsottiin, että on tärkeää tuoda demokratia digitaalialalle ja varmistaa, että se heijastaa 
eurooppalaisia arvoja. Sen, mikä on laitonta verkon ulkopuolella, olisi oltava laitonta verkossa. 
Tässä yhteydessä mainittiin ehdotettu digitaalisia oikeuksia ja periaatteita koskeva julistus. 
Ihmiskeskeisyyden periaatteen olisi oltava digitalisaation liikkeellepaneva voima. Lisäksi 
katsottiin, että Euroopan olisi tehtävä yhteistyötä muiden samanmielisten maiden kanssa, jotta 
voitaisiin luoda maailmanlaajuisia digitaalisia standardeja, joiden ytimessä ovat eurooppalaiset 
arvot, ja otettava johtava rooli tässä asiassa. Meneillään olevilla lainsäädäntöaloitteilla, kuten 
tekoälysäädöksellä, todettiin olevan kaksi tavoitetta: edistää innovointia ja suojella samalla 
perusarvoja. Kunnianhimoista lähestymistapaa kannatettiin, jotta löydettäisiin eurooppalainen 
tapa luoda luottamus digitaaliseen maailmaan, suojella ihmisoikeuksia ja kuluttajien oikeuksia 
sekä varmistaa teknologian kehitys ja jotta mahdollistetaan parempi osallistuminen 
yhteiskuntaan ja vältetään valvonta ja syrjintä. 
 

Ø Useat jäsenet korostivat koordinoitujen toimien merkitystä Euroopan digitaalisen 
infrastruktuurin turvallisuuden ja häiriönsietokyvyn parantamiseksi erityisesti nykyisen kriisin 
valossa. Digitaalisen turvallisuuden olisi kehityttävä käsi kädessä digitaalitalouden kasvun kanssa 
sen häiriönsietokyvyn varmistamiseksi. 
 

Ø Jäsenet katsoivat myös, että viimeaikaiset geopoliittiset tapahtumat korostivat strategisen ja 
teknisen riippumattomuuden varmistamisen merkitystä, ja siksi olisi investoitava innovointiin ja 
vahvistettava toimitusketjua (esimerkiksi mikroelektroniikan tai sirujen toimitusketjun osalta). 
 

Ø Useat jäsenet korostivat koulutuksen ja digitaalisten taitojen merkitystä varmistettaessa, että 
koko yhteiskunta hyötyy teknologisesta innovoinnista. Tässä yhteydessä korostettiin tarvetta 
ottaa naiset ja tytöt mukaan digitaalisaatioon sekä tarvetta tavoittaa kaikki ikäryhmät ja 
koulutustyypit, myös yliopistotutkimus. Esimerkkinä mainittiin Irlannin peruskoulujen ohjelma, 
joka kannustaa lapsia oppimaan EU:n kulttuurista, kielistä ja historiasta ja jota voitaisiin laajentaa 
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digitaalisiin elementteihin. Koulutus voi myös auttaa torjumaan muutosvastusta ja varmistamaan 
osallistavan digitalisaation. 
 

Ø Mainittiin ”digitalisointi etusijalle” -periaate, jonka mukaan palvelut on tarjottava digitaalisesti 
aina, kun se on mahdollista, ellei toisin pyydetä. 
 

Ø Nyt käsiteltyjen ideoiden ja kansalaispaneelin suositusten välinen mahdollinen yhteys nostettiin 
esiin ja viitattiin erityisesti älykästä työtä koskeviin suosituksiin, joissa toimenpiteet voisivat 
vahvistaa taloutta suojautumalla verkkotyöpaikkojen siirtymistä Euroopan ulkopuolelle vastaan, 
sekä digitaalisiin taitoihin (suositukset 7 ja 8). 
 

Ø Jotkut jäsenet korostivat vahvan digitaalitalouden tarvetta ja tähdensivät, että kaikilla alueilla 
tarvitaan investointeja innovaatioekosysteemeihin, jotta digitalisaation hyödyt voidaan jakaa 
tasapuolisesti eri puolille Eurooppaa. Innovointi voi auttaa EU:ta kehittymään tulevaisuudessa, ja 
pk-yritysten olisi voitava innovoida, toimittava valppaasti ja vältettävä byrokratiaa. 
Alustatalouden dataa olisi käytettävä kaikkien hyödyksi uusien liiketoimintamahdollisuuksien 
avaamiseksi. 
 

Ø Lisäksi viitattiin sähköinfrastruktuurin vahvistamiseen sähköajoneuvojen käyttöönoton 
edistämiseksi. 
 

Ø Suomessa saadut kokemukset digitaalisesta identiteetistä ja verkkolompakosta mainittiin 
tärkeinä välineinä myös rajat ylittävissä yrityksissä ja sähköisissä palveluissa sekä julkisella että 
yksityisellä sektorilla. 

 

4. Yhteenveto 

Puheenjohtaja kiitti kaikkia hedelmällisestä keskustelusta. Työryhmän kokouksessa 11. maaliskuuta 
keskitytään kansalaispaneelin suosituksiin, ja puheenjohtaja pyysi kaikkia jäseniä lukemaan ne. Hän totesi 
myös, että työryhmän työ siirtyy nyt ehdotusten laadintaan täysistunnolle. 

*** 

 


