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tai Euroopan tulevaisuuskonferenssin mielipiteitä. 
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Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja Euroopan 

komission yhteinen hanke. Se tarjoaa tilaisuuden EU-

kansalaisille kaikista 27 jäsenmaasta osallistua 

keskusteluun haasteista ja prioriteeteista, jotta 

voimme yhdessä rakentaa tulevaisuuden tarpeita 

vastaavan Euroopan. Konferenssiin liittyvään 

prosessiin kuuluva monikielinen digitaalinen foorumi, 

jäljempänä ’foorumi’, avattiin 19. huhtikuuta 2021 

(futureu.europa.eu), ja se pysyi käytössä koko 

konferenssin työskentelyn ajan. 

Foorumi oli konferenssin keskeinen osa, johon 

jokainen EU-kansalainen voi osallistua millä tahansa 

EU:n 24 virallisesta kielestä. Kansalaiset voivat esittää 

ideoitaan, kannattaa toisten ideoita ja kommentoida 

niitä. Foorumilla voitiin myös jakaa tietoa konferenssin 

tapahtumista ja kertoa niiden tuloksista. 

Kaikki foorumiin lisätty sisältö kerättiin ja analysoitiin, 

jotta sitä voitiin hyödyntää eurooppalaisten 

kansalaispaneelien ja konferenssin täysistunnon 

työssä. Tähän mennessä on julkaistu kolme 

väliraporttia, kolme jäsenvaltioiden raporttia ja 

loppuraportti, jotka kattavat foorumiin 

20. helmikuuta 2022 mennessä lisätyt sisällöt. 

Tämä raportti kattaa kaiken sisällön, joka foorumiin 

lisättiin sen jälkeen, kun se avattiin 

19. huhtikuuta 2021, ja kunnes konferenssi päätti 

työnsä 9. toukokuuta 2022.  

Raporttia luettaessa on tärkeää muistaa, että 

foorumiin lisätty sisältö kuvaa käyttäjien omia 

Johdanto 

https://futureu.europa.eu/?locale=fi
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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näkemyksiä. Sisällön ei pidä katsoa kuvaavan EU-

kansalaisten näkemyksiä kokonaisuutena.  

Analyysin tulokset esitetään raportissa foorumin 

määriteltyjen aiheiden mukaan: 

‒ Ilmastonmuutos ja ympäristö 

‒ Terveys 

‒ Vahvempi talous, sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus ja työllisyys 

‒ EU maailmassa 

‒ Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja turvallisuus 

‒ Digitalisaatio 

‒ Eurooppalainen demokratia 

‒ Muuttoliike 

‒ Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu. 

Foorumilla Muut aiheet -otsikon alla esitetyt ideat on 

luokiteltu johonkin edellä mainituista yhdeksästä 

aihepiiristä. Jos kysymys on monialainen, idea on 

voitu luokitella useaan eri aihepiiriin.  

Kustakin aihepiiristä esitetään katsaus, jossa ideat ja 

tapahtumat tapahtumaraportteineen on ryhmitelty 

teemoihin. Se on valmisteltu samankaltaisen idean 

moninaiset esiintymät millä tahansa kielellä 

tunnistavan tekstianalyysijärjestelmän avulla. Nämä 

yksilöidyt teemat ja alateemat esitetään niiden 

yleisyyden mukaisessa järjestyksessä, jonka 

analyytikko on arvioinut tekstianalyysijärjestelmää 

apunaan käyttäen. Kunkin aiheen alussa olevassa 

tekstilaatikossa on esimerkkejä kyseisen aiheen 

puitteissa järjestetyistä uusista tapahtumista, jotka on 

lisätty edellisen raportin jälkeen. Kutakin aihepiiriä 

koskevan luvun lopussa olevaan laatikkoon on lisätty 

tiivistelmä aiheesta foorumiin 20. helmikuuta 2022 

jälkeen ladatuista uusista sisällöistä. Aihekohtainen 

sisältöanalyysi esitetään visuaalisesti miellekartan 

avulla teemoittain ja alateemoittain. 

 

Huomautus menetelmistä 

Tässä raportissa keskitytään pääasiassa foorumiin 
lisätyn sisällön laadulliseen analyysiin. Se 
toteutetaan käyttäjien esittämien ideoiden, 
tapahtumaraporttien ja kommenttien pohjalta. Näin 
voidaan muodostaa laaja yleiskuva foorumin 
sisällöstä. Käytännössä tutkimusryhmä on tehnyt 
kussakin aihepiirissä ehdotetuille ideoille ja 
päättyneille tapahtumille tapahtumaraportteineen 
tietokoneavusteisen ryhmittelytyökalun avulla 
manuaalisen tekstianalyysin ja ryhmitellyt ne. 
Tämän jälkeen on laadittu yhteenveto yhteisistä 
teemoista ja mahdollisista alateemoista. 
Ryhmittelyanalyysi teemoihin ja alateemoihin on 
tehty ennalta määritettyjen aihepiirien sisällä. Näin 
ollen ideat, jotka liittyvät moniin eri aihepiireihin tai 
joita lisääjät ovat esittäneet monissa eri 
aihepiireissä tai Muut aiheet -luokassa, voivat 
esiintyä tässä raportissa useita kertoja kulloisenkin 
aiheen yhteydessä. Menettelytapa on valittu siksi, 
että näin voidaan tarkastella konferenssin jokaista 
aihepiiriä kokonaisvaltaisesti.  

Pienenkin joukon esiin nostamat kysymykset ovat 
mukana analyysissä, jos ne avaavat uuden 
näkökulman muiden käyttäjien lisäämään sisältöön 
nähden. Tavoitteena on pikemminkin luoda 
yleiskatsaus foorumilla esitettyjen ideoiden 
laajuuteen ja kirjavuuteen kuin kuvata määrällisiä 
tekijöitä. Tekstissä esitetään kuitenkin teemoja, 
alateemoja tai ideoita, jotka ovat usein toistuvia tai 
jotka ovat saaneet paljon kannatusta tai 
kommentteja. Näin voidaan kuvata foorumilla 
käytävien keskustelujen nykytilaa, esimerkiksi sitä, 
mitkä ideat herättävät suurta kiinnostusta tai mistä 
ideoista keskustellaan aktiivisesti. Näitä 
elementtejä käytetään myös ohjenuorana tässä 
kertomuksessa käsiteltävien teemojen 
esittämisjärjestykseen.  

Määrällisiä elementtejä (ideoiden, kommenttien, 
kannatusten ja tapahtumien määrät) käytetään 
myös lisätyn sisällön yleiskatsauksessa sekä 
liitteessä I, jossa esitetään tällä hetkellä eniten 
kannatusta saaneet ja kommentoidut ideat 
aiheittain. 

Tässä raportissa esitetyssä analyysissa termillä 
”lisätty sisältö” tarkoitetaan ideoita, kommentteja 
ja tapahtumaraportteja. 

Tarkempia tietoja sovelletuista menetelmistä on 

liitteessä II. 
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Tässä raportissa esitetään yhteenveto Euroopan 

tulevaisuuskonferenssin monikielisen digitaalisen 

foorumin toiminnasta sen avaamisesta alkaen 

9. toukokuuta 2022 asti. 

Tarkastelun kohteena olevana aikana foorumille 

tehtiin 48 530 sisällön lisäystä. Niistä 18 955 oli 

ideoita, 22 570 kommentteja ja 7 005 tapahtumia. 

Aihepiirejä oli 10. 

Helmikuun 21. päivän ja toukokuun 9. päivän 2022 

välisenä aikana foorumille tehtiin 4 796 uutta lisäystä. 

Suurin osa näistä uusista sisällön lisäyksistä vahvistaa 

olemassa olevia teemoja ja alateemoja eri aihepiirien 

sisällä, eivätkä ne vaikuta teemojen yleisyyden 

mukaiseen järjestykseen.  

Venäjän 24. helmikuuta 2022 aloittama hyökkäyssota 

Ukrainaa vastaan on vaikuttanut joihinkin uusiin 

alateemoihin eri aihepiireissä. Se on synnyttänyt 

esimerkiksi EU maailmassa -aihepiirissä vaatimuksia 

EU:n voimakkaammasta osallistumisesta konfliktiin 

sekä Vahvempi talous, sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus ja työllisyys -aihepiirissä 

ehdotuksia Euroopan energiariippumattomuuden 

saavuttamiseksi. 

 

 

 

Yhteenveto  
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Ilmastonmuutos 
ja ympäristö 

Osallistujat ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja 

sen vaikutuksista sekä lukuisista muista 

ympäristöhaasteista. Yleisimmät teemat liittyvät 

päästöihin sekä uusiutuvaan energiaan. Yleisesti 

ottaen osallistujat haluavat nopeuttaa vihreää 

siirtymää EU:n ja hallitusten välittömillä ja 

konkreettisilla toimenpiteillä ja esittävät sen tueksi 

useita ehdotuksia, kuten ympäristöystävällisemmän 

energiantuotannon ja liikenteen edistäminen, 

kulutustottumusten muuttaminen, kestävämpi 

maatalous sekä biodiversiteetin edistäminen ja 

saastumisen pysäyttäminen. Lisätyissä sisällöissä on 

korostettu tarvetta EU:n tason koulutukselle ja 

viestinnälle sekä aloitteille näiden kysymysten 

ratkaisemiseksi. Jotkut osallistujat ovat ottaneet 

ilmastopolitiikan yhteydessä esiin kysymyksen 

sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Ideat voidaan 

ryhmitellä seuraaviin teemoihin: 

‒ Yleisimmin kehotetaan hallituksia ja EU:ta 

ryhtymään välittömiin toimiin 

ilmastonmuutoksen torjumiseksi vahvemman 

EU:n ympäristöpolitiikan avulla. Osallistujat 

ovat esittäneet useita ehdotuksia päästöjen 

vähentämiseksi ja keskustelleet parhaista 

käytännöistä ja tavoista nopeuttaa vihreää 

siirtymää ja vihreän kehityksen ohjelman 

toimeenpanoa paikallis- ja aluetasolla. 

‒ Energiateemassa osallistujat kannattavat 

voimakkaasti uusiutuvan energian käytön 

kasvattamista sekä energian 

monimuotoisuuden lisäämistä niin 

kotitalouksille kuin pk-yrityksille vaihtoehtoisia 

energialähteitä tutkimalla ja innovoimalla. 

Jotkut osallistujat ovat kuitenkin ottaneet esiin 

kysymyksen väestön hyväksynnästä, ja 

ydinenergia on saanut aikaan 

kahtiajakautuneen keskustelun. 

‒ Osallistujat haluavat toimia, joilla edistetään 

vaihtoehtoisten ja ympäristöystävällisten 

liikennemuotojen kehittämistä ja käyttöä, ja 

esittävät erilaisia ehdotuksia, joilla 

rohkaistaan julkisen liikenteen käyttöön sekä 

kehotetaan lisäämään tutkimusta ja 

investointeja vaihtoehtoisiin 

liikenneratkaisuihin. 

‒ Kulutusteemassa osallistujat haluavat 

tiukempia toimia, joilla vähennetään jätteen ja 

ruokajätteen määrää ja edistetään kierrätystä 

ja kiertotaloutta. Toimien tulisi kohdistua sekä 

valmistajiin että kuluttajiin. Lisäksi kehotetaan 

edistämään kestävämpää kulutusta 

esimerkiksi turismin, muodin ja 

elektroniikkalaitteiden alalla. Osallistujat ovat 

huolissaan myös digitalisaatioon liittyvistä 

ympäristöpaineista, kuten kryptovaluuttojen 

kehittämisestä. 

‒ Kehotus edistää biodiversiteettiä ja eläinten 

hyvinvointia sekä uudelleen metsittäminen, 

metsäkadon pysäyttäminen, uhanalaisten 

lajien suojeleminen ja luonnon 

monimuotoisuutta tutkivien laitosten 

lisääminen. 

‒ Maatalousteeman alla nousi esiin vahva 

alateema, jossa kehotetaan lopettamaan 

torjunta-aineiden käyttö ja ottamaan yleisesti 

käyttöön ympäristöystävällisempiä 

maatalouskäytäntöjä. Muita ympäristöön 

liittyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi 

paikallisen maataloustuotannon, 

biodiversiteetin, kasvis- tai 

vegaaniruokavalioiden sekä viljelijöille 

oikeudenmukaisten hintojen edistäminen. 

‒ Keinot ja toimenpiteet saastumisen 

torjumiseksi, koska se katsotaan ympäristöön 

kohdistuvan paineen lähteeksi. Ehdotetuilla 

ratkaisuilla torjutaan vesien pilaantumista, 

muovin saastuttavaa käyttöä kehottaen 

kieltämään kertakäyttöinen muovi, sekä 

valosaastetta. 

‒ Ympäristölle haitallisten tukien, kuten 

fossiilisten polttoaineiden tukien tai haitallisten 

kalastustukien, lopettaminen sekä useita 

verotustoimenpiteitä koskevia ehdotuksia, 

joilla edistetään käyttäytymisen muutosta ja 

kestävää kulutusta esimerkiksi 

kestävyysveron avulla. 

‒ Osallistujat haluavat lisätä toimia 

käyttäytymisen ja asenteiden muuttamiseksi 
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lisäämällä tietoisuutta, koulutusta ja 

viestintää. 

‒ Energian hintojen viimeaikaisen nousun ja 

EU:n yhä ongelmallisempaan riippuvuuteen 

Venäjän kaasu- ja öljytoimituksista liittyen 

useissa lisätyissä sisällöissä on vaadittu 

nopeuttamaan siirtymistä uusiutuviin 

energialähteisiin, edistämään tietoisempaa 

energiankulutusta sekä edistämään EU:n 

energiaomavaraisuutta. 

‒ Asumisen ja rakentamisen erityisenä 

teemana ovat kestäväpohjaista asumista, 

ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja ja 

Uusi eurooppalainen Bauhaus -hanketta 

koskevat ideat. 

‒ Digitaalisen muutoksen aihepiirissä 

osallistujat ovat keskustelleet digitalisaation ja 

ilmastonmuutoksen välisestä 

vuorovaikutuksesta. 

 

Terveys 

Terveyden aihepiiri sisältää monenlaisia teemoja. 

Kaikkein useimmin esiin tuotu teema, johon 

vaikuttavat koronapandemiasta ja sen vaikutuksista 

saadut kokemukset, liittyy yhtäläiseen pääsyyn 

laadukkaaseen terveydenhuoltoon kaikkialla EU:ssa. 

Sitä koskevissa ideoissa ehdotetaan jäsenmaiden 

välisen yhteistyön tiivistämistä sekä harmonisoinnin ja 

integroinnin lisäämistä esimerkiksi EU:n laajuisten 

hoidon laatustandardien avulla. Osallistujat haluavat 

lisää tutkimusta ja investointeja lääketieteen alalla ja 

ovat esittäneet erilaisia ideoita kansanterveyden 

parantamiseksi yleisesti. Tärkeimmät teemat ovat 

seuraavat: 

‒ Toimenpiteet, joilla varmistetaan 

kohtuuhintaisen ja laadukkaan 

terveydenhuollon, erityisesti 

mielenterveyspalvelujen, saatavuus kaikille. 

Ehdotuksiin sisältyy muun muassa 

eurooppalainen sairausvakuutusjärjestelmä, 

jolla varmistetaan kohtuuhintaisuus. 

‒ Yhteistyön ja yhdentymisen lisääminen, EU:n 

terveydenhuoltojärjestelmän vahvistaminen 

tai jopa EU:n toimivallan lisääminen 

kansanterveysasioissa. 

‒ Yhdennetyt strategiat, joilla vastataan EU:n 

yhteisiin terveyshaasteisiin, joita ovat 

esimerkiksi syöpä, mielenterveys, itsemurhien 

ehkäisy ja harvinaiset sairaudet. 

‒ Resurssit ja toimenpiteet terveysosaamisen, 

terveellisten elämäntapojen ja ruokavalioiden 

edistämiseksi, mukaan lukien mielenterveys 

sekä erilaiset toimenpiteet epäterveellisten 

tuotteiden, kuten tupakan, kulutuksen 

vähentämiseksi. Osallistujat haluavat EU:n 

investoivan enemmän ennaltaehkäiseviin 

terveystoimenpiteisiin. 

‒ Tarve koordinoida EU:n tasolla innovointia ja 

investointeja terveystutkimukseen, erityisesti 

EU:n väestön ikääntymisen johdosta. 

‒ Lähestymistavat lääketieteeseen -teeman 

ideoissa käsitellään muun muassa 

palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa, 

luonnollisten hoitokeinojen integrointia ja 

kokonaisvaltaisempia lähestymistapoja 

lääketieteeseen. 

‒ Viime vuosikymmeninä lisääntyneeseen 

digitalisaatioon liittyvät mahdollisuudet ja 

terveysuhat, muun muassa mahdollisuus 

Euroopan sähköisten terveyspalvelujen 

järjestelmien yhdentämiseen ja digitaalisen 

riippuvuuden aiheuttamat uhat. 

‒ Koronapandemian vaikutusten arvioiminen, 

mukaan lukien digitaalisen koronatodistuksen 

kaltaisten toimien arviointi, tarve lisätä 

terveydenhuollon työntekijöiden arvostusta 

sekä saatujen kokemusten hyödyntäminen 

uusiin pandemioihin valmistautumisessa ja 

niiden torjumisessa. 

‒ Vähemmän näkyviä teemoja ovat seksuaali- 

ja lisääntymisterveyteen liittyvät toimenpiteet, 

kuten kuukautisköyhyyden torjunta, 

seksuaalikasvatus ja oikeus aborttiin, sekä 

syövän hoito, erityisesti ennaltaehkäisyn, 

varhaisen diagnostiikan ja resurssien 

yhdistämisen yhteydessä. 
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Vahvempi talous, 
sosiaalinen oikeuden-
mukaisuus ja työllisyys 

Tämän aihepiirin usein käsitellyssä teemassa 

osallistujat korostavat, että Euroopan on tärkeää 

muuttua osallistavammaksi ja sosiaalisesti 

oikeudenmukaisemmaksi, erityisesti 

koronapandemian vuoksi. Lisättyyn sisältöön kuuluu 

myös erilaisia ehdotuksia EU:n talouskasvun 

edistämiseksi, kuten tutkimus ja innovointi, 

sisämarkkinoiden vahvistaminen edelleen sekä 

erilaisia toimenpiteitä pk-yritysten ja strategisten 

teollisuudenalojen tukemiseksi. Lisäksi osallistujat 

katsovat, että eri väestöryhmien ja erityisesti 

heikoimmassa asemassa olevien ryhmien hyvinvointi 

on ensiarvoisen tärkeää EU:n moitteettoman 

toiminnan ja tulevan kasvun kannalta. Seuraavat 

teemat nousivat voimakkaimmin esiin tässä 

aihepiirissä: 

‒ Ehdotuksia rakentaa osallistavampi ja 

sosiaalisesti oikeudenmukainen Eurooppa 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 

mukaisesti (esiin nousivat mm. 

sosiaaliturvatoimenpiteet, sukupuolten 

palkkaeron poistaminen, toimenpiteet 

köyhyyden vähentämiseksi, sukupuolten 

tasa-arvo, vammaisten oikeuksien 

varmistaminen, hlbtiq-henkilöiden oikeudet ja 

edustus). Erilaisiin konkreettisiin ideoihin, 

joista vastaajat keskustelivat, kuuluivat EU:n 

yhtenäinen lähestymistapa sosiaaliturvaan, 

sukupuolikiintiöiden käyttöönotto yritysten 

johtokunnissa ja sosiaalista tasa-arvoa 

mittaava indeksi. 

‒ Talouden elpyminen, mukaan lukien huoli 

julkisen velan kasvamisesta EU:ssa, 

keskustelua Euroopan keskuspankin roolista, 

kehotus tarkastella uudelleen vakaus- ja 

kasvusopimusta ja laajentaa elpymis- ja 

palautumistukivälinettä, sekä useita 

ehdotuksia sisämarkkinoiden ja EU:n 

talouden vauhdittamiseksi paikallista 

tuotantoa ja kulutusta tukemalla. Viime 

aikojen energiakriisin, jonka ovat aiheuttaneet 

strategiset vastaukset Venäjän 

hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan, valossa 

kehotukset edistää strategista 

energiariippumattomuutta ovat lisääntyneet. 

‒ Työllisyyden kasvun edistäminen 

investoimalla innovointiin, koulutukseen, 

digitalisaatioon, tutkimukseen ja kehitykseen, 

mutta myös luomalla vihreä talous. Erityistä 

huomiota kiinnitetään pk-yritysten 

tukemiseen, koska niitä pidetään innovoinnin 

vetureina. Lisäksi useissa sisällöissä on 

käsitelty maaseutualueiden mahdollisuuksia 

taloudelliseen innovointiin ja kehotettu 

toteuttamaan toimenpiteitä, joilla torjutaan 

maaseutualueiden väestökatoa tai tuetaan 

yleisesti maatalousalaa, kannustaen 

erityisesti nuoria viljelijöitä. 

‒ Osallistujat katsovat, että 

sosiaaliturvatoimenpiteet ovat tärkeässä 

asemassa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 

saavuttamisessa. Eniten keskustelua 

käydään perustulosta. Muita ideoita ovat 

eläkepolitiikkojen ja eläkkeiden koordinointi 

kaikissa EU:n jäsenvaltioissa sekä toimet 

köyhyyden hillitsemiseksi EU:ssa ja kehotus 

ottaa yleisemmin huomioon EU:n 

väestörakenteen muutos. Tähän aihepiiriin 

kuuluvissa sisällöissä kehotetaan myös 

ottamaan käyttöön EU:n yhteinen digitaalinen 

sosiaaliturvakortti – kehotus on esitetty 

muuallakin – ja siirrettävät sosiaaliset 

oikeudet liikkuville eurooppalaisille. 

‒ Erilaiset verotusmallit, jotka edistävät 

oikeudenmukaista ja osallistavaa taloutta, 

kuten verotoimenpiteet, joilla varmistetaan 

yritysten välinen terve kilpailu, ympäristöverot 

sekä EU-tason vähimmäisvero veroparatiisien 

torjumiseksi. 

‒ Osallistujat ovat myös esittäneet idean 

yhteisestä veropolitiikasta ja EU:n 

verouudistuksesta, joilla edistetään 

yhtenäisempää eurooppalaista tulevaisuutta, 

mukaan lukien EU:n omien varojen 

lisääminen tai jäsenmaista riippumaton 
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budjetti, sekä esittäneet ehdotuksia 

sisämarkkinoiden vahvistamiseksi edelleen. 

‒ Ehdotuksia työolojen parantamiseksi, kuten 

joustava työ ja oikeus olla tavoittamattomissa, 

sekä erityistoimenpiteet, joilla helpotetaan 

työvoiman liikkuvuutta EU:n sisällä. Erityisesti 

on keskusteltu nuorisotyöttömyydestä ja 

esitetty useita ehdotuksia, joilla tukea nuorten 

työmarkkinoille pääsyä. 

‒ Jotkin ideat haastavat nykyisen talousmallin, 

jotta voidaan siirtyä kohti osallistavaa ja 

tasapuolista eurooppalaista mallia, jossa 

otetaan huomioon BKT:n lisäksi myös muita 

indikaattoreita. 

 

 

 

EU maailmassa 

Tämän aiheen yhteydessä on käsitelty useita 

ulkopolitiikkaan liittyviä teemoja. Yleisimpiä teemoja 

ovat ne, joissa edellytetään EU:n vahvempaa 

läsnäoloa poliittisella maailmannäyttämöllä EU:n 

perusarvojen mukaisesti. Foorumin osallistujat ovat 

ottanet esiin kysymyksen strategisesta 

riippumattomuudesta ja katsovat usein, että EU:n olisi 

oltava rohkeampi sekä pehmeän että kovan vallan 

käytössä, vaikka jotkut vastaajat ovatkin suhtautuneet 

asiaan epäillen. Pääteemoja ovat muun muassa 

seuraavat: 

‒ Lisätyt sisällöt, joissa keskustellaan EU:n 

ulkopolitiikan yleisistä tavoitteista, ja 

peräänkuulutetaan EU:n yhteistä 

ulkopolitiikkaa ihmisoikeuksien ja 

demokraattisten arvojen puolustamiseksi 

globaalisti. 

‒ Erilaisten keinojen ja mekanismien 

kehittäminen EU:n julkisuuskuvan 

vahvistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että 

EU otetaan vakavasti globaalilla poliittisella 

näyttämöllä. Tämän osalta käytiin vilkasta 

keskustelua yhteisen puolustuspolitiikan 

mahdollisuuksista puuttua geopoliittisiin 

tapahtumiin mutta myös vakuuttaa muita 

kansainvälisiä toimijoita muuttamaan 

toimintaansa sekä edustaa EU:n omaa 

geopoliittista valtaa. 

‒ EU:n armeijan ja siihen liittyvien keskitettyjen 

puolustus- tai sotilasinstituutioiden 

perustaminen. 

‒ Yksimielisyyssäännön uudelleenarviointi 

ulkopoliittisessa päätöksenteossa ja 

Euroopan parlamentin toimivallan lisääminen. 

‒ Toimet EU:n näkyvyyden lisäämiseksi sekä 

EU:n diplomaattiedustusta koskevat ideat 

esimerkiksi siten, että YK:n 

turvallisuusneuvostossa olisi yksi yhteinen 

edustaja. 

‒ Pehmeän vallan käyttäminen 

monenvälisyyden tukena kauppapolitiikkoja 

vahvistamalla. 

‒ Laajentuminen erityisesti Länsi-Balkanin 

maihin. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa 

vastaan sai aikaan myös keskustelua 

Ukrainan EU-jäsenyydestä. 

‒ EU:n strategisen riippumattomuuden 

säilyttäminen ja alkuperäiseen tehtävään eli 

EU:n yhteisten talousmarkkinoiden luomiseen 

keskittyminen. 

‒ Entistä määrätietoisempi suhtautuminen 

Kiinaan, erityisesti hyväksymällä ulkomaisia 

investointeja koskeva EU:n strategia. 

‒ Suuri osa viimeisimmistä sisällöistä koski 

EU:n roolia Venäjän hyökkäyssodassa 

Ukrainaa vastaan, ja useimmiten niissä 

kehotettiin EU:ta tukemaan Ukrainaa tai 

ottamaan johtava rooli konfliktin 

lopettamisessa. 

 

 

Arvot, oikeudet, 
oikeusvaltio ja turvallisuus 
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Osallistujat ovat esittäneet tasa-arvoa sekä erilaisia 

oikeuksia ja vapauksia koskevia ideoita ja 

keskustelleet eurooppalaisten arvojen käsitteestä 

EU:n päätöksentekoa ohjaavana periaatteena. Koska 

tasa-arvoa pidetään EU:n keskeisenä arvona, 

kannatus on voimakasta osallistavan yhteiskunnan 

luomista koskeville toimille. Osallistujat kehottavat 

erityisesti sukupuolten tasa-arvon parantamiseen, 

hlbtiq-henkilöiden oikeuksien tunnustamiseen sekä 

etnisten vähemmistöjen ja vammaisten henkilöiden 

osallistamiseen. Toinen tähän aiheeseen liittyvä 

toistuva idea liittyy tarpeeseen vaalia ja puolustaa 

oikeusvaltioperiaatetta. Tärkeimmät teemat ja ideat 

ovat seuraavat: 

‒ Keskusteluissa on käsitelty muun muassa 

ihmisoikeuksien varmistamista yleisesti ja 

keinoja taata niiden noudattaminen sekä 

erilaisia oikeuksia ja vapauksia. 

Kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet ovat 

foorumilla vahvasti edustettuja tämän aiheen 

puitteissa, ja eniten lisätyissä sisällöissä ovat 

esillä oikeus yksityisyyteen ja 

sananvapauteen sekä näiden oikeuksien 

rajoitukset (disinformaatio, vihapuhe). Myös 

taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet on otettu 

esiin, kuten Vahvempi talous -aiheessa. 

‒ Syrjinnän torjuntaa sekä keinoja ja 

toimenpiteitä tasa-arvoisemman ja 

osallistavamman yhteiskunnan 

saavuttamiseksi on käsitelty erityisesti 

vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden 

sekä kansallisten ja etnisten vähemmistöjen 

osalta. Monet ideat liittyvät sukupuolten tasa-

arvon saavuttamiseen, kuten 

samapalkkaisuuden varmistamiseen, ja 

hlbtiq-henkilöiden oikeuksien ja vapauksien 

parempaan suojeluun. 

‒ Useat konkreettiset ehdotukset koskevat 

tapoja parantaa oikeusvaltioperiaatteen 

suojelua EU:ssa, kuten tarkastelumekanismin 

tai rangaistusstrategioiden käyttöönottoa niille 

maille, jotka rikkovat oikeusvaltioperiaatetta. 

Sellaisia voisivat olla avustusten 

vähentäminen tai äänioikeuden poistaminen 

neuvostossa. Jotkut vastaajat suhtautuvat 

kuitenkin kriittisesti sellaisiin kysymyksiin, joita 

he pitävät EU:n puuttumisena jäsenmaiden 

sisäisiin asioihin. 

‒ Osassa lisäyksiä huomion keskipisteenä ovat 

olleet EU:n perusarvot, kuten ihmisoikeudet, 

vapaus, tasa-arvo, demokratia, oikeusvaltio, 

moniarvoisuus, solidaarisuus ja sukupuolten 

tasa-arvo, joiden olisi osallistujien mukaan 

ohjattava kaikkea EU:n politiikkaa ja 

vuorovaikutusta tai jotka olisi jopa kirjattava 

EU:n perustuslakiin. 

‒ Keskusteluissa on käsitelty myös kristillisten 

arvojen roolia, ja jotkut vastaajat korostavat, 

että EU:ssa esiintyviä konservatiivisempia 

näkemyksiä ja lähestymistapoja ei pitäisi 

unohtaa. 

‒ EU maailmassa -aiheen alle sijoittuvan 

turvallisuusteeman puitteissa monet 

osallistujat keskustelivat EU:n armeijaa 

koskevasta ideasta. Lisäksi esiin nousi 

Euroopan maiden tiiviimmän yhteistyön tarve 

sisäistä turvallisuutta koskevissa asioissa. 

Viimeaikaiset geopoliittiset tapahtumat ovat 

vain vahvistaneet tätä vaatimusta EU:n 

sotilaallisen järjestäytymisen ja 

rajaturvallisuuden lisäämisestä. 

‒ Tarvitaan tehostettua sääntelyä lobbauksen 

avoimuuden lisäämiseksi ja korruption 

torjumiseksi. 

 

Digitalisaatio 

Osallistujat ovat korostaneet yleisesti ottaen sitä, että 

on tärkeää helpottaa digitalisaatiota ja investoida 

siihen monella eri alalla, kuten hallinto, talous ja 

terveydenhuolto. Esiin on kuitenkin tuotu myös useita 

digitalisaatioon liittyviä haasteita, kuten eettiset 

näkökohdat, kasvava digitaalinen kuilu, yleisen 

tietosuoja-asetuksen puutteet ja kyberuhat. 

Yleisimmät teemat liittyvät tarpeeseen investoida 

digitaaliseen koulutukseen ja innovointiin, edistää 

digitaalisia taitoja sekä luoda digitaalisesti suvereeni 

Eurooppa. Tärkeimmät teemat ovat seuraavat: 
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‒ Varmistetaan, että EU:n kansalaisilla on 

tarvittavat digitaaliset taidot menestyäkseen 

yhä digitaalisemmassa maailmassa, ja 

digitalisoidaan koulutusjärjestelmä. 

‒ Digitaalista innovointia tukevat keinot ja 

toimenpiteet. Esimerkkeinä tekoäly ja 

digitaalisen riippumattomuuden lisääminen. 

Teema jakautuu moniin eri alateemoihin: 

rohkaiseminen avoimen lähdekoodin 

ohjelmiston käyttämiseen, kestävä 

valmistusteollisuus, sosiaalinen media ja 

alustat, jotka noudattavat EU:n 

yksityisyysvaatimuksia, sekä laajemmin 

kilpailukykyisen ja muulle maailmalle avoimen 

mutta samalla turvallisen ja yksityisyyttä 

kunnioittavan eurooppalaisen digitaalisen 

ekosysteemin rakentaminen. 

‒ Digitaalisen kansalaisuuden työkaluja ja EU:n 

digitaalinen yhdentyminen, johon sisältyy 

ehdotuksia digitaalisista portaaleista, 

Euroopan laajuisesta sähköisestä 

tunnistamisesta tai Euroopan laajuisesta 

tunnistautumismenetelmästä, jota käytetään 

henkilötietoihin tai julkisiin palveluihin 

pääsyyn. 

‒ Osallistujat ovat huolissaan tietosuojasta ja 

tietoturvasta, ja ideat käsittelevät 

arkaluonteisten henkilötietojen keskitettyä 

tallentamista, turvallisten julkisten verkkojen 

varmistamista avoimen lähdekoodin 

ohjelmistojen tai lohkoketjuteknologian avulla, 

lainsäädäntötoimia tietosuojan takaamiseksi 

ja keskitettyä lähestymistapaa EU:n 

puolustautumiseksi kyberterrorismilta. 

‒ Pyritään digitaaliseen osallisuuteen 

toimenpiteillä, joilla taataan kohtuuhintainen ja 

osallistava pääsy digiympäristöön ja 

edistetään digitaitoja erilaisissa 

väestöprofiileissa sekä varmistetaan 

digitaalinen saavutettavuus 

maantieteellisesti, myös maaseutualueilla. 

‒ Kestävää digitaalista siirtymää koskevia 

toimenpiteitä, joiden avulla digitalisaatio 

edesauttaa saastumisen vähenemistä, ja 

peräänkuulutetaan muun muassa kestäviä ja 

korjattavissa olevia digitaalisia laitteita. 

‒ Talouden digitalisaatio kryptovaluuttoihin 

liittyvin toimenpitein sekä kehotus ottaa 

käyttöön digitaalinen euro. 

‒ Investoinnit digitaaliseen koulutukseen ja 

digitaaliseen terveydenhuoltoon, jotta voidaan 

edistää teknologian terveellistä ja tiedostavaa 

käyttöä. 

 

Eurooppalainen 
demokratia 

Tässä aihepiirissä esitetyt ideat koskevat monenlaisia 

kysymyksiä. Toistuvimmat teemat liittyvät Euroopan 

parlamentin vaaleihin, EU:n toimielinten 

tulevaisuuteen sopeuttamiseen rakennemuutoksen 

avulla ja liittovaltiokysymykseen. Tarpeesta lisätä 

kansalaisten osallistumista politiikantekoon 

keskustellaan laajasti. Osallistujien mielestä on 

ratkaisevan tärkeää lisätä tietämystä EU-asioista ja 

edistää yhteistä eurooppalaista identiteettiä. Kuten 

muissakin aiheissa, osallistujat korostavat usein 

tarvetta suojella demokratiaa ja 

oikeusvaltioperiaatetta EU:ssa Seuraavat teemat 

nousevat voimakkaimmin esiin: 

‒ Muutokset europarlamenttivaalien 

järjestämistapaan ovat keino lisätä 

kansalaisten osallistumista EU:n 

demokraattisiin prosesseihin edustuksen 

osalta. Ehdotukset koskevat ylikansallisten 

ehdokaslistojen laatimista ja ylikansallisia 

kampanjoita. Lisäksi on esitetty EU:n 

presidentin valitsemista suoraan. 

‒ Idea EU:n liittovaltiokehityksestä on näkyvä. 

Lisätyt sisällöt vaihtelevat kehotuksista 

toteuttaa toimia liittovaltioliiton luomiseksi 

tietyillä aloilla aina Euroopan perustuslain 

laatimiseen. Toisaalta jotkut osallistujat 

suhtautuvat asiaan epäilevästi tai kannattavat 

vallan hajauttamista ja sen siirtämistä 

selvemmin jäsenmaille. 

‒ Ehdotuksiin sisältyy toimenpiteitä, joilla 

kansalaisten kuulemisista ja osallistumisesta 

tehdään rakenteellinen osa EU:n hallintoa, 
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jotta voidaan lisätä kansalaisten omistajuuden 

tunnetta EU:n päätöksenteossa. Ehdotukset 

koskevat muun muassa kansalaiskokousten 

institutionalisoimista, verkkofoorumien 

perustamista ja EU:n laajuisten 

kansanäänestysten järjestämistä.  

‒ Toimielinten uudistuksia on ehdotettu. Näiden 

tavoitteena olisi tehdä EU-toimielimistä 

tehokkaampia ja avoimempia sekä tuoda ne 

lähemmäksi kansalaisia. Yleisimmin 

esiintyvissä ehdotuksissa esitetään 

määräenemmistöpäätösten käyttöönottoa 

neuvostossa yksimielisyyden asemesta, 

erityisesti EU:n arvojen suojelemisen osalta, 

ja suurempaa roolia Euroopan parlamentille. 

‒ Mekanismit ja keinot, joilla voidaan osallistaa 

EU-kansalaisia paremmin ja varmistaa, että 

nämä ovat paremmin kuulolla ja tietoisia 

EU:sta, EU:n toimielimistä ja sen päätöksistä. 

Ehdotukset koskevat parempaa viestintää, 

Euroopan parlamentin jäsenten ja heidän 

vaalipiiriensä välisen etäisyyden 

vähentämistä, EU:n yhteisiä media-alustoja ja 

Eurooppa-hengen vaalimista. Viimeksi 

mainittu ehdotus mainitaan myös Koulutus, 

kulttuuri, nuoriso ja urheilu -aihepiirissä. 

‒ Mekanismit ja keinot, joilla voidaan suojella 

demokraattisia arvoja lobbauksen, korruption 

ja demokraattisia periaatteita rikkovien 

hallitusten vastaisten toimien yhteydessä. 

Lisäksi tässä aihepiirissä käsitellään 

disinformaation torjuntaa, joka on esillä myös 

muissa aiheissa. 

‒ Joissakin lisätyissä sisällöissä on vaadittu 

kansallisten hallitusten ja parlamenttien 

laajempaa osallistumista EU:n 

päätöksentekoon, esimerkiksi pakollisia 

parlamenttien istuntoja, joissa keskustellaan 

EU:n asioista, mikä lisäisi niiden EU:n 

politiikkaa koskevaa vastuuvelvollisuutta. 

 

 

Muuttoliike 

Vaikka tähän aiheeseen lisätyissä sisällöissä 

vaaditaan johdonmukaisesti EU:n yhteistä 

lähestymistapaa muuttoliikkeeseen, niistä käy ilmi 

enemmän erilaisia mielipiteitä kuin missään muussa 

aihepiirissä. Yksi vuorovaikutusryhmä 

peräänkuuluttaa suurempaa solidaarisuutta ja 

parempia kotouttamismenettelyjä, kun taas toisissa 

sisällöissä halutaan lisää toimia muuttoliikkeen 

hallitsemiseksi ja vähentämiseksi. Näiden kahden 

ryhmän välimaastoon asettuvat ne osallistujat, jotka 

haluaisivat edistää kansainvälistä liikkuvuutta, mutta 

vain taloudellisesti kehittyneiden demokratioiden 

välillä. Useimmin toistuvia teemoja ovat EU:n yhteinen 

muuttoliikepolitiikka, ihmisoikeuksien kunnioittaminen 

muuttoliikkeen alalla ja maahanmuuttajien 

kotouttamisen tukeminen monin eri tavoin, mutta 

joukossa on myös ideoita rajavalvonnan 

tiukentamisesta ja muuttoliikkeen hallinnasta. Ideat 

voidaan tiivistää seuraavasti: 

‒ Edellytetään yhteistä 

maahanmuuttopolitiikkaa, kuten työvoiman 

muuttoliikettä koskevaa EU:n politiikkaa, EU:n 

valikoivaa muuttoliikepolitiikkaa tai pisteisiin 

perustuvaa järjestelmää. 

‒ Kehotetaan laatimaan ihmisoikeuksia 

kunnioittava muuttoliikepolitiikka parempien 

vastaanottorakenteiden ja turvallisempien 

muuttoreittien avulla, sekä humaanimmat 

turvapaikka- ja palauttamismenettelyt. 

‒ Ehdotetaan erityisiä toimenpiteitä ja keinoja 

muuttoliikkeen vähentämiseksi tai 

hallitsemiseksi eri tavoin tiukentamalla 

rajavalvontaa ja palauttamista. 

‒ Keinot ja toimenpiteet, joilla voidaan helpottaa 

ja tukea maahanmuuttajien integroitumista ja 

EU:ssa pysyvästi oleskelevien oikeuksia. 

Ehdotettuihin toimenpiteisiin kuuluvat muun 

muassa maahanmuuttajille suunnatut 

kielikoulutus- ja vapaaehtoisohjelmat sekä 

EU:n kansalaisille suunnattuja rasismin 

torjuntaa koskevia tiedotuskampanjoita. 

‒ Kaikenlaisen muuttoliikkeen vastustaminen, 

sen yhdistäminen terrorismiin, sen kokeminen 
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uhaksi EU:n kulttuuri-identiteetille tai 

muuttoliikkeen käyttö poliittisena aseena. 

‒ Rajavalvontaa koskevien toimien parempi 

organisointi ja koordinointi: lisätään tukea 

Frontexille ja solidaarisuutta jäsenmaiden 

välillä. 

‒ Tarve puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin lähtömaissa esimerkiksi edistämällä 

kehityspolitiikkaa ja tasa-arvoisia 

kauppasuhteita. Keskusteluissa on käsitelty 

myös tapoja torjua ilmastosta johtuvaa 

muuttoliikettä. 

 

Koulutus, kulttuuri, 
nuoriso ja urheilu 

Aihepiirin monitieteellinen luonne huomioon ottaen 

sen sisältö kattaa useita eri teemoja. Vaikka nuoriso 

on esillä monissa ideoissa koko foorumilla, tässä 

aihepiirissä keskitytään vahvimmin koulutukseen ja 

kulttuuriin. Foorumin muista osista tuttu kehotus 

edistää yhteistä EU-identiteettiä toistuu tämän aiheen 

teemoissa. Lisätyissä sisällöissä ovat esillä muun 

muassa vaihdot, vaikutteiden saaminen eri 

kulttuureista ja liikkuvuus. Monet aihepiirin teemat 

ovat monialaisia, ja siksi niitä nousi esiin foorumin 

muissa aihepiireissä: 

‒ Keinot ja toimenpiteet, joilla edistetään 

eurooppalaisen identiteetin ja Euroopan 

kansalaisuuden kehittämistä; 

tiedotusvälineiden, eurooppalaisen 

journalismin ja eurooppalaisten tuotantojen 

keskeinen rooli eurooppalaisten arvojen ja 

kulttuurin levittäjinä. 

‒ Kieltenopetuksen lisäämistä tai EU:n 

toimielimiä ja Euroopan historiaa käsitteleviä 

pakollisia kursseja kouluissa pidetään myös 

keinona lisätä tietoisuutta ja yhteistä EU:n 

identiteettiä. Ehdotuksia yhteisestä 

yhdentävästä kielestä esiintyy foorumilla 

monissa eri aihepiireissä. Ehdotetut yhteiset 

kielet vaihtelevat esperantosta englantiin. 

Erityisesti esperanton tunnustamista koskeva 

kehotus esiintyy laajasti eri aihepiireissä, 

myös Muut ideat -aiheessa. 

‒ Useita ehdotuksia EU:n sisäisen liikkuvuuden 

edistämiseksi, erityisesti koulutuksen osalta, 

muun muassa Erasmus-ohjelman 

laajentamisen avulla. 

‒ Useat ideat korostavat tarvetta varautua 

tulevaisuuden vaatimuksiin koulutuksessa, 

jota kehotetaan digitalisoitumaan sekä 

edistämään pehmeitä taitoja STEM-taitojen 

ohella ja monikulttuurisia taitoja yleensä. 

‒ Lisäksi tämän aiheen yhteydessä esitetyissä 

ideoissa käsitellään erityistoimia, jotka liittyvät 

nuorisoon ja nuorisotyöttömyyteen, 

epävarmoihin työsuhteisiin, koulutustarpeisiin 

ja nuorten työllisyyden tukemiseen. 

‒ Varmistetaan yhtäläiset mahdollisuudet 

koulutukseen, varsinkin korkea-asteen 

koulutukseen, ja tuetaan erityisesti 

maaseudun asukkaita, entisiä vankeja, etnisiä 

vähemmistöjä ja vammaisia henkilöitä, jotta 

heille voidaan taata pääsy korkea-asteen 

opintoihin. 

‒ Tarve tukea ja suojella kulttuurialaa ja luovia 

aloja oikeudellisen kehyksen avulla. 

‒ Keinot ja toimenpiteet akateemisten 

ammattilaisten ja tutkijoiden tukemiseksi. 

‒ Harvemmissa ideoissa on käsitelty urheilua 

EU:ssa ja tapoja parantaa urheilun 

osallistavuutta. 
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Yleiskatsaus 

toiminnasta 

Monikielinen digitaalinen foorumi avattiin 

19. huhtikuuta 2021. Toukokuun 9. päivään 2022 

mennessä foorumille on kertynyt 

48 530 sisältökohdetta: ideoita, kommentteja ja 

tapahtumia. Toiminta jakautui seuraavasti: 

‒ ideat: 18 955 

‒ kommentit: 22 570 

‒ tapahtumat: 7 005.  

Trendikuvaajasta (ks. Kaavio 1) on 

havaittavissa kolme ideoiden ja kommenttien 

lisäysten määrän huippua. Ensimmäinen 

huippu osui yhteen foorumin avaamisen 

kanssa. Toinen huippu liittyy Euroopan 

tulevaisuuskonferenssin avajaisiin 

9. toukokuuta. Kolmas huippu taas ajoittui 

viimeiselle viikolle ennen helmikuun 

20. päivän määräaikaa, johon mennessä 

1. Yleiskatsaus 
foorumille lisätystä 
sisällöstä  
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tehdyt lisäykset otettiin huomioon viimeisessä 

julkaistavassa raportissa.  
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Kaavio 1 – Ideoiden ja kommenttien päivittäisten lisäysten aikajana (19.4.2021–9.5.2022) 
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Foorumin käyttäjiltä pyydettiin ennen sisällön 

lisäämistä tietoja heidän asuinmaastaan, 

koulutustaustastaan, iästään, sukupuolestaan ja 

työllisyystilanteestaan. Tiedot käsiteltiin anonyymisti. 

Tietojen antaminen oli vapaaehtoista, joten niiden 

perusteella voidaan muodostaa edustavuudeltaan 

vain rajallinen käsitys, joka esitetään alla. Esimerkiksi 

29,5 prosenttia lisätystä sisällöstä oli peräisin 

osallistujilta, jotka eivät ilmoittaneet asuinmaataan. 

Toimintaa on ollut kaikissa EU-maissa. (Ks. kaavio 2 

– Sisällön lisäysten määrä maittain). Lisäksi EU:n 

ulkopuolisista maista lisättiin 1,4 prosenttia sisällöstä. 

 

Kaavio 2 – Sisällön lisäysten määrä maittain 
(19.4.2021–9.5.2022) 

Seuraavassa kuvassa on esitetty sisällön lisäysten 
määrä maittain miljoonaa asukasta kohti. Näin 
saadaan tarkempi käsitys sisällön lisäysten määrästä 
suhteessa väestön kokoon.  

Kaavio 3 – Sisällön lisäysten määrä maittain – 

suhteellinen kuvaus miljoonaa asukasta kohden 

(19.4.2021–9.5.2022) 
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Yleiskatsaus 
tapahtumista 

 

Konferenssin aikana järjestettiin merkittävä määrä 

tapahtumia. Ne tarjosivat yhä useammalle ihmiselle 

mahdollisuuden osallistua tähän alhaalta ylöspäin 

suuntautuvaan demokraattiseen toimintaan. 

Digitaalisen foorumin avaamisen ja 

9. toukokuuta 2022 välisenä aikana foorumille 

rekisteröitiin yhteensä 7 005 tapahtumaa. 

Konferenssin peruskirjan (saatavilla täällä) mukaisesti 

kansalaisten oli oltava tapahtumien ytimessä, ja niiden 

oli oltava osallistavia ja esteettömiä sekä edistettävä 

keskustelun moninaisuutta. Tapahtumajärjestäjien 

avuksi oli laadittu työkalupaketteja (saatavilla täällä). 

Jotta tapahtumien panos konferenssiin olisi 

vaikuttava, digitaaliselle foorumille oli ladattava 

tapahtumaraportit, joissa esitettiin päätelmät ja niistä 

syntyvät konkreettiset ideat (ks. ohjeet). 

Tapahtumaraportit sekä tapahtuman kuvaus ja niihin 

liittyvät ideat on otettu huomioon foorumin 

kannanottojen yleisessä analyysissa. 

Konferenssiin liittyviä tapahtumia järjestettiin monissa 

eri muodoissa tapahtuman tyypin, laajuuden, yleisön 

tai järjestäjien profiilin ja temaattisen aihepiirin 

mukaan. Tämän osion tarkoituksena on antaa tietoa 

tapahtumatyyppien moninaisuudesta, kun taas niiden 

sisällön vaikuttavuutta käsitellään asiaankuuluvissa 

foorumin aihepiireissä. 

Tapahtumat järjestettiin verkossa, tapahtumapaikalla 

tai hybridimuodossa. Ne järjestettiin usein 

keskusteluina tai työpajoina, kuten Espanjassa 

tulevaisuutta käsittelevien keskustelujen sarja, johon 

kuului muun muassa perustuloa käsittelevä 

kansalaisten työpaja (ks. tapahtuma), ja pienessä 

flaamilaiskaupungissa järjestetty kansalaisten työpaja 

kestävistä kaupunkikäytännöistä (ks. tapahtuma). 

Lisäksi järjestettiin maailmankahvila-tapahtumia, 

esimerkiksi Latvian nuorten kanssa käytyjen 

keskustelujen yhteydessä. Niissä selvitettiin nuorten 

visiota Euroopasta ja heidän rooliaan tulevaisuuden 

Euroopassa (ks. tapahtuma). Jotkin tapahtumat 

järjestettiin perinteisemmässä muodossa, joka käsitti 

esimerkiksi pääpuheenvuoron ja sitä seuraavan 

kyselytuokion, kun taas toiset tapahtumat pidettiin 

enemmän keskustelevassa muodossa. Jotkin 

foorumille kirjatut tapahtumat olivat osa 

pitkäkestoisempia kuulemishankkeita, kuten Decide 

Europe -hanke, joka on toisen asteen opiskelijoille 

Tšekissä ja Slovakiassa suunnattu simulaatio EU:n 

tason lainsäädäntökäsittelyistä (ks. tapahtuma). Oli 

myös innovatiivisia muotoja, kuten työpajat, joissa 

osallistujat voivat antaa suosituksia roolipelin lomassa 

(ks. tapahtuma), Latviassa järjestetty hackathon, jossa 

osallistujat kilpailivat toisiaan vastaan innovatiivisten 

ja kestävien ratkaisujen luomiseksi (ks. tapahtuma) tai 

Espanjassa järjestetty kävely- ja keskustelutapahtuma 

ilmastonmuutoksesta (ks. tapahtuma). 

Osa tapahtumista järjestettiin tiettyjen 

osallistujaryhmien, kuten naisten (ks. esimerkki 

tapahtumasta), nuorten (ks. esimerkki tapahtumasta) 

tai vammaisten henkilöiden (ks. tapahtuma) panosten 

lisäämiseksi. Yhteisötasolla järjestettiin useita 

tapahtumia, esimerkiksi osallistavia tapahtumia tietyn 

kaupungin tai alueen, kuten Jönköpingin läänin (ks. 

tapahtuma), asukkaille tai raja-alueen asukkaille, jotka 

keskustelevat yhteisestä haasteesta, kuten 

sopeutumisesta ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 

Espanjan ja Portugalin raja-alueella (ks. tapahtuma).  

Aiheiden osalta voidaan todeta, että joissakin 

tapahtumissa käsiteltiin konferenssiprosessia tai 

Euroopan tulevaisuutta laajemmin, kuten Saksassa 

järjestetyssä tapahtumassa, jossa esiteltiin 

konferenssia yleisellä tasolla (tapahtuma), tai 

Ranskan Marmandessa järjestetyssä keskustelussa, 

jossa käsiteltiin Ranskan EU-puheenjohtajakauden 

keskeisiä kysymyksiä muun muassa elintarvikkeista ja 

maataloudesta sekä Euroopan puolustuksesta ja 

perusoikeuksista (ks. tapahtuma). Osassa tapahtumia 

keskityttiin täsmällisempiin aiheisiin, esimerkiksi 

demokratiaa edistäviin kaupunkeihin (ks. tapahtuma) 

tai tekoälyn käyttöön, kuten unkarilaisen Pécsin 

yliopiston järjestämässä tapahtumassa (ks. 

tapahtuma).  

Tapahtumia järjestivät useat tahot: EU-kansalaisten, 

yliopistomaailman ja kansalaisjärjestöjen ohella myös 

kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset sekä 

EU:n toimielimet ovat osallistuneet Euroopan 

tulevaisuuskonferenssiin tapahtumia järjestämällä. 

Jotkin jäsenmaat järjestivät kansallisia 

kansalaispaneeleja, toiset taas toteuttivat tai tukivat 

muuntyyppisiä kuulemisia. Tapahtumia järjestivät 

myös Euroopan komission edustustot jäsenmaissa, 

Euroopan parlamentin yhteystoimistot, alueiden 

komitea ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea.  

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/328/Step-by-step_guide_for_event_organisers.080421.pdf
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64913
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/142264
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/54253
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/24751
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/33166
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/66265
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/42373
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/100486
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/79137
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/16600
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/150217
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/155365
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Ketkä osallistuivat 
keskusteluun? 

Arvioitaessa asuinmaastaan tietoja toimittaneiden 

osallistujien (70,5 %) profiilia, mukaan lukien vastaajat 

kolmansista maista, voidaan tehdä seuraavia 

havaintoja. 

Lähes puolet osallistujista on määritellyt itsensä 

miehiksi (47,3 %) ja 15,9 prosenttia naisiksi. Yli 

neljäsosa vastaajista (35,6 %) jätti kuitenkin 

mainitsematta sukupuolensa, ja 1,2 prosenttia 

määritteli sukupuolensa ”muuksi”, joten nämä luvut 

antavat vain rajoitetun kuvan. 

Ikäryhmien edustus oli melko monipuolista: 55–69-

vuotiaat olivat aktiivisin osallistujaryhmä (17,7 % 

lisätystä sisällöstä), jota seurasivat 25–39-vuotiaat 

(16,3 %) ja 40–54-vuotiaat (14,9 %).  

Ammattiryhmistä foorumilla aktiivisia ovat olleet 

ammattityöntekijät (14,9 %) ja eläkeläiset (10,9 %). 

Johtajat (10,3 %) ja opiskelijat (8,1 %) olivat myös 

melko aktiivisia. Itsenäiset ammatinharjoittajat 

(7,6 %), fyysisen työn tekijät (4,5 %) ja työttömät 

(2,6 %) eivät ole olleet niinkään aktiivisia foorumilla. 

Vastaajista 40,8 prosenttia ei ilmoittanut ammattiaan. 

Koulutuksen osalta korkea-asteen tutkinnon 

suorittaneet ovat olleet kaikkein aktiivisimpia (41,6 %). 

Koulutuksen sosiodemografisia tietoja annetaan 

vähiten (41,6 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 4 – Osallistujien ikä, sukupuoli, koulutus ja 

ammatti (19.4.2021–9.5.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tässä esitetyt sosiodemografiset tiedot antavat 

vain rajoitetun kuvan, sillä myös organisaatioilla oli 

mahdollisuus luoda foorumille profiili ideoiden 

esittämistä tai tapahtumien rekisteröimistä varten. 

Myöskään tapahtumiin osallistujat eivät välttämättä 

ole rekisteröityneet foorumille eivätkä siten ehkä 

kuulu tilastojen piiriin.  
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Lisätyn sisällön 
puhutuimmat aiheet 

Foorumin avaamisesta alkaen 9. toukokuuta 2022 

saakka eniten lisättyä sisältöä, kuten ideoita, 

kommentteja ja tapahtumia (8 205), on saanut 

Eurooppalainen demokratia -aihepiiri. Ilmastonmuutos 

ja ympäristö ovat toisella sijalla 8 123 lisätyllä 

sisällöllä. Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja 

turvallisuus -otsikon alle lisätty sisältö on kolmannella 

sijalla, jota seuraavat Muut ideat (4. sija) ja Koulutus, 

kulttuuri, nuoriso ja urheilu (5. sija) (ks. kaavio 5).  

Jotkin aiheet ovat kirvoittaneet enemmän 

kommentteja, ideoita tai tapahtumia kuin toiset. 

Esimerkiksi aihepiiri Eurooppalainen demokratia on 

kerännyt eniten kommentteja (4 606). Ilmastonmuutos 

ja ympäristö -aihepiiriin on kirjattu eniten ideoita 

(3 748) ja tapahtumia (1 215). Koulutus, kulttuuri, 

nuoriso ja urheilu -aihepiirin puitteissa järjestettiin 

toiseksi eniten tapahtumia (1 156). 

  

Kaavio 5 – Sisällön lisäykset foorumille aiheittain (19.4.2021–9.5.2022) 
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Viimeaikainen 
kehitys 

 

Foorumille lisättiin yhteensä 4 693 sisältöä 

21. helmikuuta ja 9. toukokuuta 2022 välisenä aikana. 

Ne jakautuivat seuraavasti: 

 2 633 ideaa 

 1 246 kommenttia 

 814 tapahtumaa. 

Maakohtaisista sisällöistä käy ilmi, että Italia oli tällä 

ajanjaksolla aktiivisin maa lisätyn sisällön määrän 

osalta (445) ja Unkari (361) oli edelleen listalla toisena. 

Espanja (285) sijoittui sijalle kolme. Paljon sisältöä 

lisäsivät edelleen Saksa (232) ja Ranska (230), jotka 

ovat sijoilla neljä ja viisi. 

Kun lisätty sisältö suhteutetaan väestömäärään, 

Unkarin aktiivisuus oli viime tarkastelujakson suurin eli 

36,9 lisättyä sisältöä miljoonaa asukasta kohti. 

Slovenia on listalla toisena 18,8 lisätyllä sisällöllä 

miljoonaa asukasta kohti. Lisäksi Kroatiasta, 

Slovakiasta ja Belgiasta lisättiin paljon sisältöä 

miljoonaa asukasta kohti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 7 – Sisällön lisäysten määrä maittain miljoonaa 

asukasta kohden (21.2.2022–9.5.2022) 

 

Kaavio 6 – Sisällön lisäysten määrä maittain 

(21.2.2022–9.5.2022) 
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Puhutuimmat 
aiheet 
21. helmikuuta 

2022 – 9. toukokuuta 2022 

Eurooppalainen demokratia sekä Ilmastonmuutos ja 

ympäristö olivat edelleen kaikista suosituimpia aiheita 

686:llä ja 818:llä lisätyllä sisällöllä. Koulutus, kulttuuri, 

nuoriso ja urheilu oli kolmanneksi suosituin aihe viime 

ajanjaksolla; lisättyjä sisältöjä oli yhteensä 636. 

Kokonaismääriin verrattuna Arvot, oikeudet, 

oikeusvaltio ja turvallisuus -aihepiiri oli viimeisimpien 

sisältöjen joukossa neljännellä sijalla 532 lisätyllä 

sisällöllä, ja Muut aiheet putosi tässä yhteenvedossa 

sijalle 6 vain 385 lisätyllä sisällöllä.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Kaavio 8 – Sisällön lisäysten vertailu aiheittain edellisellä tarkastelujaksolla ja yhteensä 
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Aihepiiriin Ilmastonmuutos ja ympäristö on lisätty 

yhteensä 8 123 kommenttia, ideaa ja tapahtumaa 

(3 748 ideaa, 3 160 kommenttia ja 

1 215 tapahtumaa). Eri kannanotoissaan osallistujat 

ovat ilmaisseet yleisesti huolensa ilmaston 

lämpenemisestä ja sen seurauksista sekä kehottaneet 

hallituksia ryhtymään välittömiin konkreettisiin toimiin 

ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ehdotuksissa 

päästöjen vähentämistä pidettiin usein 

olennaisimpana tekijänä vihreän siirtymän 

helpottamisen, ilmastoneutraaliuden saavuttamisen 

sekä uusiutuvan energian, erityisesti 

aurinkopaneelien, edistämisen rinnalla. Kestävään 

liikenteeseen, pääasiassa rautatiejärjestelmiin, liittyviä 

ratkaisuja sekä ilmastonmuutosta torjuvia 

kulutukseen, kuten kierrätykseen, pakkauksiin ja 

muoviin, liittyviä ehdotuksia on myös esitetty paljon. 

Viimeaikaisten energian hinnannousujen vuoksi on 

esitetty useita kehotuksia edistää tietoisempaa 

energiankulutusta sekä EU:n energiaomavaraisuutta. 

Kansalaiset ovat peräänkuuluttaneet sitoutumista 

yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla: kunkin ehdotuksen 

sisällöstä riippuen vastuuta asetetaan 

yksityishenkilöille, kaupalliselle alalle tai hallituksille ja 

poliittisille päätöksentekijöille. 

Eri ideat voidaan ryhmitellä seuraaviin teemoihin: 

 Ilmastonmuutoksen torjunta ja vihreän 

kehityksen ohjelma 

 Energia 

2. Ilmastonmuutos ja 
ympäristö 
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 Liikenne 

 Kulutus 

 Biodiversiteetti ja eläinten hyvinvointi 

 Maatalous 

 Saasteet 

 Tuet ja verotus 

 Asenteiden ja käyttäytymisen muuttaminen 

 Asuminen ja rakentaminen. 

Tapahtumat 

Verrattuna ajanjaksoon ennen 20. helmikuuta 

ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyviä 

tapahtumia järjestettiin 20. helmikuuta 2022 jälkeen 

enemmän Keski- ja Itä-Euroopan maissa, kuten 

Unkarissa ja Puolassa sekä vähemmässä määrin 

Slovakiassa ja Bulgariassa. Nämä tapahtumat 

järjestettiin yleensä yhteisinä keskusteluina 

ilmastonmuutoksen aiheuttamista haasteista (ks. 

esimerkki tapahtumasta). Monissa tapahtumissa 

keskityttiin erityisiin ympäristöaiheisiin nuorten 

näkökulmasta (ks. esimerkki tapahtumasta). 

Tapahtumissa keskusteltiin monenlaisista teemoista. 

Budapestissä järjestetyn mehiläishoitokonferenssin, 

johon osallistui yli sata mehiläishoitajaa, aiheena oli 

kestävä maatalous ja mehiläisten suojelu (ks. 

tapahtuma). Ilmastoneutraalit kaupungit olivat 

yleisötilaisuuden aiheena unkarilaisessa 

Békéscsaban kaupungissa (ks. tapahtuma). 

Tapahtuman tarkoituksena oli kerätä ideoita ja 

suosituksia Békéscsaban ilmastoneutraaliuden 

aikaansaamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Puolassa 

järjestettiin useita tapaamisia nuorten aktivistien sekä 

paikallishallintojen ja kansalaisjärjestöjen edustajien 

kanssa Tarkoituksena oli tarkastella nuorten 

ympäristötietoisuuden ja ympäristöaatetta kohtaan 

osoittaman kiinnostuksen tasoa (ks. tapahtuma). 

Espanjalaiset nuoret pitivät ideariihen useista vihreän 

kehityksen ohjelmaan liittyvistä aiheista ja ehdottivat 

esimerkiksi tapoja edistää polkupyörien ja 

rullaluistinten käyttöä sekä kestävää energian ja 

luonnonvarojen käyttöä rakennuskomplekseissa (ks. 

tapahtuma). 

Sarjassa tanskalaisia verkkotyöpajoja oli 

tarkoituksena vaihtaa ideoita siitä, miten yritykset 

voisivat edistää innovointia ja vihreää muutosta. 

Keskeinen aihe työpajoja seuranneessa 

paneelikeskustelussa oli tarve nopeuttaa EU:n 

vetypolttoaineiden ja vetyperäisten polttoaineiden 

suunnittelu- ja tuotantovalmiuksien kasvattamista (ks. 

tapahtuma). 

Ilmastonmuutoksen 
torjunta ja vihreän 
kehityksen ohjelma 

Osallistujat ilmaisivat usein huolensa 

ilmastonmuutoksesta ja sen seurauksista kehottaen 

hallituksia ja EU:ta toteuttamaan pikaisia toimia ja 

vahvempaa Euroopan ympäristöpolitiikkaa 

ilmastonmuutoksen torjumiseksi (ks. esimerkki 

ideasta ja tapahtumasta). Ehdotukset liittyvät 

päästöjen vähentämiseen, ilmastoneutraaliuden 

saavuttamiseen, saastumisen torjuntaan ja vihreään 

siirtymään, joita käsitellään useissa teemoissa 

jäljempänä.  

Päästöjen osalta yksi useimmiten keskustelluista 

kysymyksistä koskee päästöjen verottamista ja 

erityisesti yritysten kannustamista vähentämään 

kasvihuonekaasupäästöjään valitsemalla halvempia 

uusiutuvia energialähteitä, mikä puolestaan johtaisi 

siihen, että asiakkaat tekisivät kestävämpiä valintoja 

(ks. esimerkki erittäin paljon kannatusta saaneesta 

ideasta). Toinen ehdotus on 

kasvihuonekaasupäästöjen sallitun enimmäismäärän 

alentaminen. Tehokkaat hiili- ja kaasulaitokset 

putoavat tällä hetkellä tämän kynnysarvon alapuolelle; 

ne kuitenkin edelleen vaikuttavat saastumiseen (ks. 

idea). Myös hiilidioksiditullin ja siihen liittyvien 

toimenpiteiden tarve tuotiin esiin (ks. esimerkki 

tapahtumasta). 

Osallistujat ovat maininneet fossiilisten polttoaineiden 

sulkusopimuksen, joka on kansalaisyhteiskunnan 

aloite fossiilisten polttoaineiden käytön 

vähentämiseksi. He suosittelevat, että EU liittyisi 

sopimukseen Pariisin sopimuksen rinnalla (ks. idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/156256
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/161734
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/141010
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/144970
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/157312
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/158533
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/142891
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/129625
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/455
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/207274?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/3807?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/218362?order=recent&per_page=100
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Yksi osallistuja peräänkuulutti lisäinvestointeja 

hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioiden 

kehittämiseen (ks. idea).  

Vihreän kehityksen ohjelmasta ja yleisemmin 

vihreästä siirtymästä on eri puolilla Eurooppaa käyty 

keskusteluja, joiden tarkoituksena on käsitellä 

keskeisiä prioriteetteja, parhaita käytäntöjä, 

täytäntöönpanoa paikallis- ja aluetasolla sekä 

vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja (ks. esimerkki 

tapahtumasta ja tapahtumasta). 

Useissa lisätyissä sisällöissä keskitytään vihreän 

kehityksen ohjelman täytäntöönpanon sosiaalisiin ja 

taloudellisiin vaikutuksiin EU:n strategiana, jolla 

pyritään luotsaamaan Eurooppa muutoksen tielle kohti 

ilmastoneutraalia, oikeudenmukaista ja vaurasta 

yhteiskuntaa. Sisällössä kehotetaan esimerkiksi 

omaksumaan sosiaalisesti osallistavampi 

lähestymistapa ja tasapainoisempi strategia, jonka 

taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä 

ulottuvuuksia on arvioitava ja toteutettava yhdessä ja 

strategisesti energian jyrkkä hinnannousu kaikkialla 

Euroopassa huomioon ottaen (ks. idea). Yhdessä 

foorumin runsaasti kannatusta saaneessa ideassa 

kehotetaan EU:ta omaksumaan vahva ja osallistava 

hallintotapa, jossa sekä työntekijät että ammattiliitot 

osallistuvat sopeutumispolitiikkojen suunnitteluun ja 

täytäntöönpanoon kaikilla tasoilla. Osallistujat 

painottavat sitä, että ilmastonmuutoksen torjuntaa 

koskevaan EU:n strategiaan olisi kuuluttava 

konkreettisia politiikkatoimia, joilla säilytetään 

työpaikat ja suojellaan työntekijöiden terveyttä ja 

turvallisuutta. Lisäksi strategian olisi sisällettävä 

aktiivista työmarkkinapolitiikkaa sekä 

uudelleenkoulutusta ja koulutusta työpaikkojen 

menetysten ehkäisemiseksi (ks. idea). 

Yleisemmällä tasolla ehdotetaan tulostaulua, jotta 

voitaisiin seurata toimenpiteiden vaikutusta ja arvioida 

vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanon 

edistymistä alueellisella tasolla (ks. idea). 

 

Energia 

Toinen enemmän kiinnostusta herättävä teema on 

energia, jota käsitellään usein ilmastonmuutoksen 

yhteydessä. Foorumin osallistujat ehdottavat 

uusiutuvan energian sekä pienimuotoisen että 

laajamittaisen käytön lisäämistä esimerkiksi 

eurooppalaisen energiayhteistyön avulla (ks. 

tapahtuma). Uusiutuvan energian ohella 

keskustellaan ydinenergiasta, jonka käyttöä 

kehotetaan rajoittamaan tai vaihtoehtoisesti 

kehittämään turvallista ydinenergiaa käytettäväksi 

maissa ja paikoissa, joissa uusiutuvien 

energialähteiden käyttö ei ole mahdollista (ks. 

esimerkki ideasta). Lisäksi Euroopan komission 

viimeaikaiset suunnitelmat luokitella ydinvoima ja 

maakaasu vihreiksi investoinneiksi ovat herättäneet 

kritiikkiä konferenssin foorumilla (ks. esimerkki 

ideasta). Toisaalta suurimmassa osassa tätä aihetta 

koskevista lisätyistä sisällöistä ollaan päinvastaista 

mieltä ja todetaan, että ydinvoima on paras tapa 

irtautua hiilestä (ks. esimerkki ideasta). 

Samalla kehotetaan tutkimaan vaihtoehtoisia 

energialähteitä (ks. esimerkki tapahtumasta), kuten 

lämpöydinfuusiota, geotermistä energiaa tai vetyä, 

jotka edistäisivät huomattavasti energia-alan 

monimuotoisuutta (ks. esimerkki ideasta). Osallistujat 

korostavat kuitenkin, että myös vaihtoehtoisille 

lähteille, kuten tuulienergialle, on saatava paikallisen 

väestön hyväksyntä, ja että on varmistettava, että 

kyseisillä lähteillä on myönteinen vaikutus luonnon 

monimuotoisuuteen, ihmisiin ja maisemiin (ks. 

esimerkki ideasta). 

Energiatehokasta ja ympäristöystävällistä lämmitystä 

koskevassa alateemassa esimerkkeinä voidaan 

mainita ideat, joissa kannatetaan useita polttoaineita 

käyttävien uunien käyttöä (ks. idea) ja käyttämättömiä 

lämmönlähteitä, kuten syvää geotermistä energiaa, 

hyödyntäviä kaukolämpöverkkoja (ks. idea). 

Ihmiset vaativat yrityksiltä ja liikeyrityksiltä suurempaa 

vastuuvelvollisuutta ja sitoutumista yleensä, vaikkapa 

keinovalaistuksen vähentämistä silloin, kun sitä ei 

tarvita, esimerkiksi ostoskeskuksissa sulkemisajan 

jälkeen (ks. idea). 

Asumisen energiatehokkuustavoitteiden osalta 

osallistujat kannattavat siirtymistä yksilölliseen 

energiankulutukseen osakehuoneistoissa (ks. idea). 

Toinen esitetty idea on energian mikroyhteistuotanto 

asunnoissa (ks. idea). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/197773?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=7&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&=&order=random&page=3&per_page=100&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/4885
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/119035
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/114776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/111607
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/175066
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/190081?order=recent&page=3&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/70424
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78608
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/211069?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/211036?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/190251?order=recent&page=3&per_page=100
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Liikenne 

Toinen usein esiintyvä ideakeskittymä liittyy 

liikenteeseen, ja siitä keskustellaan usein 

saastumisen yhteydessä. Osa jäljempänä esitetyistä 

ehdotuksista koskee liikennejärjestelmien 

muuttamista saastumisen vähentämiseksi. 

Foorumilla liikennejärjestelmien muuttamiseksi 

esitetyissä ideoissa kehotetaan ennen kaikkea 

kieltämään lyhyet lennot EU:ssa saastumisen 

vähentämiseksi (ks. esimerkki ideasta). Käyttäjät 

korostavat, että pandemia on jo johtanut ilmailualan 

supistumiseen. 

Yleisesti ottaen käyttäjät kannattavat voimakkaasti 

julkisen liikenteen järjestelmien parantamista 

Euroopassa (ks. esimerkki ideasta), jotta ne olisivat 

ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja lyhyille 

lennoille. Erityisesti yhteisestä eurooppalaisesta 

rautatieverkosta keskustellaan laajasti (ks. esimerkki 

ideasta ja tapahtumasta). Yksi käyttäjä ehdottaa, että 

Euro Trainscanner -hakukoneen avulla tehdään 

rautateitse matkustamisesta houkuttelevampaa (ks. 

idea), ja toinen, että otetaan käyttöön koko EU:ssa 

toimiva joukkoliikenteen yhdistelmälippu ja tehdään 

siitä maksuton kaupungeissa (ks. idea). Ehdotuksia 

nopeiden rautatieverkkojen laajentamiseksi ja 

rajatylittävien rautatieyhteyksien luomiseksi tehtiin 

useissa tapahtumissa, joita järjestettiin Euroopan 

rautateiden teemavuoden yhteydessä (ks. 

tapahtuma). 

Muut ideat koskevat esimerkiksi yhteistä 

pyöräilyverkostoa, jonka yhteydessä ehdotetaan, että 

pyöräilyreittejä laajennettaisiin tai että perustettaisiin 

koko Euroopan laajuinen pyörätieverkko (ks. 

esimerkki ideasta). Lisäksi ehdotetaan, että kunnilla 

olisi velvollisuus rakentaa pyöräteitä olennaisena 

osana tietä, kuten jo tehdään jalankulkijoille 

tarkoitettujen jalkakäytävien osalta (ks. idea).  

Toisessa ideakeskittymässä painotetaan innovointia 

sekä sähköajoneuvojen, kuten autojen ja 

polkupyörien, kehittämistä ja niiden integroimista 

nykyiseen ympäristöön esimerkiksi kehittämällä 

latausasemaverkkoa (ks. idea ja idea). Yksi osallistuja 

on kuitenkin sitä mieltä, että sähköautoista aiheutuu 

ympäristö- ja humanitaarisia haittoja, ja ehdottaa sen 

sijaan, että ajoneuvojen painoa ja nopeutta olisi 

rajoitettava hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (ks. 

idea). 

Liikenteen hiilestä irtautumista ja 

ympäristöystävällisempää liikennettä koskevissa 

kysymyksissä osallistujat korostavat myös 

rajatylittävien hankkeiden merkitystä merenkulun ja 

rautatieliikenteen edistäjinä (ks. esimerkki ideasta). 

Lisäksi käyttäjät kehottavat kehittämään tutkimukseen 

ja kehittämiseen sekä innovointiin kannustavia 

ohjelmia, jotta voidaan tuottaa sekä julkisia että 

yksityisiä, yksilöllisiä ja kollektiivisia liikennevälineitä, 

jotka eivät ole saastuttavia ja joiden 

energiaomavaraisuus on 100 prosenttia (ks. esimerkki 

ideasta). 

 

Kulutus 

Kulutusteema kattaa laajan kirjon alateemoja, ja 

ideoissa keskitytään kaikenlaisiin materiaalijätteisiin 

sekä määritetään kestävät käytännöt tällaisten 

jätteiden käsittelemiseksi ja vähentämiseksi. Vastaajat 

vaativat muutosta nykyiseen tavaroiden ja palvelujen 

massakulutusjärjestelmään. Erittäin paljon kannatusta 

saanut idea, joka heijastaa yleistä mielipidettä, 

edellyttää tältä osin kiertotalouden edistämistä (ks. 

idea). Oikeus korjaamiseen nähdään ratkaisevana 

tekijänä kulutustottumusten muuttamisessa ja 

kiertotalouden edistämisessä. Osallistujat 

peräänkuuluttavat korjaamista tukevaa 

tuotesuunnittelua sekä korjattavuusindeksin ja EU:n 

laajuisen korjattavuusmerkinnän käyttöönottoa (ks. 

idea). Pandemian vaikutukset ovat myös saaneet 

ihmiset pohtimaan uudelleen globaaleja 

toimitusketjuja ja puoltamaan niiden lyhentämistä (ks. 

idea). Jotkut osallistujat menevät vielä pidemmälle ja 

ehdottavat enimmäiskiintiöitä kulutukselle ja 

tuotannolle (ks. esimerkki ideasta). 

Ruoan haaskauksen osalta yksi osallistuja korostaa, 

että 40 prosenttia maailmassa tuotetuista 

elintarvikkeista ei koskaan päädy pöytään, mikä 

aiheuttaa 10 prosenttia maailman 

kasvihuonekaasupäästöistä. Hän ehdottaa 

toimenpiteitä ruoan haaskauksen lopettamiseksi, 

kuten elintarvikelahjoitusten tukemista (ks. idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/224039
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/49270
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/49270
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/148633
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/205394
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86494
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/191600?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=6&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=7&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&=&order=random&page=13&per_page=100&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/191732?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=6&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=7&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&=&order=random&page=13&per_page=100&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84580


 

© Kantar Public 2022 28 

Useat foorumin osallistujat viittaavat tuotetun jätteen 

suureen määrään ja ehdottavat useita toimenpiteitä 

jätteen välttämiseksi ja torjumiseksi. Niitä ovat 

esimerkiksi kierrätys (ks. esimerkki ideasta) sekä 

jätteettömien tai vähän jätettä aiheuttavien 

tuotepakkausten käyttäminen ympäristövaikutusten 

vähentämiseksi (ks. esimerkki ideasta). Paljon 

kannatusta saaneessa ideassa edistetään ajatusta 

EU-johtoisesta ohjelmasta, joka koskee 

kierrätettävistä materiaaleista valmistettuja, 

palautettavia elintarvikepakkauksia (ks. idea). Lisäksi 

yksi osallistuja huomauttaa, että kierrätyksestä on 

saatava enemmän tietoa, jotta siihen voidaan 

kannustaa jo varhaisesta iästä alkaen (ks. idea). 

Toinen osallistuja ehdottaa Saksan malliin perustuvaa 

Euroopan yhdennettyä pullonpalautusjärjestelmää 

(ks. idea). Jätteen alateemassa mainitaan myös kielto 

viedä jätteitä EU:sta (ks. idea). 

Kulutuksen ympäristövaikutusten alateeman 

yhteydessä on otettu esiin kysymys siitä, ovatko 

tuontitavarat EU:n normien mukaisia. Yksi osallistuja 

ehdotti esimerkiksi sellaisen Brasiliasta peräisin 

olevan naudanlihan tuonnin kieltämistä, jonka 

jäljitettävyystaso ei vastaa EU:n tasoa (ks. idea). 

Toisessa idearyhmässä kannatetaan kehittyneempää 

tuotteiden merkintäjärjestelmää (ks. esimerkki 

ideasta), jossa eritellään tuotannon 

ympäristövaikutukset tai ilmoitetaan, sisältävätkö 

tuotteet mikromuovia ja vaikuttavatko ne siten 

kielteisesti kuluttajien terveyteen pitkällä aikavälillä 

(ks. esimerkki ideasta). Eräässä erittäin paljon 

kannatusta saaneessa ideassa ehdotetaan tuotteille 

ilmastoluokitusta, johon koostetaan tuotteen 

tuotannon, kuljetuksen, yritysprofiilin jne. aiheuttamat 

laskennalliset ilmastovaikutukset (ks. idea). 

Viimeinen ryhmä koskee pikamuotia ja 

tekstiiliteollisuutta, ja sen ideoissa tavoitteena on 

tehdä tekstiiliteollisuudesta 

ympäristöystävällisempää. Osallistujat korostavat 

vaatteiden valmistuksessa käytettyjen resurssien 

valtavaa määrää ja sitä tosiasiaa, että vaatteet eivät 

usein sovellu kierrätykseen (ks. esimerkki ideasta). 

Espanjassa järjestetyssä kansalaisten työpajassa 

esitettiin useita vedenkulutukseen liittyviä ideoita. 

Vastaajat korostavat tarvetta parantaa veden jakelu- 

ja keruujärjestelmiä jäteveden välttämiseksi (ks. 

tapahtuma). 

Lisäksi osallistujat painottavat tarvetta edistää vihreää 

ja kestävää matkailua massaturismin sijaan, koska 

viimeksi mainitulla katsotaan olevan huomattava 

vaikutus luonnonvaroihin ja kulttuurivaroihin (ks. 

esimerkki tapahtumasta). 

Tässä teemassa esitettyjen kommenttien ja ideoiden 

viimeisessä ryhmässä tuodaan esiin huoli uusien 

elektroniikkalaitteiden aiheuttamasta jätteestä ja 

kehotetaan muun muassa pidentämään niiden 

pakollisia takuuaikoja ja varmistamaan niiden 

korjattavuus (ks. esimerkki ideasta) sekä luomaan 

yhteisöllinen verkostoitumisfoorumi sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromun kierrättämiseksi (ks. idea). 

Toinen ehdotus koskee pilottiohjelman kehittämistä 

35 miljoonan EU-perheen sähkölaitteiden 

korvaamiseksi A+++-luokitelluilla tuotteilla EU:n 

vihreän siirtymän tavoitteen mukaisesti (ks. idea). 

Jotkut osallistujat toivovat myös, että 

energiankulutusta rajoitetaan – erityisesti siksi, että 

sähköä tuotetaan suurelta osin fossiilisilla 

polttoaineilla – asettamalla kuukausittainen 

sähkönkulutuskiintiö, jonka ylittävää kulutusta 

verotetaan (ks. esimerkki ideasta). Muutamat 

osallistujat ilmaisevat huolensa kryptovaluuttojen 

kehittymisestä, jossa laitteiden käyttö johtaa 

massiiviseen sähkönkulutukseen. Heidän mukaansa 

tarvitaan sitä enemmän rajoituksia ja sääntelyä, mitä 

maailmanlaajuisempaa kryptolouhinnasta tulee (ks. 

esimerkki ideasta).  

 Biodiversiteetti ja 
eläinten hyvinvointi 

Biodiversiteetin säilyttämisestä ja eläinten suojelusta 

on tullut konferenssin aikana yhä useammin esiin 

nouseva teema, johon on lisätty useita sisältöjä.  

Ideoiden tärkein alateema koskee metsäkatoa. 

Eräässä runsaasti kannatusta saaneessa ideassa 

kehotetaan investoimaan uudelleen metsittämiseen 

Euroopassa metsäkadon torjumiseksi (ks. idea) tai 

maailmanlaajuisesti ”maapallon keuhkojen” eli 

Amazonin sademetsän ja muiden maailman 

sademetsien pelastamiseksi, jotta voidaan paitsi 

hidastaa globaalia hiilisaastetta ja pelastaa lajeja 

myös vähentää Eurooppaan kohdistuvia 

muuttopaineita (ks. esimerkki ideasta). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/71446
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/115370
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/186551?order=recent&page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83623
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/78442
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/164278?order=recent&page=6&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66728
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/158830?order=recent&page=7&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
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Toimintapoliittisiin ehdotuksiin sisältyy metsää 

hävittämällä tuotettujen tuotteiden tuontikielto (ks. 

idea). 

Myös eläinten suojelua pidetään tärkeänä osatekijänä 

tässä teemassa. Yksi osallistuja ehdottaa yhteisen 

politiikan hyväksymistä uhanalaisten eurooppalaisten 

lajien suojelemiseksi (ks. idea). Useat osallistujat 

kannattavat ideoita eksoottisten eläinten 

lemmikkieläinkaupan lopettamiseksi (ks. idea) sekä 

ideoita vesieläinten suojelemiseksi, muun muassa 

vesieläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön 

täytäntöönpanolla (ks. esimerkki ideasta).  

Biodiversiteetin teemassa otetaan esiin puiden 

istuttaminen kaikille ”unohdetuille” alueille, muun 

muassa moottoriteiden varsille ja eritasoliittymiin, 

hiilidioksidin talteenottamiseksi, kokonaishaihdunnan 

tehostamiseksi, biodiversiteetin parantamiseksi ja 

vesivirtojen sääntelemiseksi (ks. idea). Joissakin 

tapahtumissa keskusteltiin myös toiveesta jättää 

enemmän tilaa luonnolle (ks. tapahtuma). Lisäksi 

ehdotetaan eurooppalaisen liikkuvan 

merentutkimusaseman perustamista, jotta saataisiin 

olennaista tietoa merten biodiversiteetistä (ks. idea). 

 

 Maatalous 

Toinen teema, joka on saanut huomattavan määrän 

lisäyksiä sekä kohtuullisen määrän kannatusta asiaan 

liittyville ideoille, on maatalous. Tässä teemassa 

melko monet käyttäjät kannattavat ekologisen viljelyn 

ja useampien pientilojen mallia (ks. esimerkki ideasta) 

sekä vaativat torjunta-aineiden käytön ja tehoviljelyn 

kieltämistä (ks. esimerkki ideasta). Jotkut vastaajat 

menevät vielä pidemmälle ja ehdottavat torjunta-

ainekiellon ulottamista yksityiseen käyttöön (ks. 

esimerkki ideasta). Tuki pienelle ja luonnonmukaiselle 

maataloudelle sekä EU:n maatalouspolitiikan 

tulevaisuudelle käy ilmi myös osallistumisessa 

asiantuntijakeskusteluihin, joissa käsitellään näitä 

erityisaiheita (ks. esimerkki tapahtumasta). 

Yksi ryhmä tuo esiin useita esimerkkejä siitä, miten 

maataloudesta voidaan tehdä vähemmän 

saastuttavaa ja kestävämpää. Keskusteluissa 

käsitellään esimerkiksi muovin käyttöä 

maatalouskalvoissa (ks. idea) ja tapoja vähentää 

vedenkulutusta maataloudessa (ks. idea). 

Toisissa ideoissa todetaan, että EU:n olisi edistettävä 

tarmokkaammin kasviperäistä ruokavaliota ilmaston ja 

ympäristön suojelemiseksi. Jotkut osallistujat ovat 

lisänneet eettisiä huolenaiheita tällaisten toimien 

perusteiksi (ks. esimerkki ideasta). Kysymystä 

käsitellään myös aihepiirissä Terveys. 

Osallistujat painottavat voimakkaasti myös tarvetta 

varmistaa elintarvikeomavaraisuus ja -turva 

edistämällä paikallista maataloutta. Keskusteluissa 

käsitellään muun muassa kaupunkia ympäröiviä 

elintarvikevyöhykkeitä, hedelmäpuiden istuttamista 

kaupunkialueille sekä tuottajien ja viljelijöiden 

maanhankinnan tukemista asettamalla tällaiselle 

maalle hintakatto (ks. idea). Lisäksi ehdotuksiin 

sisältyy paikallisten tuotteiden ostokiintiöiden 

vahvistaminen suurille kansainvälisille 

supermarketeille (ks. idea). 

Maatalousteemassa nostetaan esiin kysymys siitä, 

miten maatalouden pitäisi mukautua 

ilmastovaihteluihin ja valmistautua niihin. Tässä 

yhteydessä monitoimintoiset ja monimuotoiset 

peltometsäviljelyjärjestelmät voivat edistää humuksen 

muodostumista, vedensitomiskykyä ja hiilidioksidin 

sitomista, mikä lisää merkittävästi maatalouden 

vakautta ja tuottavuutta (ks. idea). Lisäksi yksi 

osallistuja kannattaa siirtymistä tehomaataloudesta 

agroekologiaan (ks. idea). 

Keskustelua käydään myös viljelijöiden tuloista. Jotkut 

osallistujat kehottavat takaamaan viljelijöiden 

toimeentulon oikeudenmukaisilla hinnoilla tukien 

asemesta (ks. esimerkki ideasta). 

 

Saasteet 

Ympäristön pilaantuminen katsotaan globaaliin 

ympäristöön kohdistuvan rasituksen lähteeksi. 

Keskustelua käydään useista ympäristön 

pilaantumisen näkökohdista. Sisältö voidaan jakaa 

seuraaviin alateemoihin: päästöt, vesien 

pilaantuminen, muovisaaste ja valosaaste. 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/189069?order=recent&page=3&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/130483
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219880
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/232619
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78179
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/479
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84548
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/80390
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/211135?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
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Veden saastumisen alateemassa korostetaan 

voimakkaasti tarvetta varmistaa juomavesivarojen 

saanti ja ekosysteemien puhtaus. Lisäksi konkreettisia 

ehdotuksia on tehty valtamerten ja jokien saastumisen 

torjumiseksi (ks. esimerkki tapahtumasta), esimerkiksi 

idea valtamerten happamoitumisen neutraloimisesta 

tiettyjen bakteerien avulla (ks. idea). 

Lisätyt sisällöt, joissa puututaan muovimateriaalien 

aiheuttamaan pilaantumiseen, muodostavat 

merkittävän osan kokonaispanoksista, mikä kuvastaa 

kansalaisten kasvavaa huolta liiallisesta 

muovijätteestä. Sen lisäksi, että osallistujat vaativat 

kertakäyttömuovien kiellon laajentamista ja sen 

noudattamisen valvontaa (ks. esimerkki 

tapahtumasta), he ehdottavat, että pakkauksissa 

käytetään ainoastaan tietyntyyppisiä muoveja, jotka 

voidaan kierrättää yhdessä ilman eri osien erottelua 

(ks. esimerkki ideasta). Yhdessä ideassa ehdotetaan, 

että perustetaan laitoksia joista ja valtameristä 

kerättyjen muovien kierrättämiseksi (ks. idea). 

Joissakin foorumilla esitetyissä ideoissa halutaan 

rajoittaa valosaastetta (ks. esimerkki ideasta). 

 

Tuet ja verotus 

Päästöjen verotukseen liittyvien ja ilmastonmuutoksen 

torjumisen yhteydessä käsiteltävien ideoiden lisäksi 

tässä aihepiirissä esitetään useita ehdotuksia 

ympäristölle haitallisten tukien lopettamiseksi, kuten 

erittäin suurta kannatusta saanut idea kaikkien 

fossiilisten polttoaineiden tukien lopettamisesta (ks. 

idea). Toinen idea vastaavasti kehottaa lopettamaan 

haitalliset kalastustuet (ks. idea). Toisaalta 

ehdotuksissa kannatetaan tuen lisäämistä 

biodiversiteettiä ja ilmastonmuutosta koskeville 

hankkeille ja EU-varojen myöntämistä asuntojen 

lämpöeristyksen parantamiseen (ks. esimerkki 

ideasta). 

Osallistujat ehdottavat myös kestävyysveron 

käyttöönottoa (ks. esimerkki ideasta). Se tekisi 

kestämättömistä tuotteista kalliimpia ja siten 

vähemmän houkuttelevia niin kuluttajille kuin 

tuottajille. Lisäksi vero toisi EU:lle lisätuloja tai 

”ilmastotuloa”, jota se voisi investoida 

kestävyystoimenpiteisiin, kuten sähköautojen 

hankintaan ja aurinkopaneelien asentamiseen 

yksityiskoteihin (ks. idea). 

Asenteiden ja 
käyttäytymisen 
muuttaminen 

Yhtenä painopisteenä on kaikenikäisten 

eurooppalaisten koulutus ja tietoisuuden lisääminen 

(ks. tapahtuma). Useimmat ideat koskevat nuorten 

koulutusta (ks. esimerkki ideasta), hyvin varhaisesta 

iästä alkaen kaikilla koulutustasoilla (ks. idea). Myös 

ikääntyneet eurooppalaiset kehotetaan ottamaan 

mukaan ilmastohankkeisiin erityisesti siksi, että 

Euroopan väestö ikääntyy edelleen (ks. esimerkki 

ideasta). Lisäksi jotkut osallistujat painottavat, että 

ympäristövastuullista viestintää on edistettävä EU:n 

toimielimissä. He ehdottavat esimerkiksi, että 

kehitetään viestintäpaketteja siitä, miten ”jokainen voi 

olla ekologisesti vastuullinen eurooppalainen”, ja 

vahvistetaan ympäristökasvatusta ympäristöasioissa 

vastuullisten asuinalueiden luomiseksi (ks. idea). 

Vaikka osallistujat ovat tietoisia yksilön roolista 

ilmastonmuutoksen vähentämisessä, jotkut heistä 

korostavat yritysten vastuuta ja kehottavat ihmisiä 

saattamaan vastuuseen yritykset, jotka ilmoittavat 

olevansa hiilineutraaleja vaikka ovat yhä riippuvaisia 

kestämättömistä liiketoimintamalleista (ks. idea). 

Asuminen ja 
rakentaminen 

Lisätty teema liittyy asumiseen ja rakentamiseen, ja 

sen alateemassa kootaan yhteen ideoita ja 

tapahtumia, joissa keskustellaan Uusi eurooppalainen 

Bauhaus -hankkeesta (ks. tapahtuma). Tavoitteena on 

yhdistää innovatiivinen ja esteettinen suunnittelu 

konkreettisiin toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi 

sekä tehdä tulevista asuinalueista kestävämpiä, 

kohtuuhintaisempia ja esteettömämpiä. Toisessa 

ideassa peräänkuulutetaan vähähiilisiä 

rakennusmateriaaleja käyttävän 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/15313
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/668
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/198401?order=recent&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/105274
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/188894?order=recent&page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241
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ympäristöystävällisen ja kestävän rakentamisen 

valistuskampanjoita (ks. idea). 

Ruotsissa käydään keskustelua, jossa keskitytään 

tapoihin kehittää ja edistää kestävää asumista 

maaseutualueilla maaseudun elinvoiman lisäämiseksi 

(ks. tapahtuma). 

Yksi ehdotus koskee eurooppalaisen maan 

saneerausrahaston perustamista, jotta hylätyt maa-

alueet ja rakennukset voidaan palauttaa 

luonnonmukaisempaan tilaan biodiversiteetin ja 

kaupunkilaisten hyväksi (ks. idea). 

Lisäksi tarkastellaan ideaa käytettyjen elementtien ja 

materiaalien kierrättämisestä rakennusteollisuudessa 

(ks. idea). 

 

Viime tarkastelujakson 
uudet ideat (21.2.2022–
9.5.2022) 

Uutena painopisteenä viimeisimmissä sisällöissä oli 

energiaan keskittyminen, joka liittyi EU:n yhä 

ongelmallisempaan riippuvuuteen Venäjän kaasu- 

ja öljytoimituksista. Useita ehdotuksia tehtiin muun 

muassa niukkaan energiankäyttöön 

kannustamisesta EU:ssa (ks. idea), 

energiaomavaraisuudesta ja kestävän liikenteen 

edistämisestä. Merkittävässä osassa uusista 

sisällöistä on puollettu tehokkaampia 

rautatieverkkoja, halpaa ja esteetöntä julkista 

liikennettä sekä polkupyörien käyttöä (ks. esimerkki 

ideasta). Keskustelussa keskityttiin pitkälti 

puhtaisiin energialähteisiin – suosittu aihe 

aiempienkin raporttien mukaan (ks. esimerkki 

ideasta). Vety mainittiin usein esimerkkinä vihreästä 

energiankantajasta, kun taas joidenkin ”vihreiden” 

energialähteiden, kuten ydinenergian ja metaanin, 

rajoituksia korostettiin usein (ks. esimerkki ideasta).  

Kestävän kulutuksen edistämisen alateeman 

yhteydessä mainittiin aiemmin raportoituja 

alateemoja, kuten muovin käytön kieltäminen (ks. 

esimerkki ideasta), kierrätys, jätteiden 

vähentäminen ja kestävään kulutukseen 

kannustava verojärjestelmä. Uusissa ideoissa 

tuotiin esiin yksityiskohtaisia ehdotuksia. Eräässä 

sisällössä esimerkiksi ehdotettiin EU:n tukeman 

autonvaihto-ohjelman perustamista, jotta 

kansalaiset voisivat vaihtaa autonsa vähemmän 

saastuttaviin malleihin, kuten hybridiautoihin (ks. 

idea). Muissa sisällöissä ehdotettiin tapoja säästää 

energiaa, erityisesti toimistoissa 

ilmastonmuutoksen vuoksi (ks. esimerkki ideasta). 

Ilmastonmuutoksesta ja yleisesti päästöistä 

keskusteltiin jälleen laajasti, ja 

ympäristökasvatukseen liittyviä ideoita esitettiin 

viime tarkastelujaksolla useammin (ks. esimerkki 

ideasta). 

Ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevassa 

teemassa viime aikoina lisätyissä sisällöissä tehtiin 

yhteisen ilmastonmuutosta koskevan 

lähestymistavan puitteissa ehdotuksia Euroopan 

ympäristölähettiläästä ja nykyinen 

toimintaympäristö huomioon ottaen Eurooppaa 

näissä asioissa kansainvälisellä näyttämöllä 

edustavan Euroopan energiaministerin toimen 

perustamisesta (ks. esimerkki ideasta). 

Milanossa huhtikuun 2022 alkupuolella 

järjestetyssä eurooppalaisessa 

nuorisokeskustelussa keskusteltiin useista 

kestävään avaruustutkimukseen liittyvistä 

kysymyksistä ja kehotettiin kehittämään uusia, 

ympäristöystävällisempiä avaruusteknologioita 

kestävien satelliittien rakentamiseksi (ks. idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/3829
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/215062?order=recent
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/301690
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/289708
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/263902
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/271921
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/285187
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/272053
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/305515
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/272450
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/302581
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/298621
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Terveys-aihepiirissä osallistujat ovat käsitelleet 

monenlaisia teemoja. Useimmin toistuvissa teemoissa 

on korostettu tarvetta varmistaa laadukkaan 

terveydenhuollon yhtäläinen saatavuus ja ehdotettu 

terveydenhuollon pidemmälle menevää 

yhdenmukaistamista ja yhdentymistä Euroopan 

tasolla. Tähän ovat vaikuttaneet myös 

koronapandemiasta saadut kokemukset ja sen 

vaikutukset. Muita ideoita ovat muun muassa 

kehotukset investoida enemmän mielenterveyteen, 

terveysalan tutkimus nykyisiin terveyshaasteisiin 

vastaamiseksi keskittyen erityisesti ikääntyvään 

väestöön ja syöpään sekä kehotukset panostaa 

ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, kuten terveellisen 

elämän edistämiseen ja sellaisten tekijöiden, joiden 

tiedetään aiheuttavan terveysongelmia, kuten 

ilmansaasteiden ja tupakoinnin, torjumiseen. 

Aiheeseen on saatu 2 413 sisällön lisäystä: 

1 162 ideaa, 1 003 kommenttia ja 248 tapahtumaa. 

Yksilöidyt teemat on lueteltu niiden yleisyyden 

mukaisessa järjestyksessä. Aihepiirin pääteemat ovat 

seuraavat: 

 

 Terveydenhuollon saatavuus kaikille 

 EU:n terveydenhuollon järjestelmien 

integroiminen 

 Terveet elintavat 

 Terveystutkimus 

 Ennaltaehkäisyä eikä vain korjaamista 

 Terveenä ikääntyminen ja ikääntymisen 

haittojen torjunta 

 Lähestymistavat lääketieteeseen 

 Reagointi koronakriisiin 

 Terveys digiaikana 

3. Terveys 
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 Syövän hoito 

 Terveydenhuollon työntekijät 

 Seksuaali- ja lisääntymisterveys. 

 

 

Tapahtumat 
Monissa viimeaikaisissa tapahtumissa käsiteltiin 

mielenterveyden ja hyvinvoinnin kaltaisia 

kysymyksiä (ks. esimerkki tapahtumasta). Puolassa 

järjestetyn Euroopan nuorisoneuvostojen 

kongressin yhteydessä osallistujat keskustelivat 

siitä, miten sosiaalinen media vaikuttaa 

mielenterveyteen (ks. tapahtuma). 

Koronapandemian osalta tarkasteltiin pandemian 

vaikutuksia kansalaisten fyysiseen ja 

mielenterveyteen (ks. tapahtuma).  

Ljubljanan yliopistossa järjestetyssä 

verkkotapahtumassa osallistujat tarkastelivat EU:n 

roolia terveenä ikääntymisen mahdollistamisessa 

(ks. tapahtuma), ja Italiassa järjestetty tapahtuma 

oli omistettu eurooppalaiselle syöpäsuunnitelmalle 

(ks. tapahtuma).  

EU:n jäsenvaltioiden terveydenhuollon integroinnin 

yhteydessä Kreikassa järjestetyssä osallistavassa 

seminaarissa keskusteltiin eurooppalaisen 

terveydenhuoltojärjestelmän luomisen näkymistä ja 

haasteista (ks. tapahtuma). Osallistujat muotoilivat 

ideoita, jotka koskivat muun muassa kehotuksia 

eurooppalaisten lääkintäapujoukkojen 

perustamiseksi ja tarvetta poistaa pohjoisen ja 

etelän välinen eriarvoisuus, jotta voidaan siirtyä 

kohti tällaista yhteistä eurooppalaista 

terveydenhuoltojärjestelmää.  

Verkossa järjestetyssä tapahtumassa käsiteltiin 

epäpuhtauksien, kuten tupakansavun, 

polttoainekaasun, kemikaalien ja muiden 

allergeenien ja radonien, aiheuttamia ilmanlaatuun 

liittyviä terveysriskejä (ks. tapahtuma).  

 

Terveydenhuollon 
saatavuus kaikille 

Yksi tämän aiheen toistuvimmista teemoista on 

kehotus varmistaa kohtuuhintaisen ja laadukkaan 

terveydenhuollon yhtäläinen saatavuus (ks. esimerkki 

erittäin paljon kannatusta saaneesta ideasta).  

Esitetyissä ideoissa kannatetaan eurooppalaisen 

sairausvakuutusjärjestelmän käyttöönottoa (ks. 

esimerkki ideasta). Yhdessä tämän aiheen erittäin 

suurta kannatusta saaneessa ideassa kehotetaan 

EU:ta myös varmistamaan, että kaikilla EU:n 

asukkailla on yhtäläiset mahdollisuudet 

kohtuuhintaisiin ja laadukkaisiin terveys- ja 

sosiaalipalveluihin, joita tarjoavat kestokykyiset, 

riittävällä henkilöstöllä ja välineistöllä varustetut, 

yleisen vakuutusjärjestelmän piiriin kuuluvat julkiset 

järjestelmät (ks. idea). Monet ideat liittyvät tarpeeseen 

osoittaa EU:n varoja erityisesti 

mielenterveyspalvelujen saatavuuden 

varmistamiseksi kaikille tuloista ja iästä riippumatta 

(ks. esimerkki ideasta). Terveydenhuoltoalan 

yksityistämisen purkamista koskeva idea esitetään 

myös keinona tehdä terveydenhuollosta 

kohtuuhintaista kaikille (ks. esimerkki ideasta) ja 

poistaa eroavuudet pääsyssä julkiseen tai yksityiseen 

terveydenhuoltoon EU:ssa (ks. idea). Muissa ideoissa 

otetaan esiin lääkkeiden hinnat ja ehdotetaan keinoja, 

joilla niistä voitaisiin tehdä kohtuuhintaisia kaikille 

lääketeollisuuden seurannan avulla (ks. esimerkki 

ideasta). 

Saavutettavuuden osalta joukossa ideoita ehdotetaan 

useita ratkaisuja, joilla parannetaan terveydenhuollon 

saatavuutta liikuntarajoitteisille tai syrjäseuduilla 

asuville potilaille (ks. esimerkki ideasta). 

Terveydenhuolto tuotaisiin helpommin kaikkien 

ulottuville laajentamalla liikkuvia terveyspalveluja 

”terveysbusseilla”, mikä edistäisi nopeaa ja matalan 

kynnyksen pääsyä terveydenhuollon piiriin (ks. idea). 

Viimeinen alateema liittyy terveydenhuollon 

saatavuuden tasa-arvonäkökohtaan. Vastaajat 

huomauttavat, että tietyillä potilasryhmillä on usein 

erityisiä yhteiskunnallisia esteitä. Jotkut osallistujat 

korostavat tarvetta keskittyä lastenlääketieteeseen 

erityisesti syöpäpotilaiden osalta (ks. esimerkki 

ideasta). Toinen idea on lisätä kohdennettuja etuuksia 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/160810
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/156190
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/138337
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/153748
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/145597
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/150844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/151108
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260902
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133884
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/253837
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198530
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/187144
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vammaisille (ks. idea). Yksi osallistuja 

peräänkuuluttaa transsukupuolisille henkilöille 

suunnattujen terveydenhuoltopalvelujen parempaa 

saatavuutta (ks. idea). 

Nykyisen koronavirustilanteen ja 

mielenterveyshuollon kasvavien jonojen valossa 

useissa ideoissa ilmaistaan tarve osoittaa EU:n varoja 

mielenterveyspalvelujen saatavuuden 

varmistamiseksi kaikille tuloista ja iästä riippumatta 

(ks. esimerkki ideasta). 

Saksalaisessa tapahtumassa ”Väestön ikääntyminen 

ja teknologinen vallankumous” keskusteltiin 

eurooppalaisten terveydenhuoltojärjestelmien 

nykyisistä ja tulevista haasteista kahden megatrendin 

– väestön ikääntymisen ja teknologisen 

vallankumouksen – puristuksessa. Tämän 

tapahtuman tavoitteena oli myös ymmärtää, miten 

hyödyntää teknologiaa kattavan terveydenhuollon 

varmistamiseksi väestön ikääntymisestä huolimatta 

(ks. tapahtuma). Osallistujat määrittelivät kolme 

toiminta-alaa: kansainvälisten koulutusohjelmien 

perustaminen, maantieteellisten rajojen ylittäminen 

terveyden tutkimuksessa ja hoidossa sekä työmallien 

kehittäminen työaikojen ja työn sisällön puitteissa ja 

erityisesti työntekijöiden arvostusmekanismien 

parantaminen. 

 

 

EU:n 
terveydenhuollon  
järjestelmien 
integroiminen 

EU:n terveydenhuoltojärjestelmien yhdentäminen 

jäsenmaiden välistä yhteistyötä lisäämällä on kaiken 

kaikkiaan yksi terveysteeman useimmin mainituista 

aiheista (ks. esimerkki ideasta). Foorumin osallistujat 

kannattavat jäsenmaiden tiiviimpää yhteistyötä 

eurooppalaisten terveydenhuoltojärjestelmien 

vahvistamiseksi (ks. esimerkki tapahtumasta) ja 

laadukkaan terveydenhuollon varmistamiseksi 

kaikkialla EU:ssa. Ideoissa ehdotetaan muun muassa 

EU:n laajuisten hoitostandardien asettamista (ks. 

esimerkki ideasta ja ideasta), tietämyksen ja 

valmiuksien yhdistämistä verkostossa (ks. esimerkki 

ideasta) sekä sitä, että tehohoitolääkärien sallittaisiin 

liikkua vapaasti ja hoitaa kriittisesti sairaita potilaita 

kaikkialla EU:ssa (ks. esimerkki ideasta). Muita ideoita 

ovat esimerkiksi hoitajien tutkintojen tunnustaminen 

kaikkialla EU:ssa, eurooppalaisen sairaalan 

perustaminen harvinaisten sairauksien hoitoa varten 

(ks. idea), elinsiirtoja koskevan lainsäädännön 

parantaminen siten, että luodaan yhdenmukaistettu 

elinsiirtojen koordinointijärjestelmä (ks. idea) sekä 

terveydenhuoltolaitosten akkreditointiviraston 

perustaminen (ks. idea). Samoin vastaajat ehdottavat 

sairauksien tunnustamista kaikkialla EU:ssa, jotta 

voidaan luoda EU:n laajuinen sairauksia koskeva 

järjestelmä, joka sisältäisi tietokannan 

hoitomenetelmistä ja hoidon arvioinneista (ks. 

esimerkki ideasta). Toinen idea koskee 

naapurimaiden välisten terveyskäytävien luomista (ks. 

esimerkki ideasta). Työntekijät, potilaat ja 

terveydenhuollon ammattilaiset voisivat matkustaa 

kansallisten rajojen yli tulevien sulkutoimien aikana ja 

siten varmistaa terveydenhuollon saatavuuden. 

Lisäksi keskusteluissa korostetaan tarvetta lisätä EU:n 

osaamista kansanterveysasioissa (ks. esimerkki 

ideasta ja tapahtumasta), ja useat osallistujat 

ehdottavat ja kannattavat Lissabonin sopimuksen 

tarkistamista (ks. esimerkki ideasta). Toiset osallistujat 

ehdottavat eurooppalaisen terveysviranomaisen 

perustamista (ks. idea) tai Euroopan lääkeviraston 

(EMA) roolin tehostamista (ks. idea). Yksi vastaajista 

ehdottaa, että perustetaan eurooppalainen 

terveydenhuoltoministeriö (ks. idea) tai todellinen 

viranomainen, joka koordinoi lääkkeiden tarjontaa 

kehitystyöstä valmistukseen kaikkien EU:n 

terveysvirastojen kesken (ks. idea). Ehdotukset 

liittyvät useimmiten siihen, miten jäsenmaat ovat 

käsitelleet koronapandemiaa ja siihen liittyviä 

terveydenhuollon laitteiden puutetta, rokotteiden 

kehittämisen haasteita ja rokotteiden yhteishankintoja. 

Vastaajat korostavatkin tarvetta lisätä tai siirtää 

lääkkeiden ja terveydenhuollon laitteiden 

tuotantokapasiteettia EU:n sisällä (ks. esimerkki 

ideasta). 

Osa vastaajista peräänkuuluttaa integroituja 

strategioita yhteisiin EU:n terveyshaasteisiin 

vastaamiseksi. Näitä voisivat olla muun muassa 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/169655
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225590
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/70359
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249251
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/43396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/83527
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260901
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/243510
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
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https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198531
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86725
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/36598
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/203545
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/188761
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/111
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/251073
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/71347
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eurooppalainen mielenterveysstrategia (ks. esimerkki 

ideasta), strategia itsemurhien ehkäisyyn (ks. 

esimerkki ideasta) tai harvinaisia tauteja koskeva 

yhteinen lähestymistapa (ks. esimerkki ideasta). 

Puolassa järjestetyssä kansallisessa 

terveyskeskustelussa osallistujat ehdottivat Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen muuttamista niin, että 

mielenterveyskysymysten sääntely tapahtuisi unionin 

tasolla (ks. tapahtuma). Toiset taas eivät pidä 

asianmukaisena laajentaa unionin toimivaltaa 

terveyden alalla syövän torjunnan ja ehkäisemisen 

yhteydessä, koska jäsenmaat ovat paremmin perillä 

paikallisista tilanteista (ks. idea). Useissa ideoissa 

käsitellään saattohoidon teemaa ja kannatetaan 

yhtenäistä eurooppalaista strategiaa 

terminaalivaiheen hoidoille (ks. idea), kun taas toisissa 

keskitytään syöpäpotilaiden palliatiivisen hoidon 

parantamiseen (ks. idea). 

 

Terveet elintavat 

Yksi usein esiin nousevista teemoista on terveellisten 

elintapojen edistäminen. Monet foorumin osallistujat 

pitävät EU:ta toimijana, jolla on hyvät valmiudet 

edistää terveellisiä elintapoja eurooppalaisten 

keskuudessa. Useat vastaajat pitävät tärkeänä 

vegaani- ja kasvisruokavalion edistämistä niiden 

terveys- ja ympäristöhyötyjen vuoksi (ks. esimerkki 

ideasta). Tässä yhteydessä jotkut ehdottivat, että 

nostettaisiin lihan verotusta ja samalla alennettaisiin 

terveellisten elintarvikkeiden arvonlisäveroa (ks. idea), 

kun taas toiset pyrkisivät kantamaan veroja 

epäterveellisistä elintarvikkeista yleisesti (ks. 

esimerkki ideasta). Yksi osanottaja ehdottaa 

terveellisten ja luomuelintarvikkeiden tukemista, jotta 

pienituloisilla ihmisillä olisi varaa ostaa niitä (ks. idea). 

Puutteellisen ruokavalion seurauksia ajatellen eräs 

toinen osanottaja ehdottaa huonoon ruokavalioon ja 

lihavuuteen liittyvien tulehdussairauksien hoitoa (ks. 

idea). 

Foorumilla ehdotetaan myös tukea terveysosaamisen 

edistämiselle ja koulutukselle (ks. esimerkki ideasta ja 

ideasta) ja terveyteen liittyvien käytäntöjen 

juurruttamiselle varhaisesta iästä alkaen, sillä tämä on 

keskeinen tekijä terveellisissä elintavoissa (ks. idea). 

Tässä yhteydessä yksi osallistuja arvosteli Nutri-

pistejärjestelmässä käytettyjä parametreja (ks. idea). 

Terveellistä ruokavaliota koskevan kasvatuksen 

lisäksi vastaajat pitävät mielenterveyskasvatusta 

erityisen tärkeänä (ks. esimerkki ideasta). 

Elintarvikkeiden ja terveyden välistä korrelaatiota 

tarkastellaan tarkemmin useissa ideoissa, jotka 

liittyvät elintarvikkeiden laadunvalvonnan 

tehostamiseen (ks. esimerkki ideasta) tai tiettyjen 

tuotteiden, kuten keinotekoisten transrasvojen, 

kieltämiseen (ks. idea). Lisäksi mainitaan 

ravitsemukseen ja terveyteen vaikuttavien 

viljelytekniikoiden sääntely (ks. idea), kuten antibiootit 

tehoviljelyssä. Liettuassa järjestettiin tapahtuma, 

jonka erityisenä aiheena oli kestävän EU:n 

elintarvikepolitiikan kehittäminen, ja siihen osallistui 

280 osallistujaa (ks. tapahtuma). He totesivat, että 

EU:n on investoitava enemmän luonnonmukaiseen 

maatalouteen myöntämällä viljelijöille erityisiä tukia. 

Osallistujat korostavat yleisesti tarvetta soveltaa 

alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa 

kestävän maatalouspolitiikan toteuttamiseksi. 

Vastaavia ideoita käsitellään myös Ilmastonmuutos ja 

ympäristö -aihepiirissä. 

Useat kansalaiset korostavat tarvetta hillitä tupakan 

kulutusta Euroopan tasolla korottamalla tupakan 

hintaa ja rajaamalla sen myynti apteekkeihin (ks. 

esimerkki ideasta), kun taas toiset kannattavat 

kestävämpää huumausaineiden torjuntaa EU:n tasolla 

(ks. idea). Myös alkoholi mainitaan yhtenä 

riippuvuuden aiheuttajana, jota EU:n olisi torjuttava 

(ks. esimerkki ideasta). Yksi osallistuja ehdottaa 

alkoholin ja tupakan myynnin rajaamista 

erikoistuneisiin kauppoihin (ks. idea). 

Muutamat vastaajat ehdottivat vuodenajoittaisesta 

kellojen siirtelystä luopumista, mikä heidän mielestään 

parantaisi yleistä terveyttä ja turvallisuutta (ks. 

esimerkki ideasta). 

Terveystutkimus 

Terveystutkimus on monialainen teema, joka 

kiinnostaa useita osallistujia ja koskettaa useita 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225853
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https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/157247
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260703
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/87055
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/76396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198532
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/157972
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249712
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aiheita. Kysymyksestä riippumatta vastaajat yleensä 

kannattavat tutkimusinvestointien lisäämistä 

voimakkaasti, erityisesti innovatiivisten 

biolääketieteen tekniikoiden tutkimiseen. 

Useat vastaajat ehdottavat erilaisia ideoita 

kukoistavan terveydenhuollon ekosysteemin 

kehittämiseksi Eurooppaan edistämällä ja tukemalla 

terveysalan innovointia ja terveystutkimusta (ks. 

esimerkki ideasta). Ehdotuksia on monenlaisia, kuten 

erittäin paljon kannatusta saanut ehdotus edistää 

myalgisen enkefalomyeliitin (kroonisen 

väsymysoireyhtymän) patomekaniikan tutkimusta 

Horisontti Eurooppa -ohjelmassa (ks. idea) tai kehotus 

tukea hermoston rappeutumissairauksien tutkimusta 

(ks. idea). 

Mitä tulee tutkimuksen institutionaaliseen 

organisointiin EU:n tasolla, jotkut vastaajat ehdottavat 

avointa immateriaalioikeuksien kannustinjärjestelmää 

(ks. idea) tai keskitetyn Euroopan 

terveystutkimuslaitoksen perustamista koordinoimaan 

terveystutkimusta kansallisten laitosten välillä ja 

investoimaan lääketutkimukseen (ks. idea). Eräs muu 

idea on tartuntatauteja käsittelevän eurooppalaisen 

laboratorion perustaminen (ks. idea). Yksi kansalainen 

korostaa, että kansallisten tutkimuslaitosten tulisi 

verkostoitua ja suojavaatteita ja lääkkeitä on voitava 

hankkia, valmistaa ja toimittaa nykyistä enemmän 

Eurooppaan painottuen (ks. idea). Toisessa 

ehdotuksessa tuodaan esiin, että EU:n on yhdistettävä 

voimansa yliopistojen kanssa, jotta voidaan kehittää 

uusi antibiootti superresistenttejä bakteereja vastaan 

(ks. esimerkki ideasta). Myös antibioottien käyttöä ja 

väärinkäyttöä koskevan tietoisuuden lisäämistä 

kannatetaan (ks. idea). Jotkut kansalaiset kehottavat 

myös ottamaan käyttöön lakeja, joilla rokotteita 

jakelevat lääkeyritykset velvoitetaan julkaisemaan 

kaikki kyseisiä rokotteita koskevista kliinisistä 

tutkimuksista saadut tiedot, jotta voidaan edistää 

niiden turvallisuuden ja tehokkuuden arviointia (ks. 

idea). 

Sukupuolivääristymät mainitaan yhtenä ongelmana, 

joka haittaa naisten keskuudessa yleisemmin 

ilmaantuvien sairauksien tehokasta tutkimusta. Yksi 

osallistuja kehottaa EU:ta etsimään ratkaisun naisiin 

liittyvän tiedon puutteeseen tutkimuksessa (ks. idea). 

Joissakin ehdotuksissa, joista yksi on erittäin paljon 

kannatusta saanut idea Muut ideat -aiheessa, 

kehotetaan laatimaan toimintasuunnitelma 

eläinvapaaseen tieteeseen siirtymiseksi (ks. idea). 

 

Ennaltaehkäisyä 
eikä vain 
korjaamista 

Terveellisten elintapojen osalta ennaltaehkäisyä 

pidetään alueena, jolla EU voi toimia, ja sen pitäisi 

toimia, tehokkaasti. 

Useat kansalaisten esittämät ideat koskevat tiedotusta 

mielenterveyden ongelmista ja niiden vaikutuksista, 

kuten työuupumuksesta, stressistä, masennuksesta ja 

ahdistuneisuudesta, ja niissä kehotetaan laatimaan 

eurooppalainen suunnitelma tämän kysymyksen 

käsittelemiseksi (ks. esimerkki ideasta) ottaen 

erityisesti huomioon koronapandemian vaikutukset 

(ks. esimerkki ideasta). Tätä kysymystä pidetään 

erityisen kiireellisenä nuorten keskuudessa, minkä 

vuoksi vastaajat kehottavat perustamaan 

mielenterveyttä käsittelevän eurooppalaisen 

nuorisofoorumin (ks. idea) sekä lisäämään 

investointeja tutkimukseen (ks. idea) ja 

mielenterveyttä koskeviin tiedotuskampanjoihin (ks. 

idea). 

Ilmansaasteiden vaikutusta kansalaisten terveyteen 

pidetään myös kiireellisenä kysymyksenä (ks. idea) 

samoin kuin tarvetta torjua meluhaittoja määrittämällä 

tiukat tasot autonrenkaiden sallituille melupäästöille 

(ks. idea). Lisäksi kehotetaan vähentämään 

altistumista erityistä huolta aiheuttaville aineille, kuten 

PFAS-aineille (per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet) 

(ks. idea). 

Yhdessä ideassa esitellään epigeneettisten 

teknologioiden etuja uuden ekologisen inhimillisyyden 

edistämisessä, joka tapahtuu ympäristön ja 

elintarvikkeiden ennaltaehkäisevää roolia 

vahvistamalla yksilöiden ja yhteisön terveyden 

suojelemisessa (ks. idea). 
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Tapahtumissa korostettiin myös ennaltaehkäisyn ja 

terveysseulonnan merkitystä (ks. tapahtuma).  

Eräs osallistuja korostaa tarvetta laatia myös sydän- ja 

verisuonitauteja koskeva eurooppalainen 

toimintasuunnitelma (ks. idea). 

 

Terveenä 
ikääntyminen ja 
ikääntymisen 
haittojen torjunta 

Jotkut osallistujat keskustelevat terveenä 

ikääntymisestä ja ikääntymisen haittojen torjunnasta 

monista eri näkökulmista. 

Euroopan väestö ikääntyy, ja kansalaiset arvostavat 

hyvää terveyttä senioriaikana. Tätä vasten 

laadukkaiden vanhustenhoitopalvelujen tarve 

korostuu (ks. idea). Yhdessä erittäin paljon kannatusta 

saaneessa ja kommentoidussa ideassa edistetään 

tieteeseen pohjautuvaa terveen pitkäikäisyyden 

tutkimusta ja teknologioita, kuten nuorennushoitoja ja 

alan kliinisiä tutkimuksia. Keskeisiä ovat myös 

tehokkaiden oikeudellisten, taloudellisten ja sääntelyä 

koskevien sekä institutionaalisten sitoumuksien 

tekeminen terveen eliniän odotteen pidentämiseksi 

Euroopan unionissa (ks. idea). Eräs osallistuja menee 

vielä pidemmälle ideassaan ja esittää kryoniikkaa 

ratkaisuksi lykätä hoitoa. Ideana olisi jäädyttää 

parantumattomasti sairaita henkilöitä, kunnes 

parannuskeino löytyy (ks. idea). 

Ikääntymisen haittoja pyritään torjumaan myös 

talouskasvun vauhdittamiseksi, koska työssäkäyvä 

väestö on vähenemässä (ks. idea). 

Yksi kansalainen tuo esiin maaseutualueiden 

potentiaalin innovaatiokeskuksina terveenä 

ikääntymistä koskevissa strategioissa, sillä näillä 

”vaikeuksissa olevilla alueilla” asuu yleensä 

suhteellisesti tiheämmin ikääntyneitä kansalaisia eikä 

terveydenhuolto ole yhtä korkealuokkaista kuin 

kaupunkialueilla, minkä vuoksi tarvitaan innovatiivisia 

ratkaisuja (ks. idea). Toinen osallistuja esittää 

ratkaisuksi avustettuja, monisukupolvisia elinoloja (ks. 

idea). 

Liettuassa järjestetyssä tapahtumassa esitettiin 

mielenkiintoinen ikään liittyvä näkökulma, jossa 

pyrittiin ymmärtämään nuorten ja ikääntyneiden 

erilaisia käsityksiä ja asenteita terveyskysymyksiin 

(ks. tapahtuma). Tapahtuman kaksi tärkeintä 

lähtökohtaa olivat yhtäältä terveysasioita koskevien 

tiedotuskampanjoiden ja elinikäisen oppimisen 

merkitys ja toisaalta perheiden keskeinen rooli ja 

keskinäinen tuki terveyskysymysten ratkaisemisessa. 

 

Lähestymistavat 
lääketieteeseen 

Foorumin osallistujat ovat ajoittain eri mieltä parhaasta 

lähestymistavasta lääketieteeseen. Vaikka 

lääketieteellisiä lähestymistapoja koskeviin 

keskusteluihin osallistuu yleensä vain muutama 

osallistuja, jotkin kysymykset keräävät laajempaa 

yleisöä. Näin on esimerkiksi saattohoitojen kohdalla. 

Eräs vastaaja peräänkuuluttaa laajempaa 

tiedonkeruuta saattohoitoa koskevista valinnoista ja 

hoitotestamentin tunnustamista koko Euroopan 

unionissa (ks. idea). 

Yksi saattohoitoon liittyvistä ideoista keskittyy 

syöpäpotilaiden palliatiivisen hoidon parantamiseen 

(ks. idea). 

Saattohoitoa koskevan lainsäädännön ohella yleisesti 

keskusteltu aihe on rangaistavuuden poistaminen 

miedoilta huumeilta, joita käytetään lääkinnälliseen 

tarkoitukseen. Useat kansalaiset kannattavat 

erityisesti kannabiksen rangaistavuuden poistamista 

lääkinnällisistä ja terapeuttisista syistä (ks. idea ja 

idea). 

Foorumilla käsitellään laajasti ideoita, jotka koskevat 

luonnollisten hoitokeinojen, kuten kasvilääkinnän, 

homeopatian yms., sisällyttämistä lääketieteeseen 

tavanomaisen lääkehoidon tueksi (ks. esimerkki 

ideasta). Osallistujat peräänkuuluttavat myös 

kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/117515
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225853
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/115535
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/130947
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/227140
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/102631
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/91807
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94216
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/218131
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
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lääketieteeseen (ks. esimerkki ideasta). Tässä 

yhteydessä osallistujat esittävät, että muut kuin 

lääketieteelliset toimenpiteet voivat todistettavasti 

hyödyttää potilaiden terveyttä ja itsenäisyyttä (ks. 

esimerkki ideasta). 

Toiset osallistujat korostavat, että on tärkeää 

harjoittaa näyttöön perustuvaa lääketiedettä ja 

varmistaa tieteellisten tietojen saatavuus valeuutisten 

torjumiseksi terveyden alalla (ks. esimerkki ideasta). 

 

Reagointi 
koronakriisiin 

Pandemia on epäilemättä herättänyt terveyteen 

liittyvää kiinnostusta ja huolta. Aihe mainitaan monissa 

foorumilla julkaistuissa ideoissa. Terveydenhuollon 

resurssien puute, olipa kyse sairaaloiden 

henkilöstöresursseista, maskeista tai rokotteista, on 

herättänyt julkista keskustelua EU:n strategisen 

riippumattomuuden tarpeellisuudesta 

terveydenhuollon alalla. Yksi kannatusta saanut idea 

liittyy riippumattomuuteen olennaisten lääkkeiden 

tuotannossa (ks. idea). 

Osallistujat keskustelevat laajalti koronapandemian 

vaikutuksista ja katsovat yleisesti, että on palautettava 

lääketieteen ja politiikan rationaalinen ja tieteellinen 

uskottavuus ja luottamus niihin, kun otetaan 

huomioon, miten laajalti väärinkäsitykset ja valeuutiset 

ovat levinneet pandemian aikana. Foorumia käyttävät 

kansalaiset ovat koronapandemiaan liittyvistä toimista 

keskustellessaan yhtä mieltä siitä, että kaikkien 

EU:ssa toteutettavien koronapandemian 

torjuntatoimien olisi perustuttava näyttöön, jotta 

voitaisiin laatia mahdollisimman realistinen kustannus-

hyötyanalyysi (ks. idea). Yksi osanottaja varoittaa 

erityisesti muista sairauksista ja taudeista kärsivien 

potilaiden hoidon laiminlyömisestä tai lykkäämisestä, 

kun sairaalat uudelleenjärjestelevät tilojaan 

koronapotilaita silmällä pitäen (ks. idea). Tämän 

mukaisesti kansalaiset kannattavat 

lääkintähenkilöstön valmiuksien lisäämistä (ks. 

esimerkki ideasta). 

Muissa ideoissa tuodaan esiin tarve kehittää 

osallistavia strategioita tulevien pandemioiden 

torjumiseksi EU:n tasolla ja vammaisten henkilöiden 

oikeuksien suojelemiseksi (ks. idea). Yhdessä 

ehdotuksessa kehotetaan tekemään tutkimusta 

koronatoimien vaikutuksista vanhainkotien asukkaisiin 

ja henkilökuntaan eri EU-maissa, jotta saadaan ensi 

käden tietoa ikääntyneiden henkilöiden kokemuksista 

koronatoimista (ks. idea). Lisäksi yksi vastaaja pyytää 

tutkimaan pandemian aiheuttamia oheisvahinkoja ja 

piilovaikutuksia (ks. idea).  

Useat osallistujat kehottavat lisäämään 

mielenterveystukea, jotta voidaan puuttua pandemian 

sosiaalisiin ja taloudellisiin seurauksiin erityisesti 

nuorten keskuudessa (ks. esimerkki ideasta ja 

ideasta). Myös monissa tapahtumissa on käsitelty tätä 

teemaa, esimerkiksi kysymystä Euroopan 

kansanterveyden tulevaisuudesta koronakriisin 

jälkeen (ks. tapahtuma). 

Rokotusohjelmasta käydyissä keskusteluissa nousee 

esiin ristiriitaisia näkemyksiä, joissa yhtäältä esitetään, 

että rokottamisen olisi oltava pakollista kaikille (ks. 

esimerkki ideasta), ja toisaalta, että kansalaisten olisi 

voitava valita vapaasti (ks. esimerkki ideasta). Eräs 

osallistuja on sitä mieltä, että rokotteiden ei pitäisi olla 

pakollisia nuorille, että EU:n ei tulisi ”kiristää” heitä 

sallimalla ”helpomman” kansainvälisen 

matkustamisen vain rokotetuille ja että jos PCR-testit 

ovat pakollisia, niiden olisi oltava ilmaisia (ks. idea). 

Foorumilla ehdotetaan myös, että EU-maat sopisivat 

tunnustavansa asiaa koskevat WHO:n standardit ja 

vasta-aineiden tason (tai rokotteen/tehosterokotteen) 

todistavat kansalliset asiakirjat (ks. idea). Myös EU:n 

koronatodistuksesta keskustellaan laajalti. Jotkut 

osallistujat kehottavat lakkauttamaan sen (ks. 

esimerkki ideasta) peläten, että kansalaiset jaetaan 

kahteen kastiin (ks. idea), ja ehdottavat, että EU:n olisi 

puolustettava oikeutta olla ottamatta rokotetta (ks. 

idea), kun taas toiset kannattavat koronatodistusta ja 

pakollisia rokotuksia osana yhteisiä pyrkimyksiä 

selättää virus ja varmistaa 

terveydenhuoltojärjestelmien elinkelpoisuus (ks. 

esimerkki ideasta). Eräs osallistuja käsittelee 

rokotehankintoihin liittyviä menettelyjä EU:n tasolla ja 

kehottaa julkistamaan lääkeyhtiöiden kanssa tehtyjä 

sopimuksia avoimemmin (ks. idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/129066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/243512
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/217
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/95338
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
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https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/241792
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/22573
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/247831
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/242782
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
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Useat kansalaiset vaativat enemmän solidaarisuutta 

sekä maailmanlaajuista kumppanuutta ja rahoitusta 

tautien globaalia torjuntaa ja hävittämistä varten. 

Lisäksi he toteavat, että Eurooppa voisi olla maailman 

johtava toimija pandemioiden, syövän ja 

sydänsairauksien torjunnassa ja selättämisessä (ks. 

idea). Yksi kansalainen ehdottaa, että Euroopan 

komissio yhteistyössä Maailman terveysjärjestön 

kanssa edistäisi kansainvälistä sopimusta, joka 

mahdollistaisi lääkkeiden maailmanlaajuisen 

tuotannon ja jakelun pandemioiden yhteydessä (ks. 

idea), ja eräässä toisessa ideassa korostetaan, että 

koko maailma olisi rokotettava, jotta uudet kannat 

eivät pääse kasvamaan (ks. idea). Samalla osallistujat 

kehottavat ryhtymään toimiin yritysten patenttien 

suojaamiseksi ja ehdottavat, että Euroopan komissio 

voisi ottaa asiassa merkittävän roolin välittäjänä ja 

lähettiläänä (ks. idea). 

 

 

Terveys digiaikana 

Foorumin osallistujat keskustelevat laajasti 

teknologioiden vaikutuksesta terveydenhuoltoon, 

mukaan lukien digitalisaation kielteisistä 

terveysvaikutuksista, jotka ovat monille digitaalisen 

vallankumouksen pimeä puoli. 

Joukko kansalaisia on keskustellut viime 

vuosikymmeninä lisääntyneeseen digitalisaatioon 

liittyvistä mahdollisuuksista ja terveysuhista. Useiden 

ideoiden mukaan eurooppalaisten sähköisten 

terveyspalvelujen digitalisointi, yhteensopivuus ja 

integrointi ovat keino tarjota kansalaisille 

yhteentoimivat potilaskertomukset kaikkialla EU:ssa 

(ks. esimerkki ideasta). Osallistujat korostavat 

tekoälyn käyttöä ja datan keskeistä roolia yleensä (ks. 

esimerkki ideasta). Jotkut osallistujista ovat kuitenkin 

varovaisia ja korostavat tällaisten arkaluonteisten 

tietojen haavoittuvuutta ja tarvetta rajata sekä 

kansallisesti että Euroopan laajuisesti 

terveydenhuollon datajoukkojen koko (ks. idea). Yksi 

osallistuja kehottaa esimerkiksi kansallisten 

genomitietokantojen kieltämiseen, koska riski 

tietosuojan vaarantumiseen on suuri (ks. idea). 

Toisaalta keskustelua käydään enemmän myös 

digitaalisesta riippuvuudesta ja ehdotetaan EU:n 

toimintasuunnitelmaa digitaalisen riippuvuuden 

torjumiseksi (ks. idea). Jotkut osallistujat ehdottavat, 

että olisi järjestettävä kouluopetusta ja aikuisille 

suunnattuja tiedotuskampanjoita digitaalisen 

vuorovaikutuksen määrän rajoittamiseksi. Osallistujat 

myös nostavat esiin kysymyksen digiriippuvuudesta ja 

videopeleihin liittyvästä riippuvuudesta (ks. 

tapahtuma), ja ideoissa ehdotetaan muun muassa 

itseapukäyttöliittymien luomista. Toisessa ideassa 

ehdotetaan liikuntaa koskevan ja sähköiseen 

terveydenhuoltoon liittyvän tutkimuksen rahoituksen 

asettamista etusijalle, jotta saataisiin tuotettua 

digitaalisia ratkaisuja, jotka auttavat kansalaisia 

pysymään fyysisesti aktiivisina, ja siten torjuttaisiin 

erilaisia kroonisia sairauksia, jotka johtuvat 

liikkumattomuudesta (ks. idea). 

 

 

 

Syövän hoito 

Aihe, joka mainitaan usein foorumilla erityisesti 

ennaltaehkäisyn mutta myös sen sosiaalisten ja 

psykologisten seurausten osalta, on syöpä (ks. 

esimerkki ideasta). Tässäkin yhteydessä osallistujat 

ehdottavat resurssien yhdistämistä syövän 

torjumiseksi kaikkialla EU:ssa (ks. esimerkki ideasta). 

Vastaajien mukaan varhainen diagnosointi, kuten 

seulonta, vaatii yhteisiä EU:n tukemia toimia (ks. 

esimerkki ideasta ja ideasta). 

Syövän ennaltaehkäisyyn liittyen yhdessä ideassa 

ehdotetaan solariumlaitteiden kieltämistä 

ihosyöpäriskin torjumiseksi (ks. idea), kun taas toinen 

vastaaja korostaa syövän ennaltaehkäisyn merkitystä 

maaseutualueilla, minne syövän 

ennaltaehkäisykampanjat eivät usein ulotu (ks. idea). 

Jotkut osallistujat korostavat sukupuolistereotypioiden 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/257732
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/101377
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/254894
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226084
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226051
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/238331
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/109858
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/140251
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ja leimautumisen aiheuttamia haittoja terveellisten 

elämäntapojen ja ennaltaehkäisevien käytäntöjen 

edistämisessä miesten keskuudessa. He haluavat, 

että EU kehittää kohdennettuja tiedotuskampanjoita, 

jotka koskevat erityisesti eturauhassyövän ehkäisyä 

(ks. idea). 

 

 

Terveydenhuollon 
työntekijät 

Terveydenhuoltoalan työoloja koskeva kysymys on 

otettu terveysaihepiirin lisäksi esiin muuttoliikettä ja 

sukupuolta koskevien aiheiden puitteissa (ks. 

esimerkiksi muuttoliikettä koskeva luku). Osallistujat 

ovat korostaneet terveydenhuoltoalalla 

työskentelevien naisten panosta ja tarvetta tukea heitä 

investoimalla johtamistaitoa ja uralla etenemistä 

edistäviin ohjelmiin (ks. idea). 

Terveydenhuollon työntekijöitä koskevissa ideoissa 

korostetaan alaan vaikuttavia huonoja työoloja (ks. 

esimerkki ideasta) ja vaaditaan palkkojen ja työolojen 

parantamista yleisesti (ks. idea). 

Terveydenhuollon työntekijöiden yhteiskunnallisesti 

tärkeä panos korostui pandemian myötävaikutuksella 

ja synnytti toisinaan laajempaa keskustelua nykyisten 

terveydenhuoltojärjestelmien luonteesta ja yksityisten 

toimijoiden roolista tällä alalla, mukaan lukien 

yksityistämisten vaikutukset työoloihin (ks. idea). 

Yhden idean mukaan Euroopan vapaaehtoistyön 

teemavuosi olisi sopiva tunnustus vapaaehtoisten 

ponnisteluille ja heidän panokselleen 

koronapandemian aikana (ks. idea). 

 

Seksuaali- ja 
lisääntymisterveys 

Ideoissa ja tapahtumissa käsitellään kehotusta 

varmistaa kohtuuhintaisen ja helposti saatavilla olevan 

ehkäisyn saatavuus kaikille naisille (ks. tapahtuma). 

Joissakin ideoissa ehdotetaan, että julkisissa tiloissa 

olisi asetettava saataville ilmaisia kuukautistarvikkeita, 

jotta voidaan torjua niin sanottua kuukautisköyhyyttä 

(ks. esimerkki ideasta). Toisissa ehdotuksissa 

ehdotetaan naisten terveystuotteiden, kuten 

terveyssiteiden, verojen alentamista tai poistamista 

(ks. idea). Lisäksi esiin nousee tarve lisätä naisten 

lisääntymisterveyttä koskevaa tutkimusta ja kehittää 

vähemmän invasiivisia naisten ja miesten 

ehkäisyvälineitä (ks. idea) sekä asettaa reseptivapaa 

jälkiehkäisy saataville kaikissa maissa. Myös 

aborttioikeutta vastustavia näkemyksiä esitetään 

foorumilla (ks. idea).  

Kannanotoissa pohditaan tarvetta edistää 

seksuaalikasvatusta joko yleiseurooppalaisen 

lähestymistavan tai seksuaaliterveyskampanjoiden 

avulla tai tukemalla asian puitteissa aktiivisesti 

toimivia kansalaisjärjestöjä (ks. esimerkki ideasta). 

Berliinissä järjestetyssä tapahtumassa keskusteltiin 

tulevaisuudennäkymistä ja erityisesti 

koeputkihedelmöitykseen liittyvistä eettisistä 

kysymyksistä (ks. tapahtuma). Yhdessä ehdotuksessa 

esitetään EU:n tukemien ja kannattamien 

seksuaaliterveysklinikoiden perustamista (ks. idea), 

kun taas toisessa ehdotuksessa korostetaan hivin 

torjunnan merkitystä (ks. idea). 

 

 

 

 

Viime tarkastelujakson 
uudet ideat (21.2.2022–
9.5.2022) 

Äskettäin esitetyissä Terveys-aiheeseen liittyvissä 

ideoissa toistettiin monia aiemmin mainittuja 

teemoja, ja niissä keskityttiin edelleen useimpien 

osallistujien ensisijaisina pitämiin kysymyksiin. 

Uusia alateemoja tai teemoja ei kirjattu. 

Osallistujat keskustelivat tarpeesta hyväksyä 

Euroopan terveydenhuoltojärjestelmän hallinnointia 

koskeva yhteinen kehys ja edistää erillisten 
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kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien 

integrointia (ks. esimerkki ideasta). Jotkut 

osallistujat toistivat idean Euroopan 

terveysunionista (ks. esimerkki ideasta), ja toiset 

keskittyivät suvereniteettiin 

terveydenhuoltokysymyksissä (ks. idea). 

Osallistujat korostivat myös ideaa siitä, että 

terveydenhuollon on pysyttävä julkisena palveluna 

(ks. esimerkki ideasta).  

Koronapandemiaan liittyen tuotiin esiin riittävän 

rokotuskattavuuden varmistamisen merkitys (ks. 

idea) sekä tarve parantaa kriisiviestintää ja 

kriisinhallintaa (ks. idea ja idea).  

Ennaltaehkäisyaloitteiden tärkeydestä keskusteltiin 

laajasti (ks. esimerkki ideasta). Ehdotuksissa 

viitattiin innovatiivisiin teknologioihin (ks. idea) ja 

etälääketieteen käyttöön vaikeasti tavoitettavien 

väestöryhmien kohdalla (ks. idea) sekä pakollisiin 

rutiinitarkastuksiin (ks. esimerkki ideasta). Lisäksi 

korostettiin tupakoinnin, erityisesti varhaisessa 

iässä aloitettavan, aiheuttamia vaaroja (ks. idea). 

Myös tiedonkeruu oli näkyvä teema 

lääketieteellisen tutkimuksen tehostamisen 

valossa, erityisesti sukupuolikohtaisten tietojen 

vajeen korjaamiseksi (ks. esimerkki ideasta). 

Foorumilla toistettiin myös, että on tärkeää edistää 

terveysosaamista (ks. esimerkki ideasta).  
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Aihepiiriin Vahvempi talous, sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus ja työllisyys on lisätty yhteensä 

2 195 ideaa, 2 099 kommenttia ja 645 tapahtumaa 

9. toukokuuta 2022 mennessä. Osallistujat ovat 

korostaneet, että on tärkeää tehdä EU:sta 

osallistavampi ja sosiaalisesti oikeudenmukaisempi 

erityisesti koronapandemian vuoksi, sekä tuoneet 

esiin useita tähän liittyviä havaittuja haasteita, kuten 

nuorten eurooppalaisten tuen puute ja jäsenmaiden 

välisen yhteistyön puute. Useimmin ehdotettu 

mekanismi, jolla Euroopasta tehtäisiin osallistavampi 

ja sosiaalisesti oikeudenmukaisempi, on taata 

vastikkeeton perustulo koko EU:ssa. Lisäksi 

osallistujat ovat ehdottaneet EU:n talouskasvun 

edistämistä esimerkiksi uusilla talouspolitiikoilla, 

syventämällä edelleen Euroopan sisämarkkinoita, 

keskittymällä innovointiin sekä edistämällä ja 

tukemalla pk-yrityksiä ja strategisia teollisuudenaloja. 

Lisäksi vastaajat katsovat, että vihreä ja digitaalinen 

siirtymä tarjoavat mahdollisuuksia parantaa 

eurooppalaisten työntekijöiden osaamista ja 

mukautua muuttuviin työmarkkinoihin, jotta Euroopan 

talous olisi kilpailukykyinen ja omavaraisempi. Osa 

lisätystä sisällöstä viittaa tarpeeseen torjua 

väestökatoa maaseudulla ja aivovuotovaikutuksia. Eri 

ideat voidaan ryhmitellä seuraaviin teemoihin: 

4. Vahvempi talous, 
sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus ja 
työllisyys  
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 Osallistavampi, sosiaalisesti 

oikeudenmukainen Eurooppa 

 Talouden elpyminen 

 Innovointi – kasvun vauhdittaminen 

 Sosiaalinen suojelu ja sosiaaliturva 

 Oikeudenmukainen talous verotuksen avulla 

 Euroopan sisämarkkinoiden vahvistaminen 

edelleen 

 Lisää työpaikkoja 

 Nykyisen talousmallin haastaminen 

 Kuluttajan oikeudet ja kuluttajansuoja. 

 

Tapahtumat 

Kaikkialla Euroopassa järjestettiin useita 

osallistavia tapahtumia, joissa kansalaiset ovat 

voineet ilmaista mielipiteensä EU:sta ja 

tulevaisuuden huolenaiheitaan (ks. esimerkki 

tapahtumasta). Yhdessä tapahtumassa esimerkiksi 

opiskelijat saivat pohtia heille ensisijaisia 

kysymyksiä. Työllisyyden alalla he vaativat 

oikeudenmukaisempia mahdollisuuksia (miesten ja 

naisten välillä ja sukupolvien välillä) aivovuodon 

ehkäisemiseksi ja kannattivat innovointiin tehtävien 

investointien lisäämistä kasvun vauhdittamiseksi, 

sukupolvien välisen vuoropuhelun lisäämistä ja 

osallisuuden lisäämistä kaikenlaisen syrjinnän 

välttämiseksi. Lisäksi he korostivat historiallisen, 

taiteellisen ja kulttuuriperinnön arvoa ja tarvetta 

parantaa liikenneinfrastruktuuria (ks. tapahtuma). 

Bulgariassa järjestetyssä tapahtumassa 

keskusteltiin aivovuodosta ja nuorten pitämisestä 

harvemmin asutuilla alueilla talouden 

oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden lisäämisen 

sekä työpaikkojen luomisen, kasvun ja investointien 

edistämisen yhteydessä (ks. tapahtuma).  

Sosiaalipolitiikan alalla Maison de l’Europen Agenin 

kaupungissa järjestämässä keskustelussa 

osallistujat keskustelivat sosiaalisen Euroopan 

tulevaisuudennäkymistä (ks. tapahtuma) ja tavoista 

kuroa umpeen eriarvoisuuden kuilua sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi (ks. 

tapahtuma). Opiskelijoille suunnatun tapahtuman 

keskipisteessä olivat nuorten näkymät EU:n 

markkinataloudessa (ks. tapahtuma).  

Miesten ja naisten välistä palkkaeroa tutkittiin 

perusteellisesti Kyproksen olosuhteissa (ks. 

tapahtuma). Lisäksi Zagrebissa järjestetyssä 

konferenssissa ”The Future of the Labour Market, 

Opportunities and Opportunities in the European 

Social Fund” keskusteltiin Euroopan 

sosiaalirahastosta suhteessa työmarkkinoilla 

tapahtuviin muutoksiin (ks. tapahtuma). 

Hybriditapahtuman aikana kuultiin eurooppalaisten 

yritysten työnantajia siitä, miten vastata 

markkinatalouden tuleviin haasteisiin (ks. 

tapahtuma). 

Unkarissa järjestetyssä tapahtumassa keskusteltiin 

EU:n uuden yhteisen maatalouspolitiikan 

vaikutuksista perhetiloihin (ks. tapahtuma). 

Espanjassa Europa Press järjesti yhteistyössä 

Euroopan parlamentin kanssa tapahtumasarjan 

nimellä ”Tulevaisuus on sinun käsissäsi”. Yhdessä 

näistä tapahtumista käsiteltiin maaseutualueiden 

väestökatoa ja niiden elvyttämisen mahdollisuuksia 

(ks. tapahtuma).  

Osallistavampi, 
sosiaalisesti 
oikeudenmukainen 
Eurooppa 

Pyrkimys rakentaa osallistava ja sosiaalisesti 

oikeudenmukainen talousjärjestelmä Eurooppaan on 

ollut tässä aihepiirissä esitettyjen ideoiden suosituin 

teema. Teemassa käsitellään sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden vahvistamista koskevaa tavoitetta 

keinona saavuttaa vahva talous (ks. idea). Teemassa 

on laaja ryhmä ideoita, joissa kehotetaan yleisesti 

laajentamaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

pilaria (ks. esimerkki suurta kannatusta saaneesta 

ideasta) ja ottamaan käyttöön sosiaaliturvaa koskeva 

yhtenäinen EU:n toimintatapa eri aloilla 

vanhemmuudesta ja perheasioista aina oikeuteen 

saada esteetön asunto ja eläkepolitiikkaan (ks. 

esimerkki tapahtumasta). Muut osallistujat 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/149195
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/154441
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/142297
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/142792
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/144838
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/154474
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/141373
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/151471
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/141439
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/150353
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/152329
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/224996
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/90421
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keskustelevat Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

pilarista Euroopan luomisen suunnannäyttäjänä ja 

kehottavat asettamaan vähimmäistavoitteita 

työllisyyden, köyhyyden vähentämisen sekä 

koulutuksen ja osaamisen aloilla (ks. idea). Toisaalta 

jotkut osallistujat katsovat, että työlainsäädännön, 

sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmien olisi edelleen 

kuuluttava jäsenmaiden toimivaltaan (ks. idea). 

Useat foorumin osallistujat peräänkuuluttavat 

sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa Eurooppaa, joka 

voitaisiin saavuttaa esimerkiksi kehittämällä 

sosiaalisen tasa-arvon mittausindeksi (ks. esimerkki 

ideasta). 

Eräässä paljon keskustelua herättäneessä 

alateemassa korostetaan tarvetta kehittää 

institutionaalisella tasolla politiikkoja sukupuolten 

tasa-arvon saavuttamiseksi sekä kulttuuri- että 

koulutusalalla (ks. esimerkki ideasta). Yhtenä 

toimenpiteenä ehdotetaan, että yritysten 

johtotehtävissä otettaisiin käyttöön sukupuolikiintiöt 

(ks. idea). Erityisesti on tuotu esiin ideoita, joissa 

esitetään tasa-arvopolitiikkaa koskevia ehdotuksia 

sekä käsitellään vanhempainvapaata (ks. idea) ja 

yhtäläisiä työllistymismahdollisuuksia koskevia 

päätöksiä (ks. idea). Tähän liittyen järjestettiin 

paneelikeskustelu, jossa käsiteltiin naisyrittäjien 

yritysmaailmassa kohtaamia haasteita, jotka liittyvät 

esimerkiksi palkkaeroihin ja rahoitusmahdollisuuksiin, 

sekä tuotiin esiin esimerkkejä hyvistä käytännöistä 

paikallisella ja kansallisella tasolla (ks. tapahtuma ja 

tapahtuma). Huomiota kiinnitettiin myös naisten 

epävarmoihin työsuhteisiin koronapandemian aikana 

(ks. idea ja idea).   

Muita ideoita ovat esimerkiksi kehotus valvoa 

sukupuolten tasa-arvon toteutumista arkkitehtuurin 

sekä maa- ja vesirakentamisen aloilla (ks. idea). 

Eräässä foorumille lisätyssä ideassa kannatetaan 

yhdenvertaista kohtelua koskevan direktiivin 

hyväksymistä, jotta yhdenvertainen kohtelu voitaisiin 

varmistaa kaikilla elämänaloilla (ks. idea). Aiheeseen 

liittyvät ideat koskevat toimenpiteitä seksuaalisen 

väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi, ja erityisesti 

vaaditaan aloitteita uhrien tukemiseksi esimerkiksi tätä 

varten kehitetyn sovelluksen avulla (ks. idea).  

Toisessa alateemassa, jossa käsiteltiin 

osallistavamman Euroopan edistämistä ja jossa oli 

paljon osallistujia, keskusteltiin tarpeesta edistää 

vammaisten henkilöiden osallistamista esimerkiksi 

laajentamalla kansallisten vammaiskorttien 

voimassaoloa koko EU:hun (ks. idea) ja lisäämällä 

turistialueiden esteettömyyttä (ks. idea ja tapahtuma). 

Lisäksi kannatetaan sosiaalisen verkoston 

perustamista vammaisille henkilöille (ks. idea). Lisäksi 

joissakin ideoissa keskitytään kaupunkisuunnitteluun 

ja ehdotetaan, että julkisista tiloista tehtäisiin 

sukupolvien välistä vaihtoa edistäviä esimerkiksi 

puistojen ja kulttuurikeskusten avulla (ks. esimerkki 

ideasta). Tämä oli myös yksi useista ideoista, joita 

esitettiin espanjalaisessa tapahtumassa, jossa 

kansalaisia kannustettiin kertomaan näkemyksensä 

siitä, miten he parantaisivat kaupunkiaan 

kaupunginjohtajana (ks. tapahtuma). 

On esitetty myös ideoita, joissa kannatetaan kestävän 

kaupunkiympäristön periaatteita, jotta Euroopan 

selviytymiskykyisen ja sosiaalisesti 

oikeudenmukaisen talouden keskiössä olisivat 

kaupungit, joissa on hyvä elämänlaatu. Tähän kuuluisi 

esimerkiksi paikallisten yritysten ja paikallistalouksien, 

julkisen liikenteen saatavuuden sekä hyvän 

ilmanlaadun edistäminen (ks. idea ja idea). 

Tukea on ilmaistu myös tarpeelle auttaa köyhyysrajan 

alapuolella eläviä ihmisiä ja vähentää eriarvoisuutta 

(ks. esimerkki ideasta). Muutamat ideat korostavat 

myös tarvetta tehostaa toimia asunnottomuuden 

torjumiseksi (ks. esimerkki ideasta) ja 

romanivähemmistöjen integrointistrategioiden 

kehittämiseksi (ks. tapahtuma ja tapahtuma). Lisäksi 

on esitetty joitakin epäilevämpiä näkemyksiä (ks. 

idea).   

Useissa ideoissa käsitellään tarvetta ottaa käyttöön 

oikeus olla tavoittamattomissa (ks. esimerkki ideasta 

ja ideasta). 

Lisäksi eräässä toisessa ideassa kannatetaan 

kolmansien maiden kansalaisten sinisten korttien 

voimassaolon pidentämistä sen jälkeen, kun heidän 

alkuperäinen työsuhteensa on päättynyt (ks. idea). 

 

Talouden elpyminen 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112729
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/171701
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/176584
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/162363
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/138568
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/120385
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/98870
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/98870
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/248756
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/256052
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85639
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112767
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/67849
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/156983
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/51283
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/163945
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112432
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/49869
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/218664
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/153319
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/105972
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52570
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/121078
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/234400
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/176651
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/171772
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/149260
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Talouden elpyminen on yksi vilkkaimmista teemoista. 

Foorumin osallistujat esittivät näkemyksensä 

tarpeesta edistää sisämarkkinoita niiden kilpailukyvyn 

lisäämiseksi ja innovointiin kannustamiseksi keinona 

edistää elpymistä (ks. idea). Samaan aikaan useat 

osallistujat kannattavat ideaa, joka koskee uudistettua 

yhteiskuntasopimusta oikeudenmukaisen elpymisen 

varmistamiseksi Euroopassa (ks. idea). Lisäksi eräs 

kansalainen kannustaa vahvistamaan 

työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja 

työehtosopimusneuvotteluja Euroopan sosiaalisen 

markkinatalouden aikaansaamiseksi (ks. idea).  

Joukossa foorumilla esitettyjä kommentteja ja ideoita 

ilmaistaan huolta julkisen velan kasvusta EU:ssa (ks. 

esimerkki ideasta ja tapahtumasta). Niissä 

keskustellaan muun muassa Euroopan keskuspankin 

(EKP) roolista, vakaus- ja kasvusopimuksen 

sääntöjen tarkistamisesta (ks. idea), vaihtotaseen 

epätasapainoa koskevasta lainsäädännöstä (ks. 

esimerkki ideasta) sekä yleisemmällä tasolla EKP:n 

toimeksiannon laajentamisesta (ks. idea ja idea). 

Keskustelun pääaiheena oli EU:n 

elpymissuunnitelma. Sen yhteydessä osallistujat 

korostivat EU-maille yhteistä solidaarisuuteen liittyvää 

haastetta ja keskustelivat varojen käyttöönottoon 

liittyvistä haasteista (ks. esimerkki ideasta ja 

tapahtumasta). Vastaajat kuitenkin korostavat myös, 

että elvytyssuunnitelmat on pantava täytäntöön 

tarkasti, tehokkaasti ja avoimesti (ks. esimerkki 

ideasta). 

Osallistujat esittävät usein paikallisen kulutuksen ja 

tuotannon edistämiseen tähtääviä ideoita, joissa pk-

yritykset toimivat kasvun moottorina. Tällaiset ideat 

nähdään ratkaisevan tärkeinä EU:n talouden 

elpymisen kannalta. Tästä syystä kansalaiset 

korostavat, että yritysten byrokraattiset esteet on 

poistettava (ks. esimerkki ideasta ja tapahtumasta) ja 

ulkomaisten startup-yritysten byrokraattisia 

menettelyjä yksinkertaistettava (ks. idea). Osallistujat 

ehdottivat lisäksi, että EU:n varoja olisi kohdennettava 

myös pk-yrityksiin (ks. esimerkki ideasta). Teeman 

yleisen suuntauksen mukaisesti siinä on esitetty 

useita kehotuksia lisätä tavaroiden tuotantoa EU:ssa 

tuonnin sijaan (ks. idea ja idea). Yksi osallistuja 

ehdottaa, että verkossa myytävien tuotteiden alkuperä 

olisi ilmoitettava paikallisen kulutuksen lisäämiseksi 

(ks. idea). 

Elpymisstrategioiden yhteydessä koheesiota pidetään 

keskeisenä arvona yhdessä verkkoympäristön 

sosiaalisten oikeuksien ja nuorten 

työllistymistarpeisiin vastaamisen kanssa (ks. 

tapahtuma). Esimerkiksi tuleviin sukupolviin 

investoiminen esitetään myös strategiana talouden 

elvyttämiseksi koronakriisin jälkeen (ks. idea). 

Koronapandemian osalta osallistujat keskustelevat 

samansuuntaisesti tarpeesta rahoittaa 

varautumiskeinoja mahdollisia tulevia pandemioita 

varten (ks. esimerkki ideasta). Tämän mukaisesti yksi 

idea koskee pulaa terveydenhuollon ammattilaisista 

Euroopassa (ks. idea). Lisäksi osallistujat korostavat, 

että on tärkeää osoittaa julkisia varoja pientuottajien ja 

-kauppiaiden tukemiseen. Näin voitaisiin korvata 

laajoja tappioita, joita aiheutui niiden toiminnan 

keskeyttämisestä pandemian aikana (ks. idea). 

 Innovointi – 
kasvun 
vauhdittaminen 

Suuri osa tähän aiheeseen lisätystä sisällöstä viittasi 

siihen, että innovointi on Euroopan talouden 

keskeinen voimavara. Osallistujat ehdottavat kasvun 

vauhdittamista investoimalla huipputekniikkaan 

liittyvään tutkimukseen, osaamiseen, tietämykseen ja 

asiantuntemukseen (esim. tekoäly, lohkoketjut, 

nanoteknologia, energian varastointi ja 

laboratorioliha). Joissakin ideoissa käsitellään 

kilpailun siirtymistä kustannusten minimoinnista tiedon 

maksimointiin, mikä avaa Euroopan 

osaamistaloudelle mahdollisuuksia vakiinnuttaa 

asemansa (ks. idea ja idea).  Lisäksi useissa ideoissa 

tuodaan esiin teknologisen riippumattomuuden tarve, 

johon vastattaisiin esimerkiksi kehittämällä EU:n 

laitteistojen valmistuskapasiteettia ja vähentämällä 

sen teollista ja kaupallista riippuvuutta EU:n 

ulkopuolisista maista (ks. esimerkki ideasta).  

Tämän teeman toistuvimmissa ideoissa käsitellään 

tarvetta tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä (ks. 

esimerkki ideasta) ja edistää yrittäjyyttä (ks. idea). 

Startup-yritysten sekä pk-yritysten rahoitusta 

pidetäänkin yleisesti ottaen merkittävänä innovointia 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143684
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/242091
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/105073
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52405
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/81942
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/243145
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/145135
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/107647
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/145136
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100389
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/46928
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/253528
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100390
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/176785
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/258359
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/187739
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/55672
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100685
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88091
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86593
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249514
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/248605
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/230737
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/158368
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/248062
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edistävänä tekijänä (ks. esimerkki ideasta). 

Osallistujat ehdottavat käytännössä pk-yritysten 

tukemista esimerkiksi EU:n rahastolla, joka tarjoaa 

alkupääomaa pk-yrityksille (ks. idea), tai 

eurooppalaisille pk-yrityksille suunnatulla sähköisen 

kaupankäynnin alustalla (ks. idea). Eräs osallistuja 

viittaa Kiinan kehittymiseen innovoinnin ja kasvun 

kapillaarikeskusten kautta sekä suotuisan 

hallinnollisen ja finanssipoliittisen sääntelyn kautta, 

joka on kannustanut investointeihin ja startup-yritysten 

kasvuun. Hän kehottaa pohtimaan EU:n 

toimintapolitiikkoja uudelleen tällaisten esimerkkien 

valossa (ks. idea). Eräässä toisessa ideassa 

ehdotetaan, että huipputeknologian alojen startup-

yrityksille myönnettäisiin suotuisa verotus (ks. idea).  

Merkittävässä osassa lisätystä sisällöstä painotetaan 

myös tilaisuutta perustaa yrityksiä pieniin Euroopan 

kyliin ja raja-alueille (ks. esimerkki ideasta ja 

tapahtumasta). Tässä voitaisiin hyödyntää myös 

etätyömahdollisuuksia (ks. idea). Useissa ideoissa 

kannatetaan hajauttamista ja paikallishallinnon 

tehostamista (ks. idea ja tapahtuma), myös monia 

alueita koskettavien alueellisten erojen ja aivovuodon 

vähentämiseksi (ks. tapahtuma). Samassa hengessä 

järjestettiin tapahtuma, jossa pohdittiin, miten nuoret 

voitaisiin saada jäämään maaseudulle ja pienempiin 

kaupunkeihin. Vastaavasti useissa tapahtumissa 

keskusteltiin mahdollisuuksista asettaa alueiden 

paikallinen kehitys etusijalle kestävän matkailun 

edistämiseksi (ks. tapahtuma ja tapahtuma).   

Tutkimus- ja koulutusinvestointeja pidetään 

ratkaisevan tärkeinä (ks. idea ja tapahtuma), ja 

kannatusta saa myös tietämyksen jakaminen avoimen 

laboratorioverkoston tai Euroopan 

infrastruktuuriviraston kautta (ks. idea). Laajalti 

kannatusta saaneessa ideassa kehotetaan EU:ta 

täyttämään lupauksensa osoittaa kolme prosenttia 

BKT:stään tutkimukseen ja innovointiin (ks. idea). 

Toisessa ehdotuksessa käsitellään eräänlaista 

”tieteen Spotifyta”. Se olisi helppokäyttöinen 

tietokanta, joka sisältää 3D-tulostusmalleja (ks. idea). 

Lisäksi on ehdotettu sellaisen verkko-

oppimismateriaalin ja sellaisten koulutusohjelmien 

laatimista, joissa kootaan yhteen kansainvälisiä hyviä 

käytäntöjä ammatillista koulutusta varten (ks. idea). 

Tutkimuksen alaa koskevista ehdotuksista yksi 

käsittelee patenttien helpottamista patenttirahaston 

avulla (ks. idea). On myös kehotettu perustamaan 

Euroopan korkea terveysviranomainen, joka 

kannustaisi julkiseen ja yksityiseen terveysalan 

tutkimukseen (ks. idea). Lisäksi yksi kansalainen 

kannattaa innovoinnin tukemista lisäämällä 

standardoinnin vapautta, jotta voidaan vähentää 

oikeudellista vastuuta vaihtoehtoisia ratkaisuja 

tarjoaviin innovatiivisiin toimintamalleihin nähden (ks. 

idea). Lukuisissa ehdotuksissa halutaan lisätä 

tutkimusta ja innovointia, jotta keskeisten 

mahdollistavien teknologioiden kehittämistä 

Euroopassa voitaisiin edistää (ks. idea). 

Toisten ideoiden perusteella digitaalitaloutta pidetään 

myös innovoinnin ja kasvun ennakkoedellytyksenä: 

keskustelua käydään kryptovaluutoista (ks. esimerkki 

ideasta) ja euron kanssa rinnakkaisista paikallisista 

digitaalisista valuutoista (ks. esimerkki ideasta). 

Kryptovaluuttojen osalta osallistujat katsovat, että 

sääntelyä tarvitaan kansalaisten suojelemiseksi (ks. 

esimerkki ideasta). 

Innovointia ja kasvua käsitellään myös ympäristön, 

ilmastonmuutoksen ja vihreän siirtymän näkökulmasta 

(ks. idea). Kaikissa foorumin osioissa esitetään 

jossakin muodossa ideoita, jotka koskevat 

ilmastoneutraaliustavoitteita ja EU:n mahdollista 

johtavaa roolia (maailmanlaajuisen) vihreän talouden 

luomisessa ja siihen investoimisessa (ks. esimerkki 

ideasta). Eräs kansalainen ehdottaa esimerkiksi 

vihreän siirtymän täydentämistä siten, että 

teollisuuspoliittisen suunnitelman tavoitteiden 

toteutumista seurattaisiin määrällisillä indikaattoreilla, 

jotta voitaisiin seurata Euroopan teollisuusstrategian 

kehittymistä globaalissa vertailussa (ks. idea). Lisäksi 

eräs osallistuja korostaa mahdollisuutta hyödyntää 

tekoälyä yritysten energiatehokkuuden 

parantamiseksi (ks. idea).  

Useissa ideoissa käsitellään vihreän talouden 

käytännön toteutusta esimerkiksi investoimalla 

luonnonmukaiseen maatalouteen ja Pellolta 

pöytään -hankkeisiin (ks. idea). Eräs osallistuja 

ehdottaa, että vihreämpi talous voitaisiin saavuttaa ja 

elintarviketurva varmistaa älykkäiden 

maatalousteknologioiden avulla (ks. idea). 

Eräs kansalainen kuitenkin selittää, että vihreän 

kehityksen ohjelman täytäntöönpanolla olisi 

varmistettava, että uudet toimenpiteet eivät vaikuta 

kielteisesti EU:n kansalaisiin (ks. idea). 

Yritystoiminnan näkökulmasta useissa ideoissa 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87187
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/245258
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/202557
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/110716
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/177013
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/173053
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/81709
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/123520
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/81678
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/134971
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/124280
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/124279
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64484
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/70192
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/132166
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/211829
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/217570
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/172129
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1289
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/195130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/224963
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/248590
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143716
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/131474
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käsitellään toimenpiteitä, joilla kannustetaan ja 

tuetaan yrityksiä vihreän siirtymän toteuttamisessa 

(ks. tapahtuma). Esimerkiksi tietyille aloille asetetaan 

selkeät ja sitovat tavoitteet (ks. idea), ja samalla 

estetään yrityksiä ottamasta käyttöön 

”viherpesustrategioita” (ks. idea). 

Toisissa ehdotuksissa mainitaan ilmailu- ja 

avaruusteollisuuden vahvistaminen keinona ottaa 

johtoasema innovatiivisten teknologioiden alalla 

esimerkiksi lisäämällä ESAn rahoitusta (ks. idea ja 

idea). 

Sosiaalinen suojelu 
ja sosiaaliturva 

Useimmin toistuva alateema, johon liittyy useita 

monien kannattamia ja paljon kommentoituja ideoita, 

koskee vastikkeetonta perustuloa, jolla varmistetaan 

kaikkien mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan (ks. 

idea ja idea). Vastikkeettoman perustulon lisäksi 

kehotetaan toistuvasti toteuttamaan toimenpiteitä, 

joilla puututaan (nuoriso)työttömyyteen. Tällaisia 

olisivat esimerkiksi osaamisohjelmat (ks. esimerkki 

ideasta) ja Euroopan työttömyysrahaston 

perustaminen (ks. idea). Nuorisotyöttömyyttä 

käsitellään myös muissa aiheissa. 

Tähän alateemaan liittyy myös idearyhmä, jossa 

keskustellaan tuloeroista EU:ssa. Esimerkki tähän 

liittyvästä ehdotuksesta on yrityksen sisäisten 

palkkaerojen rajoittaminen (ks. esimerkki ideasta). 

Lisäksi kehotetaan yleisesti lisäämään toimia 

köyhyyden torjumiseksi ja ehkäisemiseksi 

Euroopassa (ks. esimerkki ideasta). Eräs osallistuja 

toistaa, että sosiaalietuudet on rahoitettava vahvan 

taloudellisen perustan turvin (ks. idea).  

Jotkut osallistujat korostavat väestön ikääntymiseen 

liittyvää tarvetta puuttua pitkäaikaiseen 

terveydenhuoltoon ikääntyneiden henkilöiden 

turvallisuuden ja ihmisarvon varmistamiseksi (ks. 

idea) sekä torjua vanhusten sosiaalista eristyneisyyttä 

(ks. idea). He haluavat kannustaa sukupolvien 

väliseen solidaarisuuteen, jotta voidaan estää 

ikääntyneiden henkilöiden jääminen syrjään (ks. idea). 

Yksi osallistuja kehottaa myös kuromaan umpeen 

ikääntyneitä henkilöitä koskevan digitaalisen kuilun, 

varmistamaan, että heillä on julkishallinnon 

muodollisuuksien edellyttämät taidot ja että heidän 

saatavillaan on sosiaali- ja terveysresursseja, yleistä 

tietoa ja kulttuuritoimintaa (ks. idea). 

Tähän liittyen monet osallistujat keskustelevat 

koordinoidun eläkepolitiikan ja eläkkeiden tarpeesta 

kaikissa EU:n jäsenmaissa (ks. esimerkki ideasta) ja 

ehdottavat yhtenäisen eläkejärjestelmän perustamista 

liikkuvia kansalaisia varten (ks. esimerkki ideasta). 

Osallistujat ehdottavat myös eläkeuudistuksia (ks. 

esimerkki ideasta). 

Toisessa ideajoukossa käsitellään lasten ja vanhusten 

köyhyyteen liittyvää ongelmaa (ks. esimerkki ideasta). 

Naispuoliset eläkeläiset ovat suuremmassa 

köyhyysvaarassa, koska ryhtyvät yleensä 

omaishoitajiksi eikä tällaisia työvuosia oteta huomioon 

heidän eläkkeissään (ks. idea). 

Oikeus esteettömään ja kohtuuhintaiseen asumiseen 

on toinen sosiaaliturvaan liittyvä alateema, josta 

osallistujat keskustelevat (ks. esimerkki ideasta). Eräs 

osallistuja kehottaa luomaan kannustimia nykyisen 

väestökadon torjumiseksi verohyvitystoimenpitein, 

joilla kevennetään nuorten, pienituloisten perheiden 

taloudellista taakkaa (ks. idea). Toiset kehottavat 

yleisemmin EU:ta ja sen jäsenmaita ottamaan 

huomioon väestörakenteen muutoksen (ks. esimerkki 

ideasta) ja ehdottavat elimen perustamista tätä 

tarkoitusta varten (ks. idea).  

Lisäksi foorumille on lisätty joukko hallintoon 

keskittyviä ideoita, kuten (EU:n yhteisen) digitaalisen 

sosiaaliturvakortin käyttöönotto ja siirrettävät 

sosiaaliset oikeudet liikkuville eurooppalaisille, joista 

on keskusteltu myös muissa foorumin aiheissa (ks. 

esimerkki ideasta). Yksi osallistujista kannattaa 

samansuuntaisesti demokraattista digitaalista euroa ja 

yleistä perusosinkoa, jotka voitaisiin rahoittaa EKP:n 

avomarkkinaoperaatioiden, digitaalisten lisenssien tai 

suorien sijoitusten kautta hankituista 

joukkovelkakirjoista ja osakkeista saamilla tuotoilla 

(ks. idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/125765
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1501
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/162365
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/224831
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/196153
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/57190
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/203017
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/252884
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/201829
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143490
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/160876
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143552
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/33430
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/121111
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/114346
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/153486
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/233179
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/260008?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=demograph
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/136657?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=demograph&page=3
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/92005
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Oikeudenmukainen 
talous  
verotuksen avulla 

Tässä merkittävässä teemassa käsitellään 

sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöön liittyvien 

ongelmien ratkaisemista finanssipoliittisten sääntöjen 

avulla. 

Valtaosassa ideoita kannatetaan verotuksen 

oikeudenmukaisuuden parantamista, 

oikeudenmukaista verotusta ja veropetosten torjuntaa. 

Ehdotuksiin sisältyy muun muassa toimenpiteitä 

veronkierron torjumiseksi ja finanssitransaktioveron 

käyttöönotto (ks. idea). Useat osallistujat esittivät 

ideoita sosiaalisen polkumyynnin välttämiseksi 

yhdenmukaistamalla finanssipoliittiset säännöt ja 

vähimmäispalkat kaikissa jäsenmaissa (ks. esimerkit 

ideasta ja ideasta). Eräs erittäin paljon kommentteja ja 

kannatusta kerännyt idea koskee maailmanlaajuisen 

tai EU:n vähimmäisveron käyttöönottoa 

veroparatiiseihin puuttumiseksi (ks. idea) ja toinen 

välittömän verotuksen lähentämisen edistämistä 

Euroopassa (ks. idea). Eräässä ideassa ehdotetaan, 

että veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita 

koskevaan luetteloon liittyvää menetelmää olisi 

tarkistettava (ks. idea). Monissa kannanotoissa 

tuodaan esiin kysymys siitä, miten suuria 

teknologiayrityksiä ja digitaalialan yrityksiä voidaan 

verottaa tehokkaasti (ks. esimerkki ideasta ja 

tapahtumasta). 

Huomattavassa osassa ideoita puolletaan verotuksen 

yhdenmukaistamista ja verounionin luomista, jotta 

voidaan varmistaa, että vauraus jakautuu 

tasaisemmin Euroopan yhteiskunnissa (ks. esimerkki 

ideasta). Digitaalisella foorumilla korostetaan tähän 

liittyen monenlaisia mahdollisia verotustoimenpiteitä 

osallistavan ja oikeudenmukaisen talouden 

edistämiseksi (ks. esimerkki ideasta). Verotusta 

koskevat aiheet ovat tällä hetkellä seuraavat. 

Ensinnäkin verotustoimenpiteet, joilla edistetään 

reilua kilpailua yritysten välillä, kuten joko yhteinen alv-

järjestelmä sähköistä kaupankäyntiä varten tai 

arvonlisäveron maksuvelvollisuus yrityksille vain 

niiden kotimaassa (ks. idea). Toiseksi ympäristöön ja 

ilmastonmuutokseen liittyvä verotus, jonka 

yhteydessä kehotetaan ottamaan käyttöön muun 

muassa EU:n hiilivero (ks. esimerkki ideasta) tai 

kestävyysvero (ks. esimerkki ideasta). Yhteisiä veroja, 

kuten hiilijalanjäljen verotusta, pidetään myös keinona 

kuroa umpeen eriarvoisuutta EU-maiden välillä ja 

parantaa sisämarkkinoiden toimintaa (ks. idea). Tähän 

liittyen järjestettiin tapahtuma, jossa tuotiin esiin, että 

jäsenvaltioissa sovellettavia EU:n budjettisääntöjä on 

uudistettava, jotta voidaan varmistaa kestävä 

elpyminen koronakriisin jälkeen sekä vihreän ja 

digitaalisen siirtymän edellyttämät julkiset investoinnit 

(ks. tapahtuma). 

Kolmanneksi kehotettiin verottamaan kulutustavaroita 

tuotanto-olojen (työvoima, raaka-aineet, palkat) 

perusteella pikemminkin reilun kuin vapaan kaupan 

edistämiseksi (ks. esimerkki ideasta). Viimeinen 

verotustoimenpiteiden ryhmä sisältää sekalaisia 

toimenpiteitä, kuten sukupuolten tasa-arvoa edistävä 

verotus, ja siinä kehotetaan sallimaan arvonlisäveron 

nollaverokannan tai alennetun alv-kannan 

soveltaminen naisten hygieniatuotteisiin (ks. idea). 

 

Euroopan 
sisämarkkinoiden 
vahvistaminen 
edelleen 

Yhä useammat kannanotot liittyvät tarpeeseen 

vahvistaa edelleen Euroopan sisämarkkinoita ja 

keskittyä talouspolitiikkaan, kun otetaan huomioon, 

että komissio on siirtänyt painotuksiaan yhä enemmän 

muille politiikan aloille (ks. esimerkki ideasta ja 

tapahtumasta). Itse asiassa monet osallistujat pitävät 

EU:n tavaroiden, palvelujen, pääoman ja 

henkilöresurssien sisämarkkinoita EU:n 

arvokkaimpana voimavarana (ks. esimerkki ideasta). 

Joissakin kannanotoissa korostetaan paikallisten 

ekosysteemien välisten yhteyksien arvoa ja merkitystä 

kaikkialla Euroopassa, sillä niiden avulla on kehitetty 

erilaisia asiantuntemuksen ja taitotiedon muotoja (ks. 

idea). 

Lisäksi monissa kannanotoissa viitataan siihen, että 

konttikuljetuskustannusten merkittävän nousun myötä 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251337
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/173784
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/97318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64286
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/121839
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95371
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/27820
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/86726
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/115967
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/125735
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/250373
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249977
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EU:lla olisi mahdollisuus tuoda takaisin 

monikansallisia tehtaita, kuten mikrosirutuotantoa, 

joita oli aiemmin siirretty Aasian maihin alhaisempien 

tuotantokustannusten vuoksi (ks. idea ja idea). Yksi 

kansalainen ehdottaa, että talouspolitiikkaa 

kehitettäisiin houkuttelemaan maailmanlaajuisia 

yrityksiä osana eurooppalaista yrityspolitiikkaa, jossa 

verotus on yhdenmukaista koko EU:ssa (ks. idea). 

Yleisesti ottaen ideoissa toistetaan, että jäsenmaiden 

olisi parannettava voimassa olevan EU-säännöstön 

täytäntöönpanoa talouden alalla ja vältettävä 

protektionismia, jotta sisämarkkinoista tulisi 

houkuttelevammat ja kilpailukykyisemmät (ks. 

esimerkki ideasta). Toisissa ideoissa kannatetaan 

EKP:n tehtävien lisäämistä (ks. esimerkki ideasta), 

lobbauksen avoimuutta EU:ssa (ks. esimerkki ideasta) 

ja keskinäisten yhteyksien vahvistamista yli rajojen. 

Lisäksi kannatetaan yhteyksien parantamista 

maaseutualueille (ks. idea). 

Yhteisiä veroja, kuten hiilijalanjäljen verotusta, 

pidetään keinona kuroa umpeen eriarvoisuutta EU-

maiden välillä ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 

(ks. idea). Tähän liittyen järjestettiin tapahtuma, jossa 

tuotiin esiin, että jäsenvaltioissa sovellettavia EU:n 

budjettisääntöjä on uudistettava, jotta voidaan 

varmistaa kestävä elpyminen koronakriisin jälkeen 

sekä vihreän ja digitaalisen siirtymän edellyttämät 

julkiset investoinnit (ks. tapahtuma).  

Eräs osallistuja toistaa, että sisämarkkinasäännöt olisi 

yhdenmukaistettava, jotta voitaisiin parantaa 

rajatylittävän kaupan toimivuutta. Lisäksi pk-yritysten 

kasvunäkymiä olisi arvioitava pk-yritystestin jälkeen 

sen varmistamiseksi, että sääntely vastaa yrittäjien ja 

kansalaisten todellisia tarpeita (ks. idea).  

Muutamissa ideoissa matkailu katsotaan Euroopan 

talouden kasvun kannalta strategiseksi alaksi (ks. 

idea).  

Yhdessä ideassa esitetään myös, että esperanton 

käyttöönotto EU-kieleksi olisi taloudellisesti hyödyllistä 

(ks. idea).  

Lisää työpaikkoja 

Keskusteluissa työllisyyden edistämisestä osallistujat 

yksilöivät useita kysymyksiä, kuten tarpeen parantaa 

työntekijöiden osaamista, mukautua muuttuviin 

työmarkkinoihin sekä puuttua nuorisotyöttömyyteen ja 

sopeutua koronapandemian luomiin olosuhteisiin. 

Osallistujat korostavat, että on tärkeää tukea 

erityisesti nuoria työmarkkinoille pääsyssä (ks. 

esimerkki tapahtumasta). Nuorisotyöttömyys on 

teeman näkyvin aihe (ks. esimerkki ideasta), ja tässä 

yhteydessä osallistujat mainitsevat erityisesti NEET-

nuoret (ks. idea). Osallistujat korostavat, että 

aloitustason työpaikat eivät ole aloittavien 

työnhakijoiden saatavilla, koska niissä edellytetään 

paradoksaalisesti työkokemusta (ks. idea). Yhdessä 

ideassa ehdotetaan, että akateemisiin 

opetussuunnitelmiin sisällytettäisiin myös joitakin 

kovia taitoja työelämään mukautettujen taitojen 

vahvistamiseksi (ks. idea). Lisäksi painotetaan 

urakehitystä ja kehotetaan toteuttamaan ohjelmia ja 

toimenpiteitä, joilla helpotetaan pääsyä EU:n 

työmarkkinoille. Tähän kuuluisi harjoittelu eri 

jäsenmaissa ja verkossa toimiva työnvälitysalusta (ks. 

esimerkki idea). Esimerkiksi taitojen parantamista 

koskevalla hankkeella pyritään asettamaan koulutus- 

ja oppimismahdollisuudet Euroopan sosiaalisen 

markkinatalouden keskiöön (ks. idea).  

Vastaavasti foorumilla ehdotetaan muun muassa 

akateemisten tutkintojen mukauttamista 

työmarkkinoille, mikä puolestaan parantaisi 

opiskelijoiden työllistettävyyttä (ks. idea). Jotta 

voitaisiin käsitellä ammattitaitoisten työntekijöiden 

puutetta ja yleisemmin työmarkkinoiden digitalisointiin 

tarvittavien taitojen puutetta (ks. idea), yksi osallistuja 

ehdottaa ulkomailla hankitun koulutuksen 

tunnustamisen helpottamista (ks. idea). Toisessa 

innovoinnin teemaan liittyvässä idearyhmässä 

kehotetaan luomaan työpaikkoja vihreän ja 

digitaalisen siirtymän mukaisesti (ks. esimerkki 

ideasta). 

Toisaalta osallistujat korostavat myös tarvetta tarjota 

lisää ammatillisia kehitysmahdollisuuksia teknisillä 

aloilla, joilla tarvitaan enemmän käytännön taitoja (ks. 

idea). Useat osallistujat korostavat puutteellisia 

mahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen ja 

keskiasteen jälkeiseen oppimiseen, minkä vuoksi 

yritykset eivät löydä ammattitaitoisia työntekijöitä (ks. 

idea). Yksi osallistujista kehottaa esimerkiksi 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/160975
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/235522
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/117382
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/116229
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/157609
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165067
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/173020
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95371
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/27820
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/215854
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/261036
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/202060
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/169457
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/147379
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/179852
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/259018
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100388
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143388
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/194411
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/62670
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95503
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/126754
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edistämään käsityöalan työpaikkoja keinona auttaa 

nuoria sukupolvia löytämään uudelleen perusarvoja 

sen sijaan, että edistettäisiin pelkästään tietotekniikka-

alan työpaikkoja (ks. idea). 

Työntekijöiden liikkuvuuden lisäämistä EU:ssa 

pidetään myös taloudellisesti hyödyllisenä (ks. idea). 

Siitä keskustellaan kuitenkin myös aivovuodon 

aiheuttajana joissakin maissa (ks. tapahtuma). Eräs 

foorumin osallistujista kannattaa pyrkimyksiä luoda 

ihmisarvoisia työpaikkoja ansioiden perusteella (ks. 

idea).   

Työolojen osalta osallistujat kannattavat etätyön ja 

”joustavan työn” edistämistä. Näin voitaisiin vähentää 

työntekijöiden työmatkoihin kuluttamaa aikaa ja 

työnantajille koituvia, toimistoinfrastruktuuriin liittyviä 

kiinteitä kustannuksia (ks. idea), sovittaa perhe-elämä 

ja työ paremmin yhteen, vähentää maaseudun 

väestökatoa (ks. idea) ja leikata haitallisia päästöjä 

liikenteen vähentyessä (ks. idea). Muita ehdotuksia 

ovat lyhyempi työviikko (ks. esimerkki ideasta), 

palkattoman harjoittelun, pakollisen ylityön ja 

epävarmojen työsopimusten kieltäminen (ks. 

esimerkki ideasta) sekä perhe- ja työelämän 

yhteensovittaminen investoimalla 

lastenhoitoinfrastruktuureihin. 

Lisäksi kesäajan käytön lopettamista koskeva idea on 

laajentunut, ja osallistujat ovat keskustelleet 

lopettamisen taloudellisista ja sosiaalisista hyödyistä 

(ks. esimerkki ideasta). 

Nykyisen 
talousmallin 
haastaminen 

Monissa tähän teemaan liittyvissä ideoissa on 

yhteisenä tekijänä tavoite vähentää eriarvoisuutta 

EU:n talouksissa (ks. esimerkki ideasta). Tätä 

pidetään ratkaisevan tärkeänä, kun pyritään 

lisäämään yhteiskunnallista tasapainoa tehostamalla 

alueiden välistä yhteistyötä (ks. idea). 

Useissa ideoissa kannatetaan Euroopan teollisuuden 

käyttämien raaka-aineiden ja jalostettujen tuotteiden 

hankintalähteiden monipuolistamista koskevan 

sääntelyn aloittamista, jotta voitaisiin edistää 

”eurooppalaisen kapitalismin” mallia (ks. idea ja idea).  

Useissa kannanotoissa painotetaan myös, että olisi 

tärkeää selvittää sellaisen talousmallin 

mahdollisuuksia, joka ulottuu BKT:tä pidemmälle, 

sekä edistää osallistavaa ja tasapuolista 

eurooppalaista hyvinvointia (ks. esimerkki ideasta 

sekä tapahtuma ja tapahtuma). Uudessa 

talousmallissa tulisi olla indikaattoreita, joilla mitataan 

BKT:tä laajempia kasvun käsitteitä (ks. tapahtuma). 

Eräs kansalainen esitti samansuuntaisesti, että 

sisämarkkinoiden sääntelykehyksen olisi tarjottava 

yrityksille parempia kannustimia toimia yhteiskunnan 

ja ympäristön kannalta hyödyllisesti (ks. idea ja 

tapahtuma). Eräässä toisessa ideassa kuvataan 

tarvetta mukauttaa rahapolitiikka vastaavasti 

ympäristöluokittelun ja sosiaalisen luokittelun 

käsitteisiin (ks. idea). Kolmannen sektorin 

organisaatiot esittävät, että osa NextGenerationEU-

paketista käytettäisiin sosiaalipalveluihin ja 

alueelliseen yhteenkuuluvuuteen (ks. idea).  

Yhdessä ehdotuksessa ehdotetaan raportointia siitä, 

kuinka paljon erilaiset liikennetottumukset vaikuttavat 

hiilijalanjälkeen, jotta voidaan lisätä tietoisuutta ja 

kannustaa kansalaisia valitsemaan vähiten 

saastuttava liikennemuoto (ks. idea ja tapahtuma). 

Toinen osallistuja ehdottaa vastaavasti, että EU:ssa 

otettaisiin käyttöön lentojen päästöhyvitysjärjestelmä 

lentomatkustuksen sääntelemiseksi ja rajoittamiseksi 

(ks. idea). 

Tässä teemassa Euroopan nykyisestä 

talousjärjestelmästä keskustellaan ideologisemmasta 

näkökulmasta. Osallistujat ehdottavat yhtäältä 

kapitalismin ja vapaiden markkinoiden kehittämistä, 

sisäisen kilpailun lisäämistä, sääntelytaakan 

keventämistä sekä tukien ja ylisuurten verokantojen 

vähentämistä (ks. esimerkki ideasta). Ryhmä 

osallistujia kehottaa viemään taloutta vapaampaan 

suuntaan. Heidän ehdotuksiinsa kuuluvat erityisesti 

byrokratian vähentäminen, EU:n poliitikkojen ja 

henkilöstön erioikeuksien poistaminen (ks. esimerkki 

ideasta), alempien ja keskiluokkien verojen 

alentaminen, yrittäjyyden tukeminen sekä pienten ja 

keskisuurten yritysten kehittäminen, mikä puolestaan 

loisi työllistymismahdollisuuksia (ks. esimerkki 

ideasta). 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/93457
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/102433
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/257863
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/84976
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69103
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/183020
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/157313
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251132
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/230737
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/63955
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/61645
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/54847
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100454
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/46960
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251309
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/242091
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/176422
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/80521
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/152494
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10671
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/125005
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Kuten edellä todettiin, muut osallistujat tavoittelevat 

puolestaan ihmiskeskeisempää taloutta ja korostavat 

nykyisen talousmallin koettuja puutteita, kuten 

työolojen ja tavaroiden alkuperän avoimuuden 

puutetta koko tuotantoketjussa (ks. esimerkki ideasta). 

Tähän keskusteluun liittyy idea, jossa tuodaan esiin 

kohtuutalouden teoria keinona palauttaa tasapaino 

ihmisten ja luonnon välille vaihtoehtona 

hallitsemattomalle kasvulle nähden (ks. idea). Eräs 

toinen osallistuja ehdottaa, että malliksi otettaisiin ns. 

donitsitalous (ks. idea). Muutamat osallistujat 

kannattavat kiertotalouteen liittyviä aloitteita (ks. idea 

ja idea). Muita kiertotaloutta koskevia ideoita on 

esitetty aihepiirissä Ilmastonmuutos ja ympäristö.  

 

Viime tarkastelujakson 
uudet ideat (21.2.2022–
9.5.2022) 

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen 

yhteydessä monessa ideassa tuotiin esiin tarve 

tuotannon riippumattomuudelle Euroopan 

taloudellisen omavaraisuuden parantamiseksi (ks. 

esimerkki ideasta) sekä eurooppalaisen 

laatuleiman parempi suoja (ks. idea) ja 

tuontiverojen korottaminen keinona parantaa 

Euroopan suvereniteettia (ks. idea). Tämän teeman 

uusi ilmentymä on useiden osallistujien esiin tuoma 

omavaraisuuteen pyrkiminen 

energiariippumattomuuden saavuttamiseksi (ks. 

esimerkki ideasta). Lisätyissä sisällöissä viitataan 

usein energiakriisiin, joka johtuu Venäjän 

Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksena 

toteutetuista strategisista toimista (ks. esimerkki 

ideasta). Tämä on Euroopan energiaunionia 

koskevan ehdotuksen taustalla (ks. idea). Useat 

osallistujat keskustelivat Espanjassa järjestetyssä 

tapahtumassa asiantuntijapaneelin kanssa myös 

EU:n strategisen energiariippumattomuuden 

käsitteestä (ks. esimerkit ideasta) turvallisuuden ja 

puolustuksen, energian ja ympäristön sekä 

teollisuuden muutosprosessin näkökulmista (ks. 

idea). 

Kuten aiemminkin, maaseutualueiden roolia 

vahvemman EU:n talouden luomisessa käsiteltiin 

useissa viime aikoina lisätyissä sisällöissä. Monissa 

ideoissa korostettiin maaseutualueiden 

väestökadon ongelmaa (ks. esimerkki ideasta), ja 

monet osallistujat katsoivat sen vaikuttavan 

eriarvoisuuteen (ks. idea). Osallistujat korostivat, 

että on tärkeää kannustaa yrityksiä ja nuoria 

asettumaan maaseudulle kohdennetun verotuksen 

ja byrokratian vähentämisen avulla (ks. esimerkki 

ideasta). Myös nuorille viljelijöille osoitettavan 

rahoituksen lisäämistä vaadittiin (ks. idea).  

Viime tarkastelujaksolla sosiaalisen suojelun ja 

sosiaaliturvan teema synnytti paljon asiaan liittyviä 

ideoita, joissa toistettiin edellä kuvailtuja teemoja. 

Lisätyissä sisällöissä käsiteltiin eläkeuudistuksia, 

työviikon pituutta, aktivointikäytäntöjä, käytäntöjä, 

joilla puututaan vammaisten kohtaamiin erityisiin 

ongelmiin (ks. esimerkki ideasta), sekä 

tulotukijärjestelmiä. Viimeksi mainittujen joukossa 

yleisen perustulon käyttöönotto oli yleisin ehdotus 

(ks. esimerkki ideasta), kun taas osa osallistujista 

problematisoi tällaisen toimenpiteen tehokkuuden 

(ks. idea).  

Merkittävässä osassa ideoita pohdittiin, miten 

vihreää taloutta tulisi toteuttaa ja ylläpitää (ks. 

esimerkki ideasta). Yksi osallistuja kannatti myös 

hyvää vesivarojen hoitoa koskevien 

tiedotuskampanjoiden järjestämistä unionin tasolla 

(ks. idea).  

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/230704
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85273
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100750
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251173
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251171
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/302776
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/302615
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/303997
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/303469
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/305153
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/305153
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/161239
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/58115
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/294394
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/300637
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/300635
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/285352
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/261793
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/306275
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/303769
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/292317
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/284824
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EU maailmassa -aihepiirin ideoissa käsitellään ulko- ja 

turvallisuuspolitiikkaan liittyviä eri teemoja 

kauppapolitiikasta ja muista pehmeän vallan käyttöön 

liittyvistä näkökohdista aina puolustukseen. Yleisesti 

osallistujien toistuvimmin esiin tuomissa teemoissa 

peräänkuulutetaan EU:n vahvempaa läsnäoloa 

maailmanpolitiikassa, niin naapuruuspolitiikassa kuin 

suhteissa esimerkiksi Afrikan, Tyynenmeren ja 

Latinalaisen Amerikan maihin. Osallistujat katsovat, 

että EU:n olisi käytettävä rohkeammin sekä pehmeää 

että kovaa valtaansa. Foorumin perustamisen jälkeen 

tähän aihepiiriin on saatu yhteensä 3 695 sisällön 

lisäystä eli 1 448 ideaa, 1 768 kommenttia ja 

479 tapahtumaa. Eri ideat voidaan ryhmitellä 

seuraaviin teemoihin: 

 

 

 

 EU:n ulkopolitiikan yleiset tavoitteet 

 Maanpuolustus ja asevoimat 

 Päätöksenteko 

 Naapuruuspolitiikka ja suhteet muihin 

 Laajentuminen 

 Kauppapolitiikka. 

 

 

 

 

 

5. EU maailmassa 
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Tapahtumat 
EU maailmassa -aihepiirin puitteissa järjestettyihin 

viimeaikaisiin tapahtumiin vaikutti suurelta osin 

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen 

määrittämä, radikaalisti muuttunut geopoliittinen 

tilanne.  

Konfliktin puhkeaminen johti useiden sellaisten 

tapahtumien järjestämiseen, joiden aiheena olivat 

EU:n rooli sekä sen taloudelliset ja diplomaattiset 

suhteet Ukrainaan ja Venäjään. Esimerkiksi 

Saksassa järjestettiin verkkotapahtuma, johon 

osallistui 64 henkilöä (ks. tapahtuma), jotka kysyivät 

kahdelta EU:n edustajalta muun muassa EU:n 

ulkopoliittisesta kannasta käynnissä olevaan 

konfliktiin ja EU:n Venäjään kohdistamien 

pakotteiden vaikutuksista. Eräässä toisessa 

verkkotapahtumassa Ranskassa osallistujat 

keskustelivat EU:n edustajan kanssa tavoista 

vähentää EU:n riippuvuutta Venäjän 

kaasutoimituksista (ks. tapahtuma). Sota herätti 

kiinnostusta myös sellaisia aiheita kohtaan kuin 

yhteinen puolustus ja EU:n laajentuminen, joista 

keskusteltiin joissakin tapahtumissa. Esimerkiksi 

Puolassa järjestetyssä työpajassa keskusteltiin 

erityisesti tarpeesta edistää EU:n laajentumista (ks. 

tapahtuma).  

Myös muita tapahtumia järjestettiin, Espanjassa 

esimerkiksi muuttoliikettä, rasismia ja EU:n ja 

Afrikan välisiä suhteita käsittelevä foorumi osana 

Euroopan tulevaisuuskonferenssia (ks. tapahtuma). 

EU:n ulkopolitiikan 
yleiset tavoitteet 

Monissa EU maailmassa -teeman kannanotoissa 

toivotaan, että EU vahvistaisi rooliaan globaalina 

toimijana sekä edistäisi globaalia monenvälisyyttä, 

puolustaisi demokratiaa ja käyttäisi pehmeää 

valtaansa autoritarismin nousua vastaan kaikkialla 

maailmassa (ks. esimerkki ideasta). Useimmissa 

näistä ideoista tavoitellaan yhtenäisempää EU:ta 

globaalien, esimerkiksi ihmisoikeusrikkomuksiin ja 

ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden edessä (ks. 

esimerkki ideasta). 

Keskusteluihin EU:n roolista maailmassa vaikuttivat 

erityisesti Afganistanin ja Ukrainan kriisit. Osallistujat 

pitävät merkittävänä geopoliittista muutosta, joka 

aiheutuu siitä, että Yhdysvallat vetäytyy enenevässä 

määrin ulkopolitiikasta ja konflikteista. Monet pitävät 

talebanin paluuta valtaan lännen epäonnistumisena ja 

merkkinä siitä, että EU:n on aika omaksua oma 

roolinsa ulkopoliittisissa asioissa riippumatta 

strategisesta liittoutumisestaan Yhdysvaltain kanssa 

(ks. esimerkki ideasta). Tämä toistuva kehotus 

yhtenäiseen ulkopoliittiseen toimintatapaan on ollut 

useiden tapahtumien aiheena (ks. esimerkki 

tapahtumasta). Ukrainan Venäjän vastaisella rajalla 

meneillään olevan vakavan kriisin osalta EU:ta 

kehotetaan auttamaan Ukrainaa (ks. esimerkki 

ideasta) ja ilmaisemaan yksimielisen vastustuksensa 

Venäjän sotilaalliselle uhkalle, jotta ei toistettaisi 

menneitä virheitä, kun hajanainen EU jätti ulkovalloille, 

erityisesti Yhdysvalloille, liikaa liikkumavaraa 

sotilaallisissa kriiseissä (ks. esimerkki ideasta). 

Yhdysvaltojen roolin osalta ja riippumatta siitä, miten 

se suhtautuu Ukrainan kriisiin, joistakin kannanotoista 

heijastuu epäluottamus EU:n merkittävintä liittolaista 

kohtaan (ks. idea). 

Osallistujat toteavat, että EU:n rooli on muuttumassa 

ilmastokriisin aiheuttaman kasvavan huolen, 

taloudellisen ja geopoliittisen valtatasapainon 

muutosten, monenvälisyyteen liittyvien merkittävien 

haasteiden ja maailmanlaajuisten koronaviruksen 

vastaisten toimien vuoksi (ks. esimerkki tapahtumasta 

ja ideasta). Useat osallistujat ovatkin sitä mieltä, että 

EU:n olisi käytettävä rohkeammin sekä pehmeää että 

kovaa valtaa (ks. esimerkki ideasta ja ideasta). 

Yhdessä eniten kannatusta saaneista ihmisoikeuksien 

puolustamiseen liittyvistä ideoista todetaan, että 

yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tarvitaan 

eurooppalaisten turvallisuuden takaamiseksi ja 

demokratian, ihmisoikeuksien, 

oikeusvaltioperiaatteen ja ympäristönsuojelun 

edistämiseksi EU:n naapurialueilla ja 

maailmanlaajuisesti (ks. idea). Toisessa ideassa 

ehdotetaan ihmisoikeuksien suojelun edistämistä 

EU:n allekirjoittamien ulkomaankauppasopimusten 

ehdoissa (ks. idea). Monissa ideoissa kannatetaan 
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EU:n feminististä ulkopolitiikkaa niin siinä mielessä, 

että EU:n olisi puolustettava voimakkaasti naisten 

oikeuksia kaikkialla maailmassa (ks. esimerkki 

ideasta), kuin myönteiseen, rauhaan ja 

kulttuuritietoisuuteen perustuvan toimintatavan avulla 

(ks. idea). 

Vastaajat kehottavatkin lisäämään jäsenmaiden 

yhteistyötä ja lopettamaan niiden välisen kilpailun 

kansainvälisellä tasolla (ks. idea). Näihin liittyy myös 

vaatimus tiukat säännöt sisältävästä yhteisestä 

eurooppalaisesta asevientijärjestelmästä sen 

varmistamiseksi, että EU:ssa valmistetuilla aseilla ei 

lietsota konflikteja eri puolilla maailmaa eikä 

mahdollisteta ihmisoikeusloukkauksia (ks. idea). 

Useimmissa ideoissa toivotaan yhtenäisempää ja 

yhdentyneempää EU:ta. Tämä vahvistaisi EU:n 

asemaa oikeuteen ja laillisuuteen pohjaavana 

globaalina suurvaltana, joka on avoin 

vuorovaikutukselle useiden monenvälisten 

instituutioiden kanssa niin maailmanlaajuisesti kuin 

alueellisesti (ks. esimerkki ideasta ja ideasta). Toiset 

taas haluavat, että EU pysyy pääasiassa talouden 

toimijana, jollaiseksi se perustettiin. He katsovat, että 

EU:n ei tulisi olla geopoliittinen toimija vaan sen olisi 

vain tarjottava yhteiset talousmarkkinat alkuperäisen 

tehtävänsä mukaisesti. Osallistujat toteavat, että 

koska EU ei ole itsenäinen valtio, se ei voi olla 

maailmanlaajuinen poliittinen toimija (ks. esimerkki 

ideasta). 

 

Maanpuolustus ja 
asevoimat 

Toistuva ja paljon keskustelua herättänyt alateema on 

tarve vahvistaa EU:n kovaa valtaa (ks. esimerkki 

tapahtumasta) sekä kasvattamalla EU:n 

puolustusbudjettia (ks. idea) että vahvistamalla 

Euroopan puolustusteollisuutta strategisen 

riippumattomuuden saavuttamiseksi (ks. esimerkki 

ideasta). Osallistujat kannattavat myös yhteisen 

eurooppalaisen armeijan perustamista (ks. esimerkki 

ideasta), joka on yksi aiheen eniten kannatusta 

saaneista ideoista, tai jäsenvaltioiden asevoimien 

integroimista EU-tason asevoimiksi (ks. esimerkki 

ideasta). Eräät osallistujat ovat noteeranneet 

olemassa olevat yhteistä eurooppalaista 

sotilaspolitiikkaa edistävät aloitteet, kuten EU:n 

strategisen kompassin. Yksi heistä kehottaa erityisesti 

kiinnittämään enemmän huomiota armeijan 

sosiaaliseen ulottuvuuteen (eli asevoimien työoloihin, 

ks. idea). Jotkut vastaajat suhtautuvat kuitenkin 

epäilevämmin ideaan yhteisestä eurooppalaisesta 

armeijasta tai ovat jopa täysin sitä vastaan. Yksi heistä 

vaatii, että ideaa eurooppalaisesta armeijasta ei viedä 

eteenpäin, ja kehottaa suuntaamaan yksittäisten 

maiden sotilaalliset panostukset Natoon (ks. idea). 

Osallistujat ehdottivat myös, että EU:n tasolla 

perustettaisiin erikoistuneempia joukkoja tai 

instituutioita, kuten Euroopan kansalliskaarti, joka 

toimisi hätätilanteissa, esimerkiksi 

luonnonkatastrofien jälkeen (ks. esimerkki ideasta). 

Toiset osallistujat haluavat perustaa myös Euroopan 

tiedustelupalvelun (ks. esimerkki ideasta). Jotkut 

vastaajat ehdottivat Euroopan sotilasakatemian 

perustamista (ks. esimerkki ideasta). 

Sotilaskoulutuksen osalta yksi osallistuja ehdottaa 

myös sotilasalan peruskoulutuksen järjestämistä 

Euroopan nuorille (ks. idea). Joidenkin vastaajien 

mielestä EU:n ja Yhdysvaltojen liittoutuman koettu 

kaventuminen edellyttää myös EU:n jäsenmaiden 

yhteistyön ja koordinoinnin lisäämistä ulkopolitiikassa 

(ks. esimerkki ideasta).  

 

 Päätöksenteko 

EU:n päätöksentekoprosessia pidetään usein hitaana 

ja melko tehottomana, kun on kyse nopeista toimista 

välittömään haasteeseen vastaamiseksi. Ongelman 

ratkaisemiseksi osallistujat esittävät useita ideoita 

EU:n päätöksentekoprosessin uudistamiseksi. 

Osallistujien mielestä on ratkaisevan tärkeää, että EU 

puhuu yhdellä äänellä maailmanpolitiikassa 

säilyttääkseen asemansa ja vahvistaakseen sitä 

entisestään. Tämän saavuttamiseksi useissa 

kannanotoissa tuodaan esiin yhteisen ulkopolitiikan 

tarve (ks. idea). Kehotus vahvistaa EU:n kykyä toimia 

ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla oli myös aiheena 
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Suomessa pidetyssä julkisessa 

kuulemistilaisuudessa, ”Eurooppa-foorumissa”, jossa 

käsiteltiin Suomen nykyisiä ja tulevia rooleja 

Euroopassa ja EU:ssa (ks. tapahtuma). 

Monissa lisätyissä sisällöissä vaaditaan 

yksimielisyyssäännön uudelleenarviointia. Eräässä 

idearyhmässä korostetaan sitä, että nykyinen 

yksimielisyyteen perustuva menettely antaa 

yksittäiselle jäsenmaalle mahdollisuuden estää 

yhteisen ulkopolitiikan toteuttamista (ks. esimerkki 

ideasta ja tapahtumasta). Tätä pidetään 

ongelmallisena, sillä EU:lla ei tällöin voi olla 

uskottavaa, vakaata ja vahvaa ääntä maailmassa. 

Esitetyn idean mukaisesti EU:n olisi siksi siirryttävä 

kohti ehdottomaan enemmistöön perustuvaa 

äänestysmenettelyä. Yksi teeman eniten kannatusta 

saaneista ideoista sisältää yksityiskohtaisen 

kuvauksen jäsenmaiden ehdottoman enemmistön ja 

Euroopan parlamentin yksinkertaisen enemmistön 

päätöksentekomenettelystä, jonka ansiosta EU voisi 

toteuttaa toimia ja tehdä todellista ja uskottavaa 

ulkopolitiikkaa (ks. idea). Samoin kuin Eurooppalainen 

demokratia -aihepiirissä käydyissä keskusteluissa, 

myös määräenemmistöä esitetään vaihtoehtona 

nykyiselle yksimielisyyssäännölle (ks. esimerkki 

ideasta). 

Viimeisessä alateemassa käsitellään Euroopan 

parlamentin toimivaltaa. Jotkut osallistujat katsovat, 

että vaikka Euroopan parlamentti on alusta lähtien 

tukenut yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) 

ja pyrkinyt laajentamaan sen soveltamisalaa, 

parlamentilla on edelleen vain marginaalinen rooli 

EU:n ulkopolitiikassa. Sen vuoksi he pitävät 

ratkaisevan tärkeänä, että Euroopan parlamentille 

annetaan enemmän ulkopoliittista toimivaltaa (ks. 

esimerkki ideasta). 

Naapuruuspolitiikka 
ja suhteet muihin 

Yksi ideoiden alateema koskee EU:n diplomaattista 

edustusta. Yleisesti ottaen osallistujat kehottavat EU:n 

toimielimiä edustamaan ja puolustamaan näkyvämmin 

EU:n kansalaisten etuja maailmassa (ks. esimerkki 

ideasta). Tässä yhteydessä he ehdottavat, että EU:n 

jäsenmaiden suurlähetystöt korvattaisiin yhdellä EU:n 

suurlähetystöllä, joka edustaisi kaikkia EU:n 

jäsenmaita. Erään osallistujan mukaan tämä voitaisiin 

saavuttaa uudistamalla nykyistä Euroopan 

ulkosuhdehallintoa (EUH) (ks. idea). Tämä voisi 

merkitä myös sitä, että EU:lla olisi yksi yhteinen 

jäsenyys kaikissa kansainvälisissä instituutioissa, 

kuten Natossa (ks. esimerkki ideasta), tai yksi 

yhteinen pysyvä edustusto YK:n 

turvallisuusneuvostossa (ks. idea). Muita ideoita ovat 

esimerkiksi kaikille EU-kansalaisille yhteisen EU-

passin käyttöönotto (ks. esimerkki ideasta) sekä EU:n 

lipun ja hymnin järjestelmällinen käyttö 

kansainvälisissä yhteyksissä (ks. esimerkki ideasta).  

Puolassa järjestetyssä tapahtumassa ja siihen 

liittyvässä ideassa (ks. tapahtuma ja idea) toistettiin 

Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n 

kauppasuhteiden taloudellinen merkitys sekä Puolan 

että koko EU:n kannalta, myös brexitin jälkeen. 

Aiheeseen liittyvissä sisällöissä viitataan erityisesti 

EU:n poliittisiin suhteisiin Venäjän ja Kiinan kanssa 

(ks. esimerkki tapahtumasta). Osallistujat pitävät 

tärkeänä, että EU:n ulkopolitiikkaa uudistetaan 

perusteellisesti tekemällä siitä rohkeampaa aiempien 

teemojen keskustelujen mukaisesti. Yksi osallistuja 

totesi esimerkiksi, että EU:n olisi lisättävä läsnäoloaan 

merialueilla Intian ja Tyynenmeren alueella (ks. idea). 

Toiset osallistujat toteavat kuitenkin, että EU:n ja 

Kiinan huomattavan erilaisten arvojen vuoksi EU:n 

olisi otettava yhtenäisempi ja tiukempi kanta 

diplomaattisuhteissaan sekä myös kehitettävä EU:n 

ulkomaisten investointien strategia, jolla torjutaan 

Kiinan vaikutusvaltaa maailmanlaajuisesti ja erityisesti 

kehitysmaissa (ks. idea). 

EU:n ja Venäjän ja Itä-Euroopan maiden välisten 

suhteiden osalta eräät Saksan ja Baltian maiden 

suhteita käsitelleen tapahtuman osallistujat kehottivat 

EU:ta muun muassa tukemaan Valko-Venäjän 

oppositiota (ks. tapahtuma). Eräs osanottaja haluaa, 

että EU ottaisi enemmän kantaa poliittisiin jännitteisiin 

naapurimaissaan, kuten Montenegrossa, Bosnia ja 

Hertsegovinassa ja Kosovossa, tai jopa omissa 

jäsenmaissaan, kuten Kyproksessa (ks. idea). 

Kyseinen osallistuja ilmaisi tähän liittyen huolensa 

myös EU:n ja Turkin sekä EU:n ja Serbian välisistä 

suhteista. EU:ta kannustetaan myös ottamaan johtava 
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rooli Israelin ja Palestiinan välisessä 

rauhanrakentamisprosessissa (ks. esimerkki ideasta).  

EU:n ja Euroopan ulkopuolisten maiden ja erityisesti 

Afrikan maiden välisten suhteiden osalta osallistujat 

ovat sitä mieltä, että kumppanuutta ja kauppasuhteita 

Afrikan kanssa olisi vahvistettava (ks. esimerkki 

tapahtumasta). Toiset vaativat vahvempia 

kahdenvälisiä kumppanuuksia yksittäisten 

jäsenmaiden ja Afrikan maiden välillä, myös jotta 

voidaan puuttua muuttoliikkeeseen liittyviin 

kysymyksiin. Tällaisia ideoita käsitellään 

yksityiskohtaisemmin muuttoliikettä koskevassa 

luvussa. Foorumilla on esitetty joitakin kehotuksia 

lopettaa entisten siirtomaajärjestelmien taloudellisen 

ja poliittisen perinnön ylläpitäminen (ks. idea). Eräs 

osallistuja kehottaa niin ikään EU:n ja Afrikan 

mantereen välisiin suhteisiin liittyen EU:ta 

tunnustamaan Somalimaan suvereeniksi maaksi (ks. 

idea). Jotkut vastaajat kehottavat vahvistamaan EU:n 

ja muiden alueellisten monenvälisten järjestöjen, 

kuten Afrikan unionin, Mercosurin ja ASEANin, välisiä 

kumppanuuksia (ks. esimerkki ideasta). 

 

Laajentuminen 

EU:n laajentuminen on toistuva teema. Osallistujat 

kannattavat suhteellisen paljon ideoita, jotka koskevat 

laajentumisen jatkamista, erityisesti Länsi-Balkanin 

suuntaan. Yhdessä aihepiirin eniten kannatusta 

saaneista sisällöistä peräänkuulutetaan EU:n jatkuvaa 

laajentumista ja Länsi-Balkanin kumppanien 

yhdentymistä alueen rauhan ja vakauden 

varmistamiseksi (ks. idea). Useita sellaisia tapahtumia 

järjestettiin, joissa käsiteltiin EU:n laajentumiseen ja 

Länsi-Balkaniin liittyviä kysymyksiä (ks. esimerkki 

tapahtumasta). Eräässä Saksassa järjestetyssä 

nuorisotapahtumassa nuoret osallistujat vaativat 

EU:lta aktiivisempia toimia Länsi-Balkanilla, myös 

turvallisuusalalla (ks. tapahtuma). Unkarissa 

järjestetyssä konferenssissa (ks. tapahtuma), johon 

osallistui useita poliitikoita ja tutkijoita, ilmaistiin 

voimakasta tukea laajentumiselle ja korostettiin Länsi-

Balkanille laajentumisen merkitystä Euroopan unionin 

tulevaisuudelle. Useissa kannanotoissa keskitytään 

EU:n laajentumisen geopoliittisiin näkökohtiin (ks. 

esimerkki ideasta), kun taas toisissa korostetaan, että 

jäsenyysnäkymät ovat talousuudistusten ja 

oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisen 

liikkeellepaneva voima EU-jäsenyyttä hakevissa 

maissa (ks. esimerkki ideasta). EU:n laajentumista 

Länsi-Balkanille koskevien vaatimusten osalta Kosovo 

kehotetaan tunnustamaan täysimääräisesti (ks. 

esimerkki idea). EU:n laajentumista Kosovoon 

kannattava idea keräsi kuitenkin useita kommentteja, 

joissa vastustetaan voimakkaasti tätä näkökulmaa eri 

syistä. Eräs toinen osallistuja vaatii Kosovon 

asukkaille viisumivapaata pääsyä EU:hun (ks. idea).  

Jotkut osallistujat vastustivat EU:n laajentumisen 

jatkamista ja korostivat, että nykyisen unionin sisäiset 

kysymykset olisi asetettava etusijalle (ks. esimerkki 

ideasta). Tällaisia näkemyksiä esitettiin kuitenkin 

vähemmän kuin laajentumista kannattavia. Yhdessä 

kannanotossa kehotetaan EU:ta poistamaan Turkki 

ehdokasmaiden joukosta (ks. idea).  

Eräs vastaaja kritisoi yleisesti EU:n 

laajentumispolitiikan monitulkintaisuutta (ks. idea). 

Hänen mukaansa tämä aiheuttaa turhautumista ja 

epävakautta ehdokasmaissa. Siksi EU:n on hänen 

mielestään selvennettävä lopullisesti kantansa 

laajentumiseen. 

 

Kauppapolitiikka 

Osallistujat keskustelevat vähemmän kauppa- ja 

taloussuhteisiin liittyvistä ideoista. EU:n ja muiden 

maailman maiden välisten kauppasuhteiden 

ja -sopimusten vahvistaminen mainitaan kuitenkin 

usein ideoissa, joissa vaaditaan vahvempaa ja 

aktiivista globaalia EU:ta. 

Eräissä EU maailmassa -aihepiiriin lisätyissä 

sisällöissä toivotaan, että kauppapolitiikkaa 

tehostettaisiin ja kauppasopimuksia uudistettaisiin 

EU:n arvojen mukaisesti niin ihmisoikeuksien 

kunnioittamiseen kuin ympäristönormien 

noudattamiseen liittyen (ks. esimerkki ideasta). 

Eräässä laajalti kannatusta saaneessa ideassa 

peräänkuulutetaan EU:n kauppa- ja 
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https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/184735
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/37461
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/87286
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/85934
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/199322
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1432
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/11223
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/257434
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
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investointipolitiikan uudistamista ja globaalin 

monenvälisyyden edistämistä. Sen ytimessä ovat 

ihmisarvoisten työpaikkojen luominen sekä 

perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien suojelu, mukaan 

lukien työntekijöiden oikeudet ja 

ammattiyhdistysoikeudet (ks. esimerkki ideasta). 

Osallistujat keskustelivat eräässä saksankielisessä 

työpajassa EU:n kauppapolitiikasta ja sen 

vaikutuksista kolmannen maailman maissa erityisesti 

aloilla, joille ovat ominaisia huonot työolot, 

lapsityövoima ja kielteiset ympäristövaikutukset, kuten 

tekstiiliteollisuus (ks. tapahtuma). 

Joidenkin osallistujien mielestä terveys- ja 

ilmastokriisit ovat korostaneet voimakkaasti 

globalisoituneen ja keskinäisten riippuvuussuhteiden 

värittämän Euroopan talouden rajoja. 

Hengityssuojainten puute terveyskriisin aikana, 

pandemian jälkeiset maailmanlaajuisiin 

toimitusketjuihin liittyvät ongelmat ja 

maailmanlaajuisen kaupan vaikutukset ympäristöön 

ovat antaneet aihetta uudelleenteollistamiseen ja 

paikallisen tuotannon lisäämiseen (ks. idea). Monet 

vastaajat kehottavatkin lisäämään EU:n jäsenmaiden 

koordinointia toimitusketjujen riskien hallinnassa (ks. 

esimerkki ideasta). Eräs toinen osallistuja ehdottaa, 

että perustettaisiin erityinen laitos, jonka tehtävänä on 

ennakoida ja torjua strategisten resurssien 

hankintavaikeuksia. Tämä voitaisiin toteuttaa 

eurooppalaisen seurantakeskuksen muodossa (ks. 

idea).

 

Viime tarkastelujakson 
uudet ideat (21.2.2022–
9.5.2022) 

Viimeisimmät tähän aiheeseen liittyvät ideat 

koskivat Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan 

ja vahvistivat edellisen julkaistun raportin teemoja. 

Yleisesti ottaen uusissa lisätyissä sisällöissä 

vaadittiin EU:n tukea Ukrainalle mutta myös 

kannatettiin ratkaisuja konfliktin lopettamiseksi (ks. 

esimerkki ideasta). Tältä osin sisällöt kertoivat 

toisinaan radikaalisti erilaisista kannoista. Suurin 

osa osallistujista suhtautui myönteisesti EU:n 

tekemiin yhteisiin ulkopoliittisiin aloitteisiin (ks. 

esimerkki idea) ja muutama arvosteli niitä (ks. 

esimerkki ideasta).  

Osallistujat ilmaisivat myös huolta Venäjän 

geopoliittisista tavoitteista Baltian maissa ja 

Venäjän vaikutusvallasta Länsi-Balkanilla (ks. 

idea). Lisäksi Naton rooli konfliktissa mainittiin usein 

(ks. esimerkki ideasta). Ukrainan, Moldovan ja 

Georgian EU:n jäsenyyshakemukset, jotka ne 

esittivät Venäjän hyökättyä Ukrainaan, herättivät 

foorumilla entistäkin useammin keskusteluja EU:n 

laajentumisesta. Jotkut osallistujat olivat 

avoimempia unionin laajentumisen jatkamiselle ja 

toiset kannattivat paljon maltillisempaa 

laajentumispolitiikkaa (ks. idea).  

Konflikti on tehnyt EU:n roolista ihmisoikeuksien ja 

demokratioiden suojelussa maailmanlaajuisesti 

entistä keskeisemmän kysymyksen. Useat 

osallistujat korostivat, että on tärkeää pitää yllä 

diplomaattisia suhteita muihin sellaisiin 

demokratioihin ympäri maailmaa, joiden 

itsemääräämisoikeutta autokraattiset valtiot 

uhkaavat, esimerkiksi Taiwaniin (ks. idea). Muissa 

lisätyissä sisällöissä käsiteltiin sen sijaan EU:n ja 

epäliberaalien valtioiden, kuten Iranin, Kiinan ja 

Turkin, välisten suhteiden luonnetta (ks. esimerkki 

ideasta) ja vaadittiin lisäämään vuoropuhelua ja 

taloudellista yhteistyötä tällaisten valtioiden kanssa. 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/395
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/130847
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/197870
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/205427
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/311224
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/277036
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/306044
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/310864
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/294064
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/277069
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/303931
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/302842
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Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja turvallisuus -aihepiiriin 

on saatu yhteensä 5 351 sisällön lisäystä (1 768 ideaa, 

2 910 kommenttia ja 673 tapahtumaa). Osallistujat 

tuovat esiin ideoita, jotka koskevat erilaisia oikeuksia 

ja vapauksia, kuten hlbtiq-henkilöiden ja sukupuolten 

tasa-arvoa ja vammaisten osallistamista, ja 

keskustelevat eurooppalaisten arvojen käsitteestä 

ohjaavana periaatteena. Foorumilla esitettyjen 

mielipiteiden moninaisuutta kuvastaa se, että toiset 

osallistujat ovat vaatineet konservatiivisempien, usein 

uskonnollisten arvojen suojeluun liittyvien, 

näkemysten kunnioittamista. Eräässä toisessa 

aihepiirin merkittävässä teemassa käsitellään tarvetta 

vaalia ja puolustaa oikeusvaltioperiaatetta 

”epäliberaalien demokratioiden nousun vaaroilta” 

EU:ssa sekä tarvetta vahvistaa EU:n demokraattisia 

arvoja. Viime aikoina lisätyissä sisällöissä on käsitelty 

Ukrainan sotaa ja EU:n tarvetta parantaa sotilaallisia 

valmiuksiaan. 

 Oikeudet ja vapaudet 

 Osallistava yhteiskunta 

 Oikeusvaltioperiaatteen suojelu 

 Turvallisuus 

 EU:n arvot 

 Lobbaus ja korruptio 

 

 

 

6. Arvot, oikeudet, 
oikeusvaltio ja 
turvallisuus 
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Tapahtumat 
Arvojen, oikeuksien, oikeusvaltion ja turvallisuuden 

yhteydessä keskusteltiin EU:n arvoista pyöreän 

pöydän tilaisuudessa Ranskassa (ks. tapahtuma). 

EU:n kulttuurisesta ja kielellisestä 

monimuotoisuudesta johtuvia haasteita käsiteltiin 

saksalaisessa konferenssissa, joka järjestettiin 

yhteistyössä Saksan ja Tanskan raja-alueen 

vähemmistöjen kanssa ja jossa keskityttiin 

erityisesti vähemmistöjen arvoon ja merkitykseen 

yhteiskunnassa (ks. tapahtuma). 

Osallistava yhteiskunta, sukupuolten tasa-arvo, 

rasismin torjunta (ks. tapahtuma) ja hlbtiq-

henkilöiden pelkoa torjuvat toimintapolitiikat olivat 

yleisimpiä aihepiiriin liittyvien tapahtumien teemoja 

erityisesti Kreikassa, Italiassa, Ranskassa ja 

Belgiassa. Tanskassa arvoihin ja oikeuksiin liittyvät 

tapahtumat toteutettiin pääasiassa liikkuvina 

työpajoina nuorten tavoittamiseksi useissa lukioissa 

eri puolilla maata (ks. tapahtuma). 

Sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja 

väkivallasta keskusteltiin laajasti 

verkkotapahtumassa, jossa käsiteltiin näiden 

ilmiöiden perimmäisiä syitä ja ennaltaehkäisyä ja 

niihin reagointia (ks. tapahtuma). Kansainvälisenä 

naisten oikeuksien päivänä järjestettiin tapahtuma, 

jossa keskusteltiin sukupuolten tasa-arvoa 

edistävistä politiikkatoimista (ks. esimerkki 

tapahtumasta). Opiskelijatapahtumassa taas 

puututtiin perheväkivaltaan ja sukupuoleen 

perustuvaan väkivaltaan (ks. tapahtuma). 

Joissakin hiljattain järjestetyissä tapahtumissa 

keskusteltiin turvallisuuteen ja puolustukseen 

liittyvistä kysymyksistä sivuten Venäjän Ukrainaan 

kohdistamaa hyökkäystä. Eräässä tapahtumassa 

käsiteltiin nimenomaan Ukrainan sodan vaikutuksia 

EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen (ks. 

tapahtuma) ja toisessa tarkasteltiin mahdollisuuksia 

saavuttaa strateginen autonomia (ks. tapahtuma). 

 

Oikeudet ja vapaudet 

Oikeudet ja vapaudet -teema on kooltaan merkittävä, 

mikä johtuu erityisesti siitä, että osallistujat ovat 

tuoneet esiin monenlaisia oikeuksia ja vapauksia. 

Suuressa joukossa oikeuksia ja vapauksia koskevia 

ideoita käsitellään ihmisoikeuksien ja vapauksien 

suojelua yleensä (ks. esimerkki ideasta). Yksi tämän 

aiheen eniten kannatusta saaneista ideoista on 

erilaisten ihmisoikeusvälineiden 

täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistaminen EU:n 

oikeusjärjestelmässä (ks. idea), kun taas toisissa 

katsotaan, että ihmisoikeuksia on päivitettävä 

nykypäivän ja tulevien yhteiskunnallisten realiteettien 

mukaan (ks. esimerkki ideasta). 

Foorumilla käsiteltiin erilaisia ihmisoikeuksia, kuten 

taloudellisia, sosiaalisia, sivistyksellisiä, 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia. Jotkut 

osallistujat kiinnittävät huomiota Euroopan rajoilla 

tapahtuneisiin ihmisoikeusloukkauksiin, joihin toiset 

reagoivat tuomitsemalla ihmissalakuljettajat (ks. 

esimerkki ideasta).  

Kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet ovat vahvasti 

edustettuina foorumin tässä aihepiirissä, ja eniten 

lisätyissä sisällöissä on esillä oikeus yksityisyyteen ja 

sananvapauteen (ks. esimerkki ideasta). Nämä 

kannanotot, joissa käsitellään oikeutta 

syrjimättömyyteen, on ryhmitelty omaan teemaansa 

(Osallistava yhteiskunta), sillä ne ovat huomattavan 

laajoja. 

Moninaiset kannanotot heijastavat yhteiskuntamme 

muutoksia. Niissä keskitytään digitalisaatioon liittyviä 

oikeuksia ja vapauksia koskeviin kysymyksiin, 

mukaan lukien erityisesti oikeus yksityisyyteen. 

Samaa alateemaa käsitellään myös digitalisaation 

yhteydessä. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta pidetään 

keskeisenä keinona estää yrityksiä myymästä 

henkilötietoja (ks. idea). Osallistujat peräänkuuluttavat 

yleisesti ottaen parempaa lainsäädäntöä ja välineitä, 

joilla vastataan internetin ja sosiaalisen median sekä 

kaikenlaisten uusien teknologioiden tuomiin 

yksityisyyteen liittyviin haasteisiin (ks. idea). 

Kannanotoissa on esitetty kehotuksia rajoittaa 

biometristen tietojen käyttöä valvonnassa (ks. idea) ja 

yleisemmin henkilötietojen keräämistä ja jakamista 

(ks. esimerkki ideasta). Osallistujat huomauttavatkin, 

että digitaalinen valvonta, jota teknologiajätit 

harjoittavat keräämällä henkilötietoja, on merkittävä 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/159888
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/156355
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/162691
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/159919
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/147775
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/156487
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/143914
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/148897
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/145993
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/258165
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5364
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/232586
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254433
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/99958
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
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uhka kansalaisten ihmisarvolle, 

itsemääräämisoikeudelle ja yksityisyydelle. He 

peräänkuuluttavat näin ollen sääntelyn ja 

tietosuojatoimenpiteiden lisäämistä (ks. idea). Asiaa 

on pidetty esillä myös siitä näkökulmasta, että 

tekoälyä koskevaa sääntelyä on lisättävä (ks. idea). 

Toisessa joukossa ideoita käsitellään sananvapautta 

ja tämän vapauden rajoituksia. Lehdistöön ja 

sosiaaliseen mediaan liittyvän sananvapauden 

turvaamisen osalta jotkut osallistujat ilmaisivat 

huolensa siitä, että ne vaarantuvat, kun sisältöä 

poistetaan alustoilta (ks. esimerkki ideasta). 

Toiset nostavat esiin sananvapauden rajoitukset, 

kuten sen, missä määrin verkkosisältöä olisi 

säänneltävä ja miten tämä vaikuttaa sananvapauteen, 

ja jotkut kansalaiset kannattavat yhtenäisen 

eurooppalaisen digitaalisen kehyksen luomista (ks. 

tapahtuma). Esimerkiksi valeuutisten katsotaan 

muodostavan uhan demokraattisille perusarvoille (ks. 

tapahtuma). Vihapuheen käsite esiintyy useissa 

sisällöissä. Tämä viittaa siihen, että tähän ongelmaan 

on puututtava ja vihapuheen (esimerkki ideasta ja 

tapahtumasta) ja viharikosten (ks. tapahtuma) uhrien 

suojelua on lisättävä. 

Yksi alateemoista liittyy taloudellisiin ja sosiaalisiin 

oikeuksiin, joita käsitellään myös aihepiirissä 

Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja 

työllisyys. Tällaisia oikeuksia ovat esimerkiksi oikeus 

asumiseen (ks. esimerkki ideasta), työ- ja 

yksityiselämän tasapainon varmistaminen (ks. 

esimerkki tapahtumasta) sekä ”elintarvikkeiden 

sosiaaliturva” (ks. idea). Jotkut osallistujat vaativat, 

että ihmisoikeuksia päivitettäisiin tältä osin (ks. idea) 

tai jopa että sosiaalisista oikeuksista tehtäisiin 

täytäntöönpanokelpoisia (ks. idea). 

Tiettyjen väestöryhmien oikeuksien osalta useissa 

ideoissa puolletaan lasten oikeuksia ja ilmaistaan, että 

lasten suojelua on lisättävä lainsäädännössä ja 

politiikoissa (ks. esimerkki ideasta). 

Eräässä foorumilla laajalti kannatusta saaneessa 

ideassa pyydetään kulttuurisen, uskonnollisen ja 

kielellisen monimuotoisuuden kunnioittamista 

koskevan perusoikeuden nojalla Euroopan unionia 

tunnustamaan esperanto Euroopan kansalaisten 

kieleksi (ks. esimerkki ideasta).  

Toisissa kannanotoissa korostetaan tarvetta poistaa 

koronarajoitukset heti, kun tautitilanne sen sallii, jotta 

voidaan varmistaa paluu normaalielämään ja 

palauttaa kansalaisten vapaudet (ks. idea). Tässä 

yhteydessä on myös kehotettu estää sellaisten 

kansalaisten syrjintä, jotka ovat päättäneet olla 

ottamatta rokotetta tai jotka eivät halua testauttaa 

itseään säännöllisesti peruspalvelujen käyttämistä 

varten (ks. esimerkki ideasta). Koronarokotuksiin 

liittyviä kysymyksiä käsitellään tarkemmin Terveys-

aihepiirin yhteydessä. 

Joissakin sisällöissä kehotetaan EU:ta ottamaan 

johtoasema eläinten oikeuksien suojelussa (ks. idea), 

esimerkiksi ottamalla käyttöön ”eläinlupa” (ks. idea). 

Osallistujat katsovat, että vaikka EU:n 

perussopimuksissa eläimet tunnustetaan tunteviksi 

olennoiksi, maatalous- ja lihateollisuudessa esiintyy 

edelleen väärinkäytöksiä ja julmia käytäntöjä (ks. 

esimerkki ideasta). 

Toiset keskittyvät erityisesti oikeudellisiin kysymyksiin 

ja EU:n sisäisen liikkuvuuden vaikutuksiin. He 

keskustelevat tarpeesta helpottaa esimerkiksi 

perintöasioiden käsittelyyn (ks. idea) ja kuolemaan 

(ks. idea) liittyviä prosesseja sekä ehdottavat, että 

aviovarallisuussuhteita ja rekisteröityjä parisuhteita 

koskevien jäsenmaiden rekisterien olisi oltava 

yhteydessä toisiinsa (ks. idea). Osallistujat 

keskustelivat rikosoikeudellisissa menettelyissä 

noudatettavista prosessuaalisista oikeuksista eri 

puolilla EU:ta avoimen foorumin verkkoseminaarissa 

(ks. tapahtuma). 

Monet osallistujat kannattavat oikeutta itselääkintään 

kannabiksella (ks. esimerkki ideasta) ja keskustelevat 

yleisemmin huumausaineiden rangaistavuuden 

poistamisesta ja laillistamisesta (ks. esimerkki 

ideasta). Kysymystä käsitellään myös aihepiirissä 

Terveys. 

Jotkut kansalaiset katsovat, että 

käteismaksuvaihtoehdot olisi tunnustettava 

demokraattiseksi oikeudeksi (ks. esimerkki ideasta). 

Osallistava 
yhteiskunta 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/178729
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/205464
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/154375
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/39436
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/50164
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/68675
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/12674
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/21385
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/218759
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/24784
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/10733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5364
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4496
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/95900
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/115699
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/102169
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/108509
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/104248
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/108538
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/18151
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452
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Useissa kannanotoissa kehotetaan lisäämään 

ponnisteluja osallistavan yhteiskunnan luomiseksi ja 

käsittelemään vapauden, syrjinnän ja tasa-arvon 

kaltaisia kysymyksiä. Tämän teeman keskeisellä osa-

alueella on esitetty sukupuolten tasa-arvoon liittyviä 

ideoita, mukaan lukien erittäin paljon kannatusta 

saanut idea aiheesta (ks. idea ja esimerkki 

tapahtumasta). Lisäksi osa-alueella on käsitelty 

naisten vaikutusvallan lisäämistä (ks. tapahtuma). 

Tähän liittyviä ehdotuksia ovat muun muassa naisten 

määrän lisääminen poliittisessa ja taloudellisessa 

päätöksenteossa (ks. esimerkki ideasta). Sukupuolten 

tasa-arvoa käsitellään laajasti myös 

samapalkkaisuuden saavuttamisen (ks. esimerkki 

ideasta) ja lapsuusiän opetuksen näkökulmasta (ks. 

idea). Myös muissa aihepiireissä vaaditaan, että 

sukupuolinäkökulma otettaisiin huomioon sukupuolten 

epätasa-arvon vähentämiseksi perinteisesti 

miesvaltaisemmilla aloilla, kuten STEM-aineissa. 

Seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien osalta 

kansalaisten näkemykset ovat jakautuneet. Eräässä 

joukossa kannanottoja korostetaan seksuaali- ja 

lisääntymisterveyden ja -oikeuksien merkitystä 

perustavanlaatuisina keinoina saavuttaa sukupuolten 

tasa-arvo ja lopettaa sukupuoleen perustuva 

väkivalta, mukaan lukien oikeus raskauden 

keskeyttämiseen (ks. esimerkki ideasta). Muissa 

kannanotoissa sitä vastoin pyritään suojelemaan 

ihmisarvoa ja oikeutta elämään lopettamalla rahoitus 

EU:n tutkimuksen, kehitysavun ja kansanterveyden 

aloilla, joiden katsotaan edistävän ihmisalkioiden 

tuhoamista (ks. idea). Seksuaali- ja 

lisääntymisoikeuksiin liittyvissä aborttia laajempia 

kokonaisuuksia koskevissa ideoissa käsitellään 

tarvetta toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä 

lisääntyneen sukupuoleen perustuvan väkivallan 

torjumiseksi (ks. esimerkki ideasta ja tapahtumasta) 

sekä ehdotetaan myös miesstereotypioihin 

puuttumista (ks. idea) ja kostopornon ja verkossa 

tapahtuvan häirinnän torjumista (ks. tapahtuma). 

Toinen teema, johon on lisätty paljon sisältöä, on tarve 

edistää edelleen vammaisten henkilöiden 

osallistamista. Tämä koskisi esimerkiksi henkilöitä, 

joilla on Downin oireyhtymä (ks. idea). Osallistujat 

peräänkuuluttavat vammaisten henkilöiden 

huomioimista kansallisissa perustuslaeissa (ks. idea 

ja tapahtuma) sekä toimintapolitiikkoja, joilla 

edistetään vammaisten henkilöiden työllistymistä (ks. 

idea) ja kaikille työntekijöille suunnattua valistusta 

vammaisuudesta (ks. idea). Eräässä ideassa 

kannatetaan samansuuntaisesti myös opettajille 

annettavaa koulutusta siitä, miten vammaiset oppilaat 

voidaan huomioida paremmin opetuksessa (ks. idea). 

Muita ehdotuksia: vammaisten henkilöiden esteiden 

poistaminen tekemällä tuotteista ja palveluista 

esteettömämpiä ja saavutettavampia (ks. idea ja 

tapahtuma), ii) heidän ihmisoikeuksiensa riittävä 

suojelu (ks. idea) ja iii) mielenterveysongelmaisiin 

kohdistuvan syrjinnän torjuminen (ks. idea). Eräässä 

paljon kommentoidussa tapahtumassa vaadittiin 

samansuuntaisesti – myös osallistujien 

kommenttiosiossa esittämien hyväksyvien 

kommenttien perusteella – sellaisten henkilöiden 

osallistamista, joilla on Downin syndrooma, ja 

lainsäädäntöaloitteita heidän tukemisekseen (ks. 

tapahtuma), jotta voidaan lisätä heidän näkyvyyttään 

ja osallistumistaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla (ks. 

idea). 

Jotkut osallistujat katsovat naisten, hlbtiq-

vähemmistöjen ja ihmisoikeuksien olevan joissakin 

jäsenmaissa hyökkäyksen kohteena (ks. esimerkki 

ideasta ja ideasta). Kuten jäljempänä todetaan, monet 

osallistujat vaativat hlbtiq-henkilöiden suojelua ja 

samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittojen 

tunnustamista kaikissa EU-maissa (ks. esimerkki 

ideasta ja ideasta) sekä hlbtiq-henkilöiden 

vanhemmuuden sallimista (ks. idea). Eräässä 

työpajassa käsiteltiin hlbtiq-henkilöiden oikeuksien 

sisällyttämistä eri aiheisiin (ks. tapahtuma). Eräässä 

toisessa ideassa ehdotetaan, että otettaisiin käyttöön 

moniperusteisen syrjinnän käsite eli kahteen tai 

useampaan perusteeseen pohjaava syrjintä ja 

toteutettaisiin konkreettisia toimenpiteitä sen 

torjumiseksi (ks. idea). 

Foorumilla on esitetty Euroopan yhteiskuntien 

ikääntymisen huomioon ottamiseksi kehotuksia torjua 

ikäsyrjintää (ks. idea). Lisäksi järjestettiin tapahtuma, 

jossa tutkittiin väestörakenteen muutosten vaikutuksia 

yhteiskunnan rakenteellisiin edellytyksiin (ks. 

tapahtuma). 

Muutamissa tapahtumissa on kiinnitetty huomiota 

myös kansallisten ja etnisten vähemmistöjen 

oikeuksiin (ks. esimerkki ideasta ja tapahtumasta), 

myös romaniyhteisön osalta (ks. esimerkki idea, 
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tapahtumasta ja tapahtumasta). Joissakin ideoissa 

vaaditaan samansuuntaisesti EU-asetusta, jolla 

varmistettaisiin eurooppalaisten vähemmistöjen 

kielelliset oikeudet (ks. esimerkki ideasta). Eräässä 

erittäin paljon kannatusta saaneessa ideassa 

kehotetaan tekemään katalaanista EU:n virallinen kieli 

(ks. idea).  

Osallistujat keskustelivat komission osallistavaan 

viestintään liittyvästä pohdinnasta. He totesivat, että 

EU-kansalaisten olisi voitava vapaasti juhlistaa 

uskonnollisia juhlia, jotta vältetään se, että he kokisivat 

tulleensa käänteisesti syrjityiksi (ks. idea, idea ja 

tapahtuma). 

Monimuotoista ja osallistavaa Eurooppaa koskevien 

näkymien osalta osallistujat keskustelivat onnistuneen 

kotouttamispolitiikan tarpeesta. Osa toi esiin, että 

maahanmuuttajien tehokkaan kotouttamispolitiikan 

laiminlyönti aiheuttaa jännitteitä eurooppalaisissa 

yhteiskunnissa ja niihin liittyviä turvallisuusriskejä (ks. 

idea). 

 

Oikeusvaltio-
periaatteen suojelu 

Tarve kunnioittaa oikeusvaltioperiaatetta ja 

demokraattisia arvoja on usein toistuva teema (ks. 

esimerkki ideasta). Lisätyissä sisällöissä katsotaan 

näiden muodostavan Euroopan unionin perustan (ks. 

idea ja idea). Useimmissa kannanotoissa tuodaan 

esiin oikeusvaltioon liittyviä sisäisiä näkökohtia, mutta 

myös ulkoisia näkökohtia käsitellään, ja EU:ta 

kehotetaan suhtautumaan tiukemmin kolmansiin 

maihin, kuten Venäjään ja Kiinaan. 

Yhdessä tämän aiheen eniten kannatusta saaneista 

ideoista vaaditaan kehittämään demokratiaa, 

oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva 

tarkastelumekanismi (ks. idea). Myös 

oikeusvaltioperiaatteen merkitystä sisämarkkinoiden 

toiminnalle korostetaan (ks. idea). Näin ollen ideat, 

jotka koskevat yhteisen vision luomista EU:n arvojen 

ja instituutioiden suojelemiseksi, ovat foorumilla hyvin 

yleisiä (ks. esimerkki ideasta). 

Monia osallistujia huolestuttaa EU:n arvojen ja 

oikeusvaltion kunnioittamisen taso EU:n sisällä (ks. 

esimerkki ideasta ja ideasta), ja jotkut mainitsevat 

tässä yhteydessä erityisesti Unkarin (ks. esimerkki 

ideasta) ja Puolan (ks. esimerkki ideasta ja ideasta). 

Eräässä paljon kannatusta keränneessä ideassa 

korostetaan, että kaikkien jäsenmaiden olisi vaalittava 

demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta ilman 

kaksinaismoralismia (ks. idea).  

Näiden oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuvien 

uhkien vuoksi osallistujat ehdottavat erilaisia 

strategioita rikkomusten torjumiseksi: i) vähennetään 

jäsenmaille myönnettäviä avustuksia, ii) poistetaan 

niiden äänioikeus neuvostossa (ks. esimerkki 

ideasta), iii) käytetään oikeusvaltioperiaatteeseen 

liittyviä talousarvion suojamekanismeja (ks. idea), 

iv) tarkistetaan artiklaa 7, jotta voidaan helpommin 

määrätä seuraamuksia EU:n arvoja rikkoville valtioille 

(ks. idea), v) otetaan käyttöön mekanismi, jonka avulla 

jäsenmaa voidaan erottaa, jos se rikkoo 

demokraattista oikeusvaltioperiaatetta (ks. idea), ja 

vi) perustetaan Euroopan unionin tuomioistuimen 

kaltainen valvontaelin suojelemaan demokratiaa ja 

oikeusvaltioperiaatetta (ks. idea). 

Lisäksi foorumilla ehdotetaan useita ideoita 

oikeusvaltioperiaatteen ja muiden EU:n arvojen 

noudattamisen varmistamiseksi. Niistä muutamissa 

ehdotetaan, että kansalaisjärjestöjä tuettaisiin keinona 

vahvistaa ja ylläpitää demokraattista 

oikeusvaltioperiaatetta (ks. idea ja ks. idea). Eräs 

osallistuja on esittänyt asiaan liittyvän idean EU:n 

kansalaisyhteiskuntastrategian täytäntöönpanosta, 

jotta kansalaisjärjestöt voisivat toimia vapaasti ja 

edistää eurooppalaisten arvojen vaalimista (ks. idea). 

Kaikkein laajimman kannatuksen saanut idea koskee 

kuitenkin yksimielisyyssäännön poistamista sen 

varmistamiseksi, että jäsenmaat, jotka eivät noudata 

oikeusvaltioperiaatetta, eivät voi estää 

päätöksentekoa (ks. esimerkki ideasta).  

Lehdistön ja tiedotusvälineiden vapauden suojelun 

katsotaan liittyvän oikeusvaltioperiaatteen ja EU:n 

arvojen suojeluun laajemminkin. Tämä oli aiheena 

eräässä osallistavassa työpajassa, jonka keskeisinä 

tuloksina todettiin, että tiedotusvälineiden 

moniarvoisuutta koskevaa avoimuutta on lisättävä ja 

toimittajia on suojeltava paremmin (ks. tapahtuma). 

Lisäksi kannatusta saavat avoimuuden lisääminen ja 
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kansalaisten laajempi osallistuminen EU:n 

päätöksentekoprosessiin (ks. idea).  

Vaikka suurimmassa osassa ideoista viitataan 

oikeusvaltioperiaatteen loukkauksiin liittyviin 

huolenaiheisiin, eräässä toisessa ideajoukossa 

ilmaistaan eri näkökulma, jonka mukaan EU:n 

katsotaan loukkaavan jäsenmaiden perustuslakeja 

autoritaarisesti (ks. esimerkki ideasta). Foorumille on 

lisätty joitakin kehotuksia harkita uudelleen Euroopan 

unionin tuomioistuimen toimivaltaa, jotta estettäisiin 

ristiriidat kansallisten perustuslakituomioistuinten 

kanssa (ks. esimerkki ideasta ja tapahtumasta). Eräs 

osallistuja on esimerkiksi sitä mieltä, että niin kauan 

kuin kansanvaltaa kunnioitetaan, demokratia toteutuu 

(ks. idea). Toiset puolestaan katsovat, että veto-

oikeutta käytetään perussopimusten mukaisena 

poliittisena välineenä ja että jäsenmailla on oikeus 

puolustaa rajoja ja säilyttää kristinusko, kulttuuri ja 

yhtenäinen yhteiskunta (ks. idea). 

 

Turvallisuus 

Turvallisuuskysymystä käsitellään laajasti muissa 

aihepiireissä, kuten EU maailmassa, joten se esiintyy 

harvemmin teemana Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja 

turvallisuus -aihepiirissä. Yksi tämän aihepiirin tällä 

hetkellä eniten kommentoiduista ideoista on kuitenkin 

ehdotus EU:n armeijan perustamisesta (ks. idea), jotta 

jäsenmaita voitaisiin suojella paremmin vihamielisiltä 

ulkomaisilta toimijoilta (ks. esimerkki tapahtumasta). 

Lisäksi osallistujat katsovat, että EU:n turvallisuuden 

keskittäminen olisi hyödyllistä paitsi kustannusten 

näkökulmasta myös siksi, että näin kansallisten 

armeijoiden merkitys vähenisi kaikkialla Euroopassa, 

koska EU-kansalaiset voisivat kokea yhtenäisyyttä 

pikemminkin koko EU:n kuin vain oman jäsenmaansa 

puolustamisen suhteen (ks. idea). Ehdotus on 

kuitenkin kyseenalaistettu näiden ideoiden 

kommenttiosioissa. Kommenteissa nousevat 

erityisesti esiin poliittiset vaikutukset sekä EU:n 

puolustuksen ja kansallisen puolustuksen välinen 

suhde. Tästä syystä eräs osallistuja kannattaa 

kansallisten armeijoiden integrointia ja yhteistoimintaa 

(ks. idea).  

Osallistujat käsittelevät myös ulkopolitiikan 

tulevaisuutta ja sitä, miten sitä voidaan muuttaa 

Euroopan kansainvälisen aseman varmistamiseksi 

(ks. tapahtuma), ja kehottaa EU:ta myös pohtimaan 

uudelleen turvallisuusprioriteettejaan ottaen 

huomioon kysymykset, jotka ulottuvat 

muuttoliikekriisistä Afganistaniin ja Kiinan 

aiheuttamaan uhkaan Aasian ja Tyynenmeren 

alueella (ks. idea). Muiden kuin perinteisten 

sotilaallisten haasteiden, kuten terrorismin, 

rikollisjärjestöjen toiminnan ja sääntelemättömän 

maahanmuuton, valossa eräs osallistuja toteaa, että 

niitä ei voida ratkaista pelkästään perinteisillä 

sotilaallisilla strategioilla, koska ne edellyttävät 

turvallisuustoimenpiteitä, jotka perustuvat 

diplomatiaan, välitystoimintaan ja yhteiskunnalliseen 

yhteenkuuluvuuteen (ks. idea). Energiaturvallisuus 

(ks. idea) ja tavoite vähentää riippuvuutta Euroopan 

unionin geopoliittisten puolustusvalmiuksien 

parantamiseksi ovat huomattavia esimerkkejä (ks. 

idea). Foorumilla käydyissä keskusteluissa kävi myös 

ilmi, että puolustussuuntautuneempia strategioita 

edistävät pasifistit vastustivat osallistujia, jotka 

katsoivat, että supervaltojen, kuten Kiinan ja Venäjän, 

kanssa toimiessa tarvitaan sotilaallista toimintaa (ks. 

idea). Jotkut osallistujat katsovat, että EU:n ei pitäisi 

puuttua puolustusasioihin ja että on parempi, että 

jäsenmaat hoitavat oman puolustuksensa Naton tuella 

(ks. idea).  

Foorumilla on esitetty laajalti yhteisiä turvallisuutta 

koskevia huolenaiheita, jotka liittyvät Venäjään, kuten 

disinformaation uhka sekä Venäjän vaikutusvalta ja 

painostuskeinot Euroopan maita vastaan (ks. idea ja 

tapahtuma), ja näkemykset, joissa ilmaistaan tarve 

kehittää yhteisiä politiikkoja (ks. idea).  

EU:n sisäisestä turvallisuudesta keskusteltaessa 

jotkut osallistujat nostivat esiin tarpeen torjua 

erityyppisiä uhkia, kuten kyberhyökkäyksiä 

tehostamalla kyberturvallisuuden koordinointia (ks. 

idea) ja erilaisia terrorismin muotoja koordinoitujen 

terrorisminvastaisten ohjelmien avulla (ks. esimerkki 

tapahtumasta). Lisäksi osallistujat korostavat, että on 

tärkeää ehkäistä eurooppalaisten yhteiskuntien 

radikalisoitumista ja polarisoitumista esimerkiksi 

perustamalla radikalisoitumisen torjuntaverkosto, 

jossa voitaisiin jakaa parhaita käytäntöjä (ks. idea ja 

idea). 
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Lisäksi ehdotetaan poliisivoimien koordinointia EU:n 

tasolla, jotta voidaan varmistaa tasa-arvo ja 

yhdenmukainen työskentely kaikissa jäsenmaissa (ks. 

idea). Tähän liittyen osallistujat ovat ehdottaneet, että 

perustettaisiin sotilas- ja poliisialan Erasmus-ohjelma, 

jotta voidaan vahvistaa uskollisuutta EU:lle ja 

helpottaa hyvien käytäntöjen jakamista (ks. idea ja 

idea). Vastaavanlaisia ideoita käsitellään myös EU 

maailmassa -aihepiirin yhteydessä. 

Oman idearyhmänsä foorumilla muodostavat myös 

useat kehotukset helpottaa syytteeseenpanoa ja 

lainvalvontaa yli kansallisten rajojen (ks. esimerkki 

ideasta ja ideasta) esimerkiksi hyväksymällä 

yhtenäinen rikoslaki (ks. idea). Eräät kansalaiset 

ehdottavat, että koska EU:n alueella on vapaa 

liikkuvuus, olisi perustettava eurooppalainen virasto 

terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden 

torjunnassa tehtävän jäsenmaiden yhteistyön 

vahvistamiseksi (ks. idea ja idea). Eräs osallistuja tuo 

esiin myös aseiden laittomasta myynnistä aiheutuvat 

vaarat (ks. idea). Eräät osallistujat haluavat myös 

vahvistaa Europolia, joka on jo olemassa oleva 

kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta 

vastaava eurooppalainen virasto (ks. idea). 

 

 

EU:n arvot 

Foorumilla toistetaan usein, että eurooppalaisten 

arvojen säilyttäminen on tärkeää ja keskeistä (ks. 

esimerkki ideasta). Eräissä ideoissa foorumilla 

keskustellaan siitä, mitä eurooppalaisuus tarkoittaa, ja 

arvoista, joita EU:n tulisi edustaa ja edistää (ks. 

esimerkki ideasta ja tapahtumasta). Useat kansalaiset 

pitävät erityisesti ihmisarvon, vapauden, tasa-arvon, 

demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien, 

moniarvoisuuden, oikeudenmukaisuuden, 

solidaarisuuden (ks. tapahtuma) ja sukupuolten tasa-

arvon periaatteita Euroopan unionin arvojärjestelmän 

pohjana ja katsovat, että niiden tulisi ohjata unionin 

politiikkoja. Tähän liittyen paljon kannatusta on 

kerännyt ehdotus demokratiaa, oikeusvaltiota ja 

perusoikeuksia koskevan arviointimekanismin 

käyttöönotosta EU:ssa (ks. idea). Kansalaiset 

viittaavat myös kullekin jäsenmaalle ominaisiin 

yhteisiin juuriin ja moninaisiin erityispiirteisiin (ks. 

esimerkki ideasta ja ideasta). 

Muutamat osallistujat ovat myös sitä mieltä, että 

tarvitaan Euroopan unionin perustuslaki, jossa 

määritellään selkeästi ne eurooppalaiset perusarvot, 

joita on kunnioitettava EU:ssa (ks. esimerkki ideasta).  

Eräässä keskustelunhaarassa keskitytään uskonnon 

ja uskonnollisten arvojen asemaan Euroopassa ja 

käsitellään kristittyjen arvojen roolia ja tarvetta suojella 

niitä (ks. idea ja tapahtuma), mutta siinä kehotetaan 

myös kunnioittamaan Euroopan kulttuurista ja 

uskonnollista monimuotoisuutta (ks. idea). 

Kristinuskon osalta eräässä tapahtumassa tutkittiin, 

miten Itä-Euroopan maat sovittavat julkiset 

uskonnolliset esitykset suvaitsevaisuuteen muita 

uskontoja ja vakaumuksia kohtaan (ks. tapahtuma). 

Uskontoa ja sen merkitystä nykypäivän Euroopan 

unionissa käsiteltiin uskontojen välisessä 

kokouksessa Dublinissa (ks. tapahtuma). Osallistujat 

katsovat samansuuntaisesti, että yhä enemmän 

erimielisyyttä aiheuttavia eettisiä kysymyksiä olisi 

käsiteltävä uskontojen välisten vuoropuhelujen ja 

kulttuurienvälisten näkökohtien kautta (ks. esimerkki 

ideasta).  

Viimeaikaisissa lisäyksissä on myös nostettu esiin 

kysymys antisemitismistä merkittävänä uhkana 

juutalaisyhteisöjen jäsenille monissa maissa, joissa 

iskut ja väkivalta ovat lisääntyneet (ks. idea). 

 

Lobbaus ja 
korruptio 

Samoin kuin Eurooppalainen demokratia -aihepiirissä, 

osa kannanotoista keskittyy lobbaukseen ja 

korruptioon liittyviin kysymyksiin. Foorumilla on 

esitetty esimerkiksi ehdotuksia parantaa yksityisten 

etujen ajamiseen tähtäävän lobbauksen sääntelyä ja 

lisätä sen avoimuutta (ks. idea) ja rajoittaa sen 

vaikutusta EU:n politiikkaan (ks. esimerkki ideasta). 

Toiset osallistujat keskustelivat EU:n toimielinten 

sisäisen ja EU:n varojen käyttöön liittyvän korruption 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/101938
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/179059
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/144014
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/199654
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/202027
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/209716
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/245884
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/258333
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/119263
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/199255
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/61612
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/82996
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/143683
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/159919
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/52
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18648
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/342
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/94018
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/245785
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/143652
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/143056
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
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torjunnasta ja väärinkäytösten paljastajien suojelusta 

(ks. esimerkki ideasta). Eräs osallistuja ehdotti, että 

perustettaisiin totuus- ja sovintokomissio 

käsittelemään EU:n viranhaltijoiden väitettyjä EU:n 

perussopimusten rikkomuksia (ks. idea). 

Sen lisäksi, että EU torjuu korruptiota EU:n 

toimielinten tasolla, EU:ta kehotetaan tarkistamaan 

kansallisten julkishallintojen puolueettomuus, jotta 

voidaan torjua suosintaa ja mielivaltaisuutta (ks. idea 

ja tapahtuma) sekä oikeudellista korruptiota (ks. idea). 

Vastaajat pyytävät EU:ta ryhtymään toimiin 

veronkierron ja korruption torjumiseksi jäsenmaissa 

(ks. esimerkki ideasta). Lisäksi jotkut vastaajat ovat 

ilmaisseet tyrmistyksensä siitä, että he eivät ole 

saaneet oikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä (ks. 

idea). 

 

Viime tarkastelujakson 
uudet ideat (21.2.2022–
9.5.2022) 

Uudet ideat koskivat yhä enemmän turvallisuutta ja 

rajavalvontaa. Puolustuksesta keskusteltiin paitsi 

eurooppalaisen armeijan luomisen (ks. esimerkki 

ideasta) kannalta myös suhteessa Venäjän 

Ukrainaan kohdistamaan hyökkäykseen. Monissa 

sisällöissä vaadittiin vahvistamaan Euroopan 

demokraattisia arvoja (ks. idea) ja tukemaan 

Ukrainaa. Näin ollen osa osallistujista kannatti EU:n 

puolustusjärjestelmän laajentamista (ks. esimerkki 

ideasta). Myös Ukrainan EU-jäsenyydestä 

keskusteltiin (ks. idea). 

Tämän lisäksi lisätyissä sisällöissä käsiteltiin 

teemoja ja alateemoja, jotka otettiin esiin myös 

edellisessä julkaistussa raportissa. 

Hlbtiq-henkilöiden oikeudet (ks. esimerkki ideasta), 

sukupuolten tasa-arvo (ks. esimerkki idea) sekä 

vammaisten (ks. idea) ja vähemmistöjen syrjintä 

(ks. tapahtuma) otettiin usein esille foorumilla 

esitetyissä ideoissa EU:n arvojen rinnalla (ks. 

esimerkki ideasta).  

Oikeuksien ja kansalaisvapauksien teeman 

kohdalla jotkut osallistujat vaativat sananvapauden 

kunnioittamisen lisäämistä, ja foorumissa esitettiin 

ehdotus riippumattoman raportoinnin 

helpottamisesta tiedotusvälineissä (ks. esimerkki 

ideasta). Toisessa lisätyssä sisällössä kannatettiin 

aseenkantovapauden laajentamista (ks. idea).  

Sosiaalisten oikeuksien osalta keskusteltiin myös 

väestörakenteen teemasta ja kehotettiin ottamaan 

käyttöön perheitä paremmin tukevia 

toimintapolitiikkoja (ks. idea). Eräässä ideassa 

korostettiin myös tarvetta kehittää tehokkaita 

toimintapolitiikkoja asunnottomuuden torjumiseksi 

(ks. idea). 

Oikeuden ja lainvalvonnan teemoista (ks. esimerkki 

ideasta) keskusteltiin laajasti. Oikeusalalla 

osallistujat keskustelivat veronkiertoon ja 

sosiaaliseen polkumyyntiin liittyvistä kysymyksistä 

(ks. idea) sekä oikeusjärjestelmien 

toimintahäiriöistä ja esittivät ehdotuksia Euroopan 

oikeusjärjestelmien integroimiseksi, mukaan lukien 

mahdollisuus kärsiä tuomio toisessa EU-maassa 

(ks. idea).  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89530
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83228
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/21682
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/128800
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/184901
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/308098
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/267565
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/302479
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/269050
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/271723
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/308489
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/288157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/161701
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/272713
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/279715
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/289477
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/288190
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/268954
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/290864
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/303077
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/291424
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Kaavio 17 – Miellekartta: Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja turvallisuus, osa 1 
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Kaavio 18 – Miellekartta: Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja turvallisuus, osa 2 
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Digitalisaatio-aihepiiriin kertyi 1 072 ideaa, 

1 184 kommenttia ja 390 tapahtumaa eli yhteensä 

2 646 sisällön lisäystä. Aihetta koskevissa 

kannanotoissa korostetaan yleisesti ottaen, että 

digitalisaatiota tarvitaan tulevaisuuden taloudessa, 

yhteistyössä, terveydenhuollossa ja muilla 

elämänaloilla. Niissä on kuitenkin tuotu esiin myös 

useita digitalisaatioon liittyviä haasteita, kuten eettiset 

näkökohdat, kasvava digitaalinen kuilu, yleisen 

tietosuoja-asetuksen puutteet ja kyberuhat. Tältä osin 

osallistujat ovat ilmaisseet yleisimmissä teemoissa, 

että on investoitava digitaaliseen koulutukseen ja 

edistettävä digitaalisia taitoja mutta lisäksi investoitava 

digitaaliseen innovointiin ja luotava digitaalisesti 

riippumaton Eurooppa. Eri ideat voidaan ryhmitellä 

seuraaviin teemoihin: 

 

 Koulutus: digitaaliset taidot 

 Digitaalinen suvereniteetti ja etiikka 

7. Digitalisaatio  
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 Yhteiskunnan yleinen digitalisaatio 

 EU:n digitaaliset välineet: julkisten 

palvelujen digitalisaatio 

 Digitaalinen data 

 Kyberturvallisuus 

 Digitaaliset oikeudet ja osallisuus 

 Saastuminen ja kestävyys 

 Talouden digitalisaatio 

 Digitaalinen hyvinvointi. 

 

 

 

Tapahtumat 

Digitalisaatio-aihepiirissä viime aikoina järjestetyt 

tapahtumat heijastivat keskustelua 

oikeudenmukaisen ja tasapainoisen digitaalisen 

siirtymän toteuttamisesta EU:ssa. Eräässä 

Ruotsissa järjestetyssä tapahtumassa lukiolaiset 

keskustelivat nykyaikaisten elektroniikkalaitteiden 

puutteesta kouluissa, uusien teknologioiden 

heikosta ymmärtämisestä ikääntyneiden 

keskuudessa ja nopeiden internetyhteyksien 

tarpeesta kaikkialla EU:ssa (ks. tapahtuma). 

Unkarilaisen Pécsin kaupungin yliopiston 

järjestämässä työpajassa käsiteltiin tekoälyn 

sääntelyyn ja käyttöön liittyviä eettisiä ongelmia. 

Työpaja koostui alustavasta ideointitilaisuudesta, 

jota seurasi ideoiden esittely ja niiden muuntaminen 

konkreettisemmiksi ehdotuksiksi (ks. tapahtuma). 

Ranskan Bretagnen alueella järjestettiin 

tapahtuma, jossa keskityttiin digitaaliseen kuiluun 

(ks. tapahtuma). Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli 

keskiössä keskustelussa, joka koski EU:n 

digitaalista suvereniteettia ja joka järjestettiin 

Ranskan Agenin kaupungissa otsikolla ”Digital: the 

worst and the best of the worlds” (ks. tapahtuma). 

Koulutus: 
digitaaliset taidot 

Yksi foorumin Digitalisaatio-aihepiirin toistuvimmista 

idearyhmistä liittyy tarpeeseen tarjota EU-kansalaisille 

tarvittavat taidot ja välineet, jotta he voivat kasvaa ja 

menestyä yhä digitaalisemmassa maailmassa. 

Useissa foorumilla esitetyissä ideoissa kannatetaan 

kattavia EU:n laajuisia digitaalista lukutaitoa edistäviä 

toimia kaikissa EU-maissa, koska digitaalisten taitojen 

kehittämistä ja edistämistä pidetään ensisijaisena 

tavoitteena talouden kannalta (ks. esimerkki ideasta). 

Osallistujat tuovat esiin erityisesti sen, että nuorten 

digitaalisia taitoja on kehitettävä kaikissa EU:n 

jäsenmaissa heidän työllistyvyytensä parantamiseksi 

(ks. esimerkki ideasta). Digitaalisten taitojen 

parantamisen ja digitalisoituneessa yhteiskunnassa 

toimimiseen tarvittavien valmiuksien luomisen 

katsotaan olevan paitsi taloudellisesti hyödyllistä myös 

yhä enemmän ennakkoedellytys koulutuksen, 

kulttuurin ja tärkeiden julkisten palvelujen laajemman 

saatavuuden varmistamiselle (ks. esimerkki ideasta). 

Ideoissa ehdotetaan, että tällaiset toimet aloitettaisiin 

jo alakoulussa ja että niitä jatkettaisiin koko 

koulutusväylän ajan (ks. esimerkki ideasta ja 

tapahtumasta), myös ikääntyneiden keskuudessa (ks. 

esimerkki tapahtumasta ja ideasta). Eräs osallistuja 

viittaa EU:n osaamisohjelmaan ja digitaalisen 

koulutuksen toimintasuunnitelmaan 2021–2027 ja 

kehottaa nopeuttamaan niiden toteutusta digitaalisten 

taitojen osalta, erityisesti koronapandemian valossa 

(ks. idea). Digitaalisia taitoja koskevan koulutuksen 

lisäksi kehotetaan tarjoamaan internetin vaaroja, 

kuten deepfake-videoita, ja verkkohuijausten 

torjuntamenetelmiä koskevaa koulutusta (ks. 

esimerkki ideasta). Jotkut osallistujat katsovat, että 

digitaalista koulutusta koskevaa EU:n lainsäädäntöä 

tarvitaan alaikäisten suojelemiseksi 

virtuaaliympäristössä ja korkeatasoisen koulutuksen 

varmistamiseksi (ks. idea). 

Myös Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja 

urheilu -aihepiirissä käsitellystä verkko-oppimista 

terveyskriisin yhteydessä koskevasta teemasta on 

tullut kannanotoissa toistuva teema, jossa kehotetaan 

yhteisesti lisäämään investointeja ja toimia 

koulutuksen digitalisaation tehostamiseksi (ks. 

esimerkki ideasta). Laitteistoinfrastruktuurin 

kehittämisen lisäksi osallistujat ehdottavat yhtenäisen 

eurooppalaisen etäoppimisalustan perustamista (ks. 

esimerkki ideasta ja ideasta), virtuaalisten ja 

immersiivisten pedagogisten välineiden kehittämistä 

(ks. idea) tai yhteistä verkkoportaalia digitaalisia 

verkkovarmenteita varten (ks. esimerkki ideasta). 

Tässä yhteydessä osallistujat ehdottavat myös 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/161569
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/155365
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/140055
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/142661
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/139690
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/169027
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/9934
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/182395
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168731
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168995
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/244135
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/198464
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123721
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/253112
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/169423
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119705
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tieteellisten urien edistämistä (ks. esimerkki ideasta ja 

tapahtumasta) ja tieteellisten tutkimusohjelmien 

kehittämistä nuorille opiskelijoille investoimalla 

digitaali- ja innovointialaan (ks. idea). 

 

Digitaalinen 
suvereniteetti  
ja etiikka 

Digitaalisen suvereniteetin teema esiintyy usein, ja 

monet ideat, jotka koskevat erityisesti investoimista 

avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin, ovat saaneet 

paljon kannatusta. Foorumilla esitetyissä ideoissa 

digitaalisen suvereniteetin vahvistamiseksi 

keskitytään Euroopan strategiseen 

riippumattomuuteen laitteistojen, ohjelmistojen ja 

sosiaalisen median alustojen osalta. Monissa ideoissa 

kehotetaan toteuttamaan ja edistämään ohjelmistojen 

häiriönsietokykyä ja riippumattomuutta sekä 

investointeja innovointiin (ks. esimerkki ideasta ja 

ideasta. Monissa ideoissa kehotetaan investoimaan 

eurooppalaisiin avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin 

tasa-arvoon ja jäsenmaiden yhteistyön lisäämiseen 

liittyvistä syistä (ks. esimerkki erittäin paljon 

kannatusta saaneesta ideasta) mutta myös 

digitaalisen riippumattomuuden lisäämiseksi (ks. 

esimerkki ideasta). Eräässä ideoiden alateemassa 

edistetään EU:n digitaalista kehitystä ja tuotantoa 

sekä verkkoteollisuuden monopoleja koskevia toimia 

(ks. esimerkki ideasta ja ideasta) suhteessa muihin 

toimijoihin, kuten Yhdysvaltoihin tai Kiinaan. 

Osallistujat edistävät muiden aihepiirien tapaan ideaa 

siitä, että Eurooppa omistaisi ja johtaisi digitaalisia 

media-alustoja. Tällainen alusta voisi esimerkiksi olla 

eurooppalainen suoratoistoalusta (ks. esimerkki 

ideasta).  Tähän liittyen eräs osallistuja käsittelee sitä, 

että digipalvelusäädöksessä ja 

digimarkkinasäädöksessä on mentävä pidemmälle, 

jotta voidaan hillitä EU:n ulkopuolelta tulevien 

digitaalisten jättien hegemonista asemaa. Hän 

kehottaa edistämään EU:n digitaalista suvereniteettia 

kannustamalla innovointiin siten, että investoidaan 

muun muassa Euroopan laajuisiin korkean 

potentiaalin startup-yrityksiin ja suvereeniin 

pilvipalveluun (ks. idea). Kehotus edistää Euroopan 

unionin strategista riippumattomuutta digitaalialalla ja 

eurooppalainen digitalisaatiomalli ovat myös yksi 

Saksa–Italia–Eurooppa-seurantakeskuksen 

järjestämässä kansalaisosallistumista koskevassa 

ohjelmassa ja foorumissa esitetyistä ideoista (ks. 

tapahtuma).  

Digitaalisia ohjelmistoja koskevan suvereniteetin 

lisäksi muut osallistujat tuovat esiin erityisesti sen, että 

EU:n on päästävä riippumattomaksi laitteistojen osalta 

(ks. tapahtuma). Yhdessä eniten kannatusta 

saaneista ideoista ehdotetaan esimerkiksi Euroopan 

oman sirutuotannon kehittämistä ja edistämistä (ks. 

idea). Toisessa ideassa mainitaan erityisesti 

riippuvuus erikoismetalleista (ks. idea). Eräs 

osallistuja kaavailee kokonaisuudessaan EU:ssa 

valmistettua riippumatonta ja vihreää eurooppalaista 

älypuhelinta (ks. idea). 

Digitaalista suvereniteettia koskevissa kehotuksissa 

on keskeisenä elementtinä tarve investoida 

innovointiin ja tutkimukseen, ja eurooppalaiset 

digitaali-innovointikeskittymät mainitaan niissä usein 

(ks. esimerkki idea). Eräs osallistuja ehdottaa, että 

digitaalisesta suvereniteetista ja kestävyydestä 

voitaisiin tehdä keskeinen osa eurooppalaista 

digitaalipolitiikkaa kytkemällä EU:n rahoitus tiiviisti 

kestäviin digitalisaatiohankkeisiin ja eurooppalaisiin 

digitaalisiin vapaakauppa-alueisiin (ks. idea).  

Toisessa idearyhmässä korostetaan voimakkaasti 

eettisiä näkökohtia. Osallistujat haluavat erityisesti 

vahvistaa EU:n digitaalista suvereniteettia, jotta se 

olisi täysin eurooppalaisten arvojen, normien, 

avoimuussääntöjen ja eettisten näkökohtien mukaista 

(ks. esimerkki ideasta). Osallistujat katsovat, että EU:n 

on oltava digitalisaation edelläkävijä, myös tiede- ja 

teknologialainsäädännön osalta (ks. idea). Lisäksi 

tämän aihepiirin suurinta kannatusta saaneessa 

ideassa esitetään kehotus oikeudenmukaiseen 

digitalisaatioon, joka perustuu ihmisoikeuksiin, 

mukaan lukien työntekijöiden oikeudet ja 

ammattiyhdistysoikeudet (ks. idea), sekä kehotus 

turvata sananvapaus toimilla vihapuheen eri muotojen 

ja valeuutisten leviämisen torjumiseksi (ks. 

tapahtuma).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119698
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/56464
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/129725
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/207307
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/256944
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/106162
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80587
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/253527
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/236149
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/165533
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/487
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/124312
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/197936
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/160051
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168697
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/249481
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/193184
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/340
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Yhteiskunnan 
yleinen 
digitalisaatio 

Digitalisaatioon liittyvien kannanottojen yleisenä 

tavoitteena on lisätä digitalisaatiota useilla EU:n 

yhteiskunnan osa-alueilla käsi kädessä tarvittavien 

innovointitoimien kanssa. Tässä yhteydessä 

osallistujat mainitsevat digitaalisen vuosikymmenen 

sekä kehottavat nopeuttamaan siihen liittyviä toimia ja 

seuraamaan jäsenmaiden edistymistä (ks. esimerkki 

ideasta). Monet osallistujat ehdottavat digitaalisen 

siirtymän yhteydessä myös EU:n julkisen liikenteen 

digitalisaatiota ja yhteisen sähköisen liikennekortin 

käyttöönottoa (ks. idea). Toiset keskustelevat 

digitalisaatiosta maatalouden (ks. esimerkki 

tapahtumasta), EU:n tason oikeusasioiden (ks. 

esimerkki tapahtumasta) tai kestävän ja vihreämmän 

talouden kehittämisen (ks. esimerkki tapahtumasta) 

näkökulmasta. 

Aihepiirissä on sähköiseen äänestämiseen liittyvä 

alateema, jossa useat osallistujat korostavat sen ja 

sähköisten allekirjoitusten etuja (ks. idea) erityisesti 

pandemian yhteydessä (ks. esimerkki ideasta). Tätä 

kysymystä on tarkasteltu tehokkuuden, turvallisuuden 

ja innovoinnin näkökulmasta eikä demokratian 

vahvistamisen näkökulmasta. Joissakin 

kommenteissa esitetään kuitenkin myös vastakkaisia 

näkemyksiä, joiden mukaan sähköiseen 

äänestämiseen liittyy joitakin haittapuolia. Osallistujat 

ehdottavat muun muassa lohkoketjuteknologian 

käyttöä ja Euroopan oman, tehokkaasti salatun 

postitusjärjestelmän perustamista sähköisen 

äänestämisen turvallisuuden varmistamiseksi EU:ssa. 

Erityisesti digitaalisen innovoinnin osalta foorumilla 

esitetyissä digitaalista kasvua koskevissa ideoissa 

halutaan ensisijaisesti vahvistaa EU:n roolia 

tekoälyvälineiden kehittämisessä edelleen. Euroopan 

tekoälyn tutkimusosaston perustamista koskevassa 

ideassa kehotetaan lisäämään yhteistyötä (ks. idea). 

Joidenkin osallistujien mukaan tekoäly on olennainen 

EU:n talouskasvua ja vaurautta edistävä tekijä (ks. 

esimerkki ideasta). 

Foorumilla kehotetaan yleisesti lisäämään nykyisten 

tekoälymahdollisuuksien ja algoritmisten 

päätöksentekojärjestelmien suunnittelua ja sääntelyä 

riskien minimoimiseksi sekä turvallisuuden ja 

saavutettavuuden parantamiseksi (ks. esimerkki 

ideasta ja tapahtumasta). Foorumilla katsotaan, että 

lainsäädäntötoimia tarvitaan, jotta voidaan minimoida 

tekoälyteknologiaan liittyvät riskit (ks. esimerkki 

tapahtumasta) ja varmistaa, että perusoikeuksia 

kunnioitetaan. Esimerkkinä jälkimmäisestä toimii 

kehotus laatia luettelo tekoälyn kielletyistä 

käyttötarkoituksista, joihin kuuluu esimerkiksi 

työntekijöiden algoritminen valvonta (ks. tapahtuma). 

Teemassa on esitetty paljon kannatusta kerännyt 

idea, jossa käsitellään eettistä tekoälyä ja ehdotetaan 

lainsäädäntöä tekoälyn riskien hillitsemiseksi, datan 

käytön sääntelemiseksi ja eriarvoisuuden 

välttämiseksi (ks. idea). 

Jotkut osallistujat ovat kuitenkin nostaneet esiin myös 

tekoälyn hyötyjä esimerkiksi julkiselle sektorille tai 

ensiapupalveluille (ks. esimerkki ideasta). Muut 

osallistujat suhtautuvat aiheeseen kuitenkin 

epäröivämmin ja korostavat tulevaa riskiä, joka liittyy 

ihmisaivojen kyvyt ylittävän tekoälyn luomiseen (ks. 

esimerkki ideasta). 

Eräässä toisessa kannatusta saaneessa ideassa 

pidetään tärkeänä varmistaa, että tärkeimmät 

joukkorahoitusalustat ovat käytettävissä kaikissa 

jäsenmaissa (ks. idea). 

Joissakin ideoissa käsitellään myös yhteiskunnan 

digitalisaation (mahdollisia) haittoja, kuten vähemmän 

digitietoisten ihmisten syrjäytymistä, 

ympäristöpaineita, epäinhimillistä kohtelua, 

robotisaatiota sekä yksityishenkilöiden seurannan ja 

valvonnan lisäämistä (ks. esimerkki ideasta ja 

ideasta). Osallistujat haluavat, että näitä digitalisaation 

kielteisiä seurauksia tutkitaan. Tähän liittyen joissakin 

kannanotoissa toivotaan, että lainsäädäntöä 

päivitettäisiin yhteiskunnan lisääntyvän 

digitalisoitumisen vuoksi (ks. esimerkki ideasta). 

 

EU:n digitaaliset 
välineet: julkisen 
sektorin 
digitalisaatio 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/197972
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/155596
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/7459
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/95702
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/94447
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/89795
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/205757
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/3733
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/74253
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/65671
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/65671
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/245554
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/170021
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/241238
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/3900
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Useat osallistujat ehdottavat, että hallintoala ja 

julkinen sektori digitalisoitaisiin EU:ssa 

yhteentoimivuuden ja sähköisen hallinnon 

mahdollistamiseksi (ks. esimerkki ideasta ja ideasta; 

ks. tapahtuma). Kansalaiset ehdottavat, että 

Euroopan kansalaisten käyttöön tuotaisiin erilaisia 

teknisiä ja digitaalisia välineitä. EU:n digitaalisen 

yhdentymisen alateema on herättänyt paljon 

keskustelua (ks. idea), ja yhdenmukaistamisen 

lisäämiseksi Euroopan tasolla ehdotetaan yhteisiä 

digitaalisia välineitä. Sellainen on esimerkiksi 

eurooppalainen verkkoyhteisö mielipiteiden ilmaisua 

varten (ks. idea), joka saavutettaisiin esimerkiksi 

edistämällä EU-maiden yhteistyötä 

tietotekniikkahankkeiden parissa. Samaa ideaa 

käsitellään myös muissa kannanotoissa, jotka 

koskevat muun muassa kansalaisten osallistumista ja 

arjen tunnistautumistarpeita helpottavia kaiken 

kattavia digitaalisia portaaleja (ks. idea). 

Suuressa joukossa ideoita keskustellaan digitaalisen 

kansalaisuuden luomisesta. Niissä esitetään 

esimerkiksi Euroopan laajuista tunnistautumista 

digitaalisen tunnisteen avulla (ks. esimerkki ideasta ja 

ideasta) tai suojattuja (EU:n) tunnistusjärjestelmiä, 

jotka perustuvat esimerkiksi sormenjälkikoodin 

käyttöön (ks. esimerkki ideasta). Osallistujat 

ehdottavat myös eurooppalaista digitaalisen 

identiteetin lompakkoa, jossa kaikki paperiasiakirjat 

korvattaisiin digitaalisilla asiakirjoilla (ks. idea). 

Useissa kannanotoissa käsitellään myös Euroopan 

laajuisia sähköisiä palveluja, kuten eurooppalaista 

kertakirjautumistunnistetta julkisia palveluja varten 

(ks. idea), standardien yhdenmukaistamista sekä 

Euroopan laajuista yhtenäistä 

tunnistautumisjärjestelmää (ks. idea). Samoin 

ehdotetaan ”EU:n digitaalisen rajatylittävän 

palvelukortin” käyttöönottoa, jolla parannettaisiin 

julkisten palvelujen ja hätäpalvelujen saatavuutta raja-

alueilla asuville kansalaisille (ks. idea). Tapahtumissa 

keskusteltiin myös digitaalisten välineiden ja 

palvelujen kehittämisestä, kuten EU:n digitaalisen 

identiteetin kehittämisestä, ”Eurooppa-sovelluksen” 

luomisesta ja eurooppalaisen digitaalisen passin 

käyttöönotosta (ks. esimerkki tapahtumasta). 

 

Digitaalinen data 

Digitaaliseen dataan liittyvissä kannanotoissa 

korostetaan tähän mennessä saavutettua edistystä ja 

mainitaan, että EU on edelläkävijä yksityisyyden 

suojelemisessa verkossa. Alalla tarvitaan kuitenkin 

edelleen parannusta (ks. esimerkki tapahtumasta ja 

ideasta). Ehdotuksissa keskitytään esimerkiksi yleisen 

tietosuoja-asetuksen muuttamiseen siten, että 

helpotetaan henkilötietojen keruun kieltämistä 

verkossa (ks. esimerkki ideasta). Eräässä toisessa 

kannanotossa vaaditaan selkeämpiä säännöksiä 

yleisen tietosuoja-asetuksen ja työntekijöiden tietojen 

osalta (ks. idea). Samalla useissa kannanotoissa 

peräänkuulutetaan selkeämpää lainsäädäntöä niin, 

että käyttäjien ei tarvitse jatkuvasti hyväksyä 

suostumuspyyntöjä (ks. esimerkki ideasta). 

Ehdotuksia ovat muun muassa yleisen tietosuoja-

asetuksen vieminen nykyistäkin pidemmälle ja EU:n 

kansalaisten tietoautonomian lisääminen (ks. 

esimerkki ideasta). 

Useat osallistujat vaativat geoblokkauksen 

rajoittamista tai kieltämistä (ks. esimerkki ideasta), 

tietosuojajärjestelmien yhdenmukaistamista EU:ssa ja 

henkilökohtaisia pilvipalveluja EU:n kansalaisille (ks. 

idea).  

 

Kyberturvallisuus 

Kaiken kaikkiaan foorumilla vaaditaan toistuvasti 

infrastruktuuriin, tietämykseen ja henkilöresursseihin 

liittyvää yhteistyötä Euroopan tasolla 

kyberturvallisuuden vahvistamiseksi (ks. esimerkki 

ideasta ja ideasta). 

Useissa ideoissa ehdotetaan, että 

verkkorikollisuudelta suojautumista vahvistettaisiin 

ennen kaikkea parantamalla verkkoturvallisuutta, joka 

kulkee monien osallistujien mielestä käsi kädessä 

digitaalisen suvereniteetin lisäämisen kanssa (ks. 

esimerkki ideasta). Lisäksi tietojärjestelmien 

avoimuutta ja niihin liittyvää vastuuvelvollisuutta olisi 

parannettava (ks. esimerkki ideasta). Osana 

viisipilarista ehdotusta, joka perustuu esineiden 

internetiin yhdistettyjen laitteiden riskejä koskeviin 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/184471
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/252022
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/82699
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/247272
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/117153
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/97656
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80257
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123785
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115635
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/44155
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/200245
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/251395
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/160381
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/114742
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/81049
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/193712
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/253543
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32044
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/112498
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ENISAn suosituksiin, osallistujat ehdottavat, että 

kaikille esineiden internetiin yhdistettäville tuotteille 

luodaan EU:n laatumerkki, jolla varmistetaan, että laite 

täyttää internetin turvallisuutta ja suorituskykyä 

koskevat vähimmäisvaatimukset. Lisäksi ehdotetaan 

kolmannen osapuolen ohjelmistoille valmistajan 

arviointia ja valvontaa koskevaa sääntelyä (ks. idea). 

Ehdotusten joukossa on myös verkon tietoturvan 

eurooppalaisen tarkastusviranomaisen avulla 

toteutettavien tarkastusten käyttöönotto. Niillä 

varmistettaisiin sovellusten turvallisuus (ks. idea). 

Myös kyberterrorismista keskustellaan useissa 

ehdotuksissa, jotka koskevat EU:n keskitettyä 

lähestymistapaa EU:n, sen kansalaisten ja yritysten 

puolustamiseksi verkkouhkien varalta (ks. esimerkki 

ideasta). Ehdotukset vaihtelevat Euroopan 

kyberarmeijasta (ks. idea) ENISAn toimivaltuuksien 

laajentamiseen Euroopan kyberpuolustuskeskukseksi 

(ks. idea). Jotkut vastaajat katsovat, että EU voisi ottaa 

edelläkävijän roolin maailmanlaajuisen 

kyberturvallisuussopimuksen laadinnassa Budapestin 

vuoden 2001 yleissopimuksen esimerkin pohjalta (ks. 

idea). 

Puolustusstrategioiden lisäksi esitetään useita 

lainsäädäntöä koskevia ehdotuksia, joissa esimerkiksi 

kannatetaan EU:n laajuisen lainsäädännön 

käyttöönottoa kansalaisten yksityisyyden 

suojaamiseksi (ks. idea). Useissa kannanotoissa 

korostetaan myös tarvetta laatia sosiaalisen median 

alustoja koskevaa lainsäädäntöä disinformaation ja 

valeuutisten torjumiseksi ja datasuvereniteetin 

saavuttamiseksi (ks. esimerkki ideasta). Yksi tällainen 

säädös voisi olla EU:n viranomaisen varmentamat 

digitaalisen verkon tunnistuskäytännöt 

kunnianloukkausten, digitaalisen kiusaamisen ja 

väärien tietojen paljastamisen välttämiseksi (ks. idea). 

Yksi vastaajista katsoo, että Euroopan 

syyttäjänvirasto (EPPO) voisi ottaa tehtäviinsä 

tietoverkkorikollisuuden vastaisten eurooppalaisten 

toimien vahvistamisen, ja ehdottaa syyttäjänviraston 

toimivallan laajentamista rajatylittäviin kyberrikoksiin 

(ks. idea).  

Lisäksi osallistujat kaipaavat vahvempaa 

kuluttajansuojaa verkossa (ks. esimerkki ideasta) 

esimerkiksi niin, että verkko-ostoksiin voisi 

tulevaisuudessa tehdä muutoksia helpommin. 

Digitaaliset oikeudet 
ja osallisuus 

Aihepiiriin liittyy osallistujien mukaan useita haasteita, 

joita yhteiskunnan digitalisaation lisääntyminen 

aiheuttaa. Yksi kannanotoista esiin nouseva 

huolenaihe on digitaalisen kuilun vaikutukset 

haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin. Eräässä 

verkkokeskustelussa keskusteltiin esimerkiksi 

yhteiskuntamme kasvavasta digitalisoitumisesta ja 

sen seurauksena tiettyjen väestöryhmien, 

”digitalisaation häviäjien”, lisääntyvästä 

syrjäytymisestä (ks. tapahtuma). 

Jotkut vastaajat korostavat siksi tarvetta taata vapaa 

ja osallistava pääsy digiympäristöön ja -sisältöihin. He 

vaativat esimerkiksi esteettömiä ja kohtuuhintaisia 

digitaalisia palveluja ja laitteita (ks. esimerkki ideasta 

ja ideasta). Toiset taas katsovat, että digitaalisten 

palvelujen saatavuus olisi tunnustettava 

perustarpeeksi varmistamalla digitaalisten palvelujen 

tarjoamista varten järjestelmällinen rahoitus Euroopan 

tai kansallisella tasolla (ks. esimerkki ideasta ja 

ideasta). Kuten aiemmin mainittiin, useissa ideoissa 

ehdotetaan nuorten ja ikääntyneiden väestöryhmien 

digitaalisen lukutaidon ja koulutuksen parantamista 

digitaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi (ks. 

esimerkki ideasta ja tapahtumasta). Yksi vastaajista 

ehdottaa, että otetaan käyttöön seurantamekanismi, 

jolla varmistetaan oikeudenmukainen ja tasapuolinen 

digitalisaatio ja digitaalisten taitojen hankkiminen (ks. 

idea). 

Eräässä toisessa merkittävässä idearyhmässä 

korostetaan erityisesti kaupunki- ja maaseutualueiden 

välistä digitaalista eriarvoisuutta. Tässä teemassa 

keskusteltiin eniten muun muassa digitaalisten 

yhteyksien parantamista sekä keskeisten julkisten ja 

yksityisten palvelujen saatavuutta koskevista 

ehdotuksista (ks. tapahtuma). 

Digitaalisten oikeuksien osalta jotkut osallistujat 

haluaisivat rajoittaa tai vähentää mainontaa 

digitaalisissa mediakanavissa (ks. esimerkki ideasta), 

kun taas toiset haluavat tiedonvälityksen vapauden 

nimissä, että maksumuurit poistettaisiin ja tiedot 

asetettaisiin vapaasti saataville ilman maksua (ks. 

idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/148369
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123786
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/146653
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/210574
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/145433
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/129196
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/171702
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/214534
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/253615
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/248063
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/193645
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/254167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115469
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/123256
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/114049
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/26533
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/166190
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/188629
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Eräässä kannanotossa peräänkuulutetaan 

sukupuolisensitiivistä toimintatapaa digitalisaatioon 

liittyvissä kysymyksissä sekä esitetään ehdotuksia 

digitaalisen väkivallan torjuntaa koskevaksi 

oikeudelliseksi kehykseksi ja kehotetaan edistämään 

sukupuolinäkökohdan huomioon ottavaa digitaalista 

suunnittelua (ks. idea). Lisäksi osallistujat nostavat 

esiin tarpeen lisätä naisten yrittäjyyttä ja edistää 

naisten digitaalisia taitoja (ks. tapahtuma). 

Kehotuksesta lisätä sukupuolten tasa-arvoa 

teknologian alalla keskusteltiin myös YEP-työpajassa 

(ks. tapahtuma). 

Saastuminen  
 ja kestävyys 

Osallistujat yhdistävät digitalisaation kestävämpään 

yhteiskuntaan monissa kannanotoissa. Niissä 

esimerkiksi kehotetaan ottamaan käyttöön QR-

koodilla toimiva digitaalinen tuotepassi, jolla 

edistetään paikallista kulutusta ja kiertotaloutta 

antamalla tietoa tuotteen alkuperästä, 

koostumuksesta, ympäristövaikutuksista, 

kierrätyksestä ja loppukäsittelystä (ks. idea). 

Asia on kuitenkin kaksitahoinen, koska digitalisaatio 

myös vaikuttaa osaltaan muun muassa saastumiseen. 

Tämän torjumiseksi vastaajat vaativat kestävää 

digitalisaatiota, jossa tutkitaan entistä enemmän 

digitalisaation ympäristövaikutuksia ja tiedotetaan 

kuluttajille digitaalisten tuotteiden 

ympäristövaikutuksista (ks. esimerkki ideasta ja 

tapahtumasta). Foorumilla esitetään kestävää 

valmistusteollisuutta koskevia ehdotuksia. Esimerkiksi 

vaaditaan datakeskusten viherryttämistä vihreän 

energian avulla (ks. idea) tai uusien tuotteiden 

valmistamista kierrätetystä elektroniikkajätteestä tai 

muista kestävistä vaihtoehdoista (ks. esimerkki 

ideasta ja ideasta). Toisissa ideoissa keskitytään 

elektroniikkajätteeseen, ja niissä kehotetaan 

esimerkiksi pidentämään digitaalisten tuotteiden 

takuuaikoja (ks. idea). Lisäksi painotetaan, että 

digitaalisten laitteiden tulisi olla kestäviä, korjattavia 

sekä oikeudenmukaisesti ja eettisesti tuotettuja. Tätä 

voitaisiin edistää esimerkiksi alhaisemmilla veroilla 

(ks. idea). 

Jotkut osallistujat keskittyvät kestävyyden ja 

saavutettavuuden laajentamiseen paitsi digitaalisten 

laitteiden myös digitaalisten infrastruktuurien sekä 

älykkäiden kaupunkien kehittämisen osalta (ks. 

esimerkki idea). Toisessa tähän liittyvässä 

ideajoukossa ehdotetaan, että esteettömien ja 

kestävien teknologioiden kehittämistä edistettäisiin 

investoimalla ”matalaan teknologiaan” (ks. idea). 

Talouden 
digitalisaatio 

Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja 

työllisyys -teeman mukaisesti monissa ideoissa 

vaaditaan siirtymistä digitalouteen ja digitaalisiin 

sisämarkkinoihin (ks. esimerkki ideasta). Osallistujat 

käsittelevät esimerkiksi EU:n lohkoketjualustan 

käyttöönottoa (ks. idea ja idea). Forumilla mainitaan 

niin ikään idea digitaalisia sisämarkkinoita koskevasta 

ohjelmasta, jolla edistettäisiin sähköistä 

kaupankäyntiä, sekä keinoja, joilla voitaisiin parantaa 

pk-yritysten valmiuksia käyttää digitaalisia välineitä ja 

kehittyneitä teknologioita (ks. idea). 

Toiset osallistujat käsittelevät myös kryptovaluuttoja ja 

kehottavat hallituksia ottamaan niitä käyttöön 

digitaalisen ja taloudellisesti aktiivisen yhteiskunnan 

edistämiseksi ja kehittämiseksi (ks. esimerkki ideasta) 

tai vaativat eurooppalaisen kryptovaluutan 

käyttöönottoa (ks. idea). Forumilla esitetään myös 

vastaväitteitä, joissa todetaan, että kryptovaluuttoja on 

säänneltävä tai ne on kiellettävä (ks. esimerkki 

ideasta). 

Lisäksi useissa ideoissa ehdotetaan digitaalisen euron 

käyttöönottoa, koska se olisi turvallinen ja kätevä 

maksutapa (ks. esimerkki ideasta). 

Toisessa idearyhmässä kannustetaan investointeihin 

ja lisäämään Euroopan digitaalisten markkinoiden 

kilpailukykyä edistämällä pk-yritysten 

digitalisaatiostrategiaa (ks. esimerkki ideasta) ja 

tekemällä markkinaolosuhteista startup-yritysten 

kehittämiselle suosiollisempia eurooppalaisten 

digitaalisten infrastruktuurien puitteissa (ks. idea). 

Tähän liittyen eräs osallistuja käsittelee talouden 

digitalisaation tehostamista digitaalisilla kuiteilla, 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/176721
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/8548
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/93824
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/186653
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/126292
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/241165
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/241232
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/191803
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/109661
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/100321
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/214338
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/244896
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/238294
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168466
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119696
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115930
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yksinkertaistamalla digitaalisia transaktioita ja 

parantamalla verkkopankkipalvelujen 

saavutettavuutta puhelimitse (ks. idea). 

 

Digitaalinen 
hyvinvointi 

Digitaalisen hyvinvoinnin teemaan kuuluvissa ideoissa 

ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä kansalaisten 

hyvinvoinnin parantamiseksi digitaalisessa 

maailmassa. Tällaisia ovat esimerkiksi työntekijöiden 

oikeus olla digitaalisesti tavoittamattomissa (ks. 

esimerkki ideasta), päivät, joina sosiaalista mediaa ei 

voisi käyttää (ks. idea), mielenterveyteen liittyvät 

toimet (ks. esimerkki ideasta) sekä nuorten 

digitaalisen koulutuksen edistäminen teknologian 

tervehenkisen ja tiedostavan käytön edistämiseksi. 

Eräs osallistuja kehottaa tässä yhteydessä lisäämään 

tietokone- ja videopelien sääntelyä, erityisesti lapsille 

suunnattujen (ja heidän keskuudessaan suosittujen) 

pelien osalta, koska jotkut niistä saattavat ohjata 

uhkapelinomaisiin käyttäytymismalleihin (ks. idea). 

Terveys-aihepiirissä keskustellaan myös EU:n 

sisäisestä sähköisten terveyspalvelujen 

yhdentymisestä (ks. esimerkki ideasta) tai digitaalisen 

eurooppalaisen sairaanhoitokortin käyttöönotosta (ks. 

esimerkki ideasta). Pidemmälle kehitellyissä ideoissa 

ehdotetaan esimerkiksi sellaisen keskitetyn foorumin 

luomista terveydenhuollon sähköistä hallintaa varten, 

joka olisi erityisen kiinnostava niille monille 

eurooppalaisille, jotka hyödyntävät rajatylittävää 

liikkuvuutta koskevia mahdollisuuksia (ks. esimerkki 

ideasta). Jälkimmäistä ideaa on viety pidemmälle niin, 

että luotaisiin EU:n laajuiset sähköiset varmenteet (ks. 

esimerkki ideasta). Kommentoijat nostavat kuitenkin 

usein esiin huolen yksityisyydestä ja tietosuojasta. 

Eurooppalaisen digitaalisen terveydenhuollon 

foorumin perustamista koskevasta ideasta 

keskustellaan usein koronarokotusten ja vihreän 

passin yhteydessä (ks. esimerkki ideasta). 

 

Viime tarkastelujakson 
uudet ideat (21.2.2022–
9.5.2022) 

Viime aikoina Digitalisaatio-teemassa esitetyt ideat 

olivat yhdenmukaisia edellä esitettyjen kanssa. 

Useimmin esiin nostettuihin ideoihin kuului, että on 

tärkeää taata yhtäläinen pääsy internetiin kaikkialla 

Euroopassa ja varmistaa demokraattinen 

digitalisaatio. Koulutus nähdään digitalisaation 

keskeisenä tekijänä (ks. esimerkki ideasta). 

Teknologinen innovointi, jota tuetaan EU:n 

laajuisilla toimintapolitiikoilla tehokkaassa 

eurooppalaisessa institutionaalisessa ja 

oikeudellisessa kehyksessä, nähdään yleisesti 

keinona tukea eurooppalaisen yhteiskunnan 

oikeudenmukaista ja osallistavaa digitalisaatiota 

(ks. esimerkki ideasta).  

Unkarissa järjestetyssä tekoälyä käsitelleessä 

työpajassa, johon edellä viitattiin, esitettiin useita 

ehdotuksia, kuten mahdollisuus laajentaa tekoälyn 

käyttöä (ks. idea), ja myös tekoälyn käytön 

sääntelyä koskevan oikeudellisen ja 

institutionaalisen kehyksen luominen mainittiin (ks. 

idea). Toisessa, Bulgariassa järjestetyssä 

tapahtumassa keskusteltiin sääntelyn tarpeesta 

(ks. idea). 

Teknologista innovointia tukevien ideoiden lisäksi 

useissa lisätyissä sisällöissä vaadittiin 

verkkoturvallisuuden parantamista erityisesti 

henkilötietojen keräämisen ja käytön osalta (ks. 

esimerkki ideasta). Tässä yhteydessä keskusteltiin 

digitaalisesta suvereniteetista sen varmistamiseksi, 

että eurooppalaisia arvoja, erityisesti yksityisyyden 

suojaa koskevaa oikeutta, kunnioitetaan (ks. idea).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/149425
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/205591
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/196582
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/153685
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&=&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/84019
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/149029?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/313006
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/284099
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/307726
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/307731
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/297401
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/307794
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/314361
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Kaavio 19 – Miellekartta: Digitalisaatio, osa 1 
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Kaavio 20 – Miellekartta: Digitalisaatio, osa 2 
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Eurooppalainen demokratia -aihepiiriin on saatu 

foorumilla yhteensä 2 539 ideaa, 4 606 kommenttia ja 

1 060 tapahtumaa. Keskustelluimmat aiheet ovat 

Euroopan parlamentin vaalit ja EU:n 

toimielinrakenteen uudistaminen (tai jopa 

mahdollisuus tehdä EU:sta liittovaltio), ja niiden 

yhteydessä esitetään laaja kirjo ehdotuksia 

kansalaisten osallistumisen ja Eurooppa-tietouden 

lisäämisestä ja yhteisen eurooppalaisen identiteetin 

vaalimisesta. Aiheeseen liittyvät kannanotot ovat 

yleisesti ottaen rakentavia ja tulevaisuuteen 

suuntautuneita. Toisaalta eräät osallistujat ovat 

pelänneet, että EU on jännitteiden, populismin ja 

nationalismin vuoksi vaarassa luhistua. Kun todetaan 

paikoitellen eri teemojen päällekkäisyys ja suurin 

piirtein vertailukelpoiset osallistumistasot, kannanotot 

ovat kattaneet seuraavat näkökohdat: 

 

 Euroopan parlamentin vaalit 

 Euroopan unionin liittovaltiokehitys 

 Kansalaisten osallistuminen ja kuuleminen 

 Toimielinten uudistaminen 

 Yhteinen eurooppalainen identiteetti ja 

julkinen tila 

 Demokratian suojelu ja lujittaminen. 

 

 

 

 

8. Eurooppalainen 
demokratia 
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Tapahtumat 
Tässä aihepiirissä yli kolmannes 21. helmikuuta 

jälkeen päättyneistä tapahtumista järjestettiin 

Italiassa. Valtaosassa näistä tapahtumista 

käsiteltiin EU:n liittovaltiokehityksen teemaa, 

esimerkiksi Pavian kaupungissa järjestetyssä 

kansalaiskokouksessa, johon osallistui 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, poliittisten 

puolueiden, voittoa tavoittelemattoman sektorin ja 

teollisuuden edustajia (ks. tapahtuma).  

Muissa tapahtumissa keskusteltiin eurooppalaiseen 

demokratiaan liittyvistä asioista nuorten 

näkökulmasta. Eräässä tällaisessa tapahtumassa 

Montpellierin kaupungissa Ranskassa nuoret 

osallistujat esittivät monenlaisia ehdotuksia EU:n 

parantamiseksi konkreettisesti nuorten 

näkökulmasta (ks. tapahtuma). Romaniassa 

järjestettyyn tiedotus- ja viestintätapahtumaan 

osallistui lukiolaisia, joille esiteltiin 

NextGenerationEU-suunnitelman ja Euroopan 

tulevaisuuskonferenssin verkkoalustan tarjoamia 

mahdollisuuksia (ks. tapahtuma). Tapahtumassa 

käytiin oppilaiden, opettajien ja järjestäjien välistä 

vuoropuhelua, jossa oppilaat keskittyivät 

näkemykseensä EU:sta ja sen tulevaisuudesta 

myös suhteessa Ukrainan sotaan. 

Ruotsissa järjestettiin luento ihmisoikeuksista ja 

demokratiasta eurooppalaisen yhteistyön 

perustana yleisölle, joka koostui EU:sta ja EU:n 

ulkopuolisista maista tulleista maahanmuuttajista 

(ks. tapahtuma). Luennon aikana osallistujat myös 

keskustelivat puhujien kanssa, erityisesti siitä, 

miten tärkeää on äänestää EU:n vaaleissa ja olla 

tietoinen siitä, miten EU:n kansalaiset voivat 

vaikuttaa EU:hun. 

Useiden Kroatiassa järjestettyjen tapahtumien 

keskeinen piirre oli keskittyminen erityisesti 

journalismiin ja EU-asioista raportoimiseen. 

Zagrebissa keskusteltiin opiskelijoiden kanssa ja 

keskityttiin erityisesti siihen, miten voidaan lisätä 

kiinnostusta raportoida EU:sta 

journalistiopiskelijoiden keskuudessa (ks. 

tapahtuma). 

Euroopan 
parlamentin vaalit 

Eräissä Eurooppalainen demokratia -aiheisissa 

ideoissa keskustellaan muutoksista Euroopan 

parlamentin vaalitapaan, jotta kansalaiset voisivat 

osallistua paremmin EU:n demokraattisiin 

prosesseihin. Laajaa kannatusta saanut idea, johon 

on reagoitu eri tavoin, koskee EU:n laajuisten 

ylikansallisten vaali- ja ehdokasluettelojen luomista 

(ks. idea). Lisäksi on ehdotettu uuden vaalipiirin 

perustamista toisessa jäsenmaassa asuville 

eurooppalaisille, jotta ehdokkaita kannustettaisiin 

keskittymään eurooppalaisiin eikä vain kansallisiin 

kysymyksiin (ks. idea). Muissa vaaliuudistusta 

koskevissa ideoissa ehdotetaan myös tapoja edistää 

yleiseurooppalaista keskustelua ja tuoda Euroopan 

parlamentin jäsenet lähemmäs kansalaisia (ks. 

esimerkki ideasta). Eräässä vaaliuudistuksiin 

tähtäävistä ehdotuksista halutaan muuttaa 

parlamentin paikkajakoa siten, että nykyinen 

suhteellinen vaalitapa korvattaisiin vaaliliittoihin 

perustuvalla enemmistövaalitavalla (ks. idea). 

Yhdessä ideassa ehdotetaan myös, että kansallisten 

lainsäätäjien olisi nimitettävä Euroopan parlamentin 

jäsenet sen sijaan, että heidät valitaan välittömillä 

vaaleilla (ks. idea).  

Joissakin ehdotuksissa käsitellään 

yksityiskohtaisempia keinoja kasvattaa 

äänestysaktiivisuutta Euroopan parlamentin 

vaaleissa. Ideoissa kehotetaan esimerkiksi tekemään 

äänestämisestä pakollista (ks. idea) sekä 

helpottamaan osallistumista esimerkiksi sallimalla 

postiäänestys (ks. idea) ja äänestäjien rekisteröinti 

vaalipäivänä tai tekemällä äänestyspäivästä yleinen 

vapaapäivä (ks. idea), ja jopa äänestämällä 

erityyppisissä vaaleissa samana päivänä (ks. idea). 

Jotkut osallistujat keskustelevat myös sähköisestä 

äänestämisestä, muun muassa ideasta luoda 

Euroopan laajuinen tietokanta sähköisesti 

äänestävistä (ks. idea). Sähköistä äänestämistä 

käsitellään myös Digitalisaatio-aihepiirin yhteydessä. 

Lisäksi osallistujat ehdottavat esimerkiksi Euroopan 

parlamentin vaalien äänioikeuden alaikärajan 

yhdenmukaistamista (ks. esimerkki ideasta), mieluiten 

16 ikävuoteen (ks. idea). Myös näillä ideoilla pyritään 

kannustamaan nuoria osallistumaan politiikkaan, mitä 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/141637
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/140714
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/146785
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/155134
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/161107
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/204997
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/179258
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/170513
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
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osallistujat pitävät usein keskeisenä asiana. Wienissä 

järjestetyssä työpajassa keskusteltiin muun muassa 

tavoista lisätä nuorten kansalaisten osallistumista 

Euroopan parlamentin vaaleihin (ks. tapahtuma). 

Työpajan aikana esitetyissä ehdotuksissa korostetaan 

tarvetta lisätä Euroopan parlamentin nuorten jäsenten 

määrää sallimalla jopa 16-vuotiaiden asettuminen 

ehdokkaaksi vaaleissa. Maltassa järjestetyn 

tapahtuman osallistujat keskustelivat Eurovoters-

hankkeen tuloksista. Hankkeen tarkoituksena on 

kouluttaa nuoria äänestäjiä maassa. Tapahtuman 

aikana esitettiin monia ehdotuksia, muun muassa 

luopumista ”nuorten” tarkastelusta yhtenä ryhmänä, 

jotta tiettyjen yhteisöjen erityistarpeet eivät jää 

huomiotta. Joissakin foorumin kannanotoissa nuorille 

halutaan mahdollisuuksia esittää näkemyksensä 

säännöllisesti Euroopan parlamentille (ks. idea). 

Yhdessä ideassa taas kaavaillaan erityyppistä 

alustaa, jolla nuoret tutustuisivat Euroopan 

parlamentin jäseniin ja heidän poliittisiin ehdotuksiinsa 

(ks. Idea). Eräässä aiheeseen liittyvässä 

kannanotossa ehdotetaan kiintiötä alle 35-vuotiaille 

Euroopan parlamentin jäsenille (ks. idea). 

Jotkut osallistujat käsittelevät äänioikeutta 

vammaisten henkilöiden näkökulmasta tai ottaen 

huomioon sellaiset terveysongelmat, jotka rajoittavat 

heidän mahdollisuuksiaan äänestää. Kyseisissä 

kannanotoissa kannatetaan Euroopan parlamentin 

vaaleihin osallistumisen helpottamista näille ryhmille 

(ks. esimerkki ideasta). 

Yksi osallistuja ehdottaa sukupuolten tasapuoliseen 

edustukseen tähtäävää ehdokasluetteloa Euroopan 

parlamentin vaaleihin (ks. idea). 

Joissakin ideoissa käsitellään poliittisia puolueita 

koskevia erityiskysymyksiä. Eräs osallistuja 

esimerkiksi ehdottaa EU:n puolueryhmien symboleja 

kansallisten puolueiden symbolien tilalle (ks. idea) 

vaalien ylikansallisen luonteen vahvistamiseksi 

entisestään. Erään toisen kannanoton mukaan 

puolueiden olisi oltava helpommin lähestyttäviä 

erilaisista kulttuuri- ja sosioekonomisista taustoista 

tuleville ihmisille (ks. idea). 

 

 

Euroopan unionin 
liittovaltiokehitys 

Monissa eurooppalaista demokratiaa koskevissa 

kannanotoissa toivotaan Euroopan unionin 

kehittämistä liittovaltion suuntaan, vaikka näkemys 

liittovaltion käsitteestä vaihtelee. Tämä on myös 

toistuva aihe tähän aihepiiriin liittyvissä tapahtumissa 

(ks. esimerkki tapahtumasta). ”Liittovaltiokehitys” on 

myös kirvoittanut joitakin foorumin eniten kannatusta 

saaneista ideoista (ks. idea ja idea) sekä erilaisia 

kommentteja osallistujilta. 

Joidenkin osallistujien mukaan EU pääsee 

hyödyntämään koko potentiaaliaan parhaiten 

liittovaltioistumisen myötä (ks. esimerkki ideasta ja 

tapahtumasta), mutta he näkevät sen myös keinona 

lisätä EU:n uskottavuutta ja vaikutusvaltaa 

maailmanpolitiikassa sekä selviytyä nykyisistä 

kansainvälisistä ongelmista, kuten 

ilmastonmuutoksesta ja koronapandemiasta (ks. 

idea). Lisäksi liittovaltiokehityksen puolustajat 

argumentoivat, että se ehkäisee euroskeptisyyttä ja 

kansallismielisyyttä. 

Esimerkiksi erään runsaasti kannatusta saaneen ja 

keskustelua herättäneen idean mukaan olisi 

perustettava perustuslakia säätävä kokous ja 

säädettävä EU:lle perustuslaki, jossa määriteltäisiin 

demokraattisen Euroopan liittovaltion keskeiset tekijät 

ja periaatteet (ks. idea). Keskustelussa esitetään 

myös täsmällisempiä ideoita yhteisestä finanssi- ja 

talouspolitiikasta (ks. idea), kuten idea 

”veronmaksajien Euroopan unionista” (ks. idea), 

yhteisestä eurooppalaisesta armeijasta ja 

ulkopolitiikan federalisoinnista sekä EU:n toimielinten 

uudistamisesta liittovaltioperiaatteiden mukaisesti. 

Jotkut osallistujat suhtautuvat kuitenkin 

liittovaltiokehitykseen epäillen. Eräät osallistujat ovat 

huolissaan siitä, että se voi johtaa vallan liialliseen 

keskittämiseen tai aiheuttaa epätasapainoa 

jäsenmaiden välille. Toiset katsovat, että monta 

ongelmaa on ratkaistava, jotta tällainen idea voisi 

toteutua. Jotkut osallistujat kannattavat 

liittovaltiokehityksen sijaan hajauttamista, jossa 

jäsenmaille annetaan enemmän valtaa (ks. esimerkki 

ideasta). Tällöin jäsenmailla on enemmän vapautta 

toimia identiteettinsä mukaisesti ja yhteistyötä voidaan 
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tehdä niillä aloilla, joilla se on hyödyllistä (ks. esimerkki 

ideasta). Eräästä tällaisesta ideasta huokuu huoli ”yhä 

läheisemmästä unionista” ja liittovaltion 

tuomioistuinten mahdollisesta toimivallasta, ja siksi 

kannatetaan valtioliittoa eikä liittovaltiounionia (ks. 

idea). 

Kun otetaan huomioon erilaiset kansalliset olosuhteet 

ja kunkin jäsenmaan valmius liittyä liittovaltiounioniin, 

jotkut osallistujat kannattavat ideaa vaiheittaisesta 

liittovaltiokehityksestä, johon sisältyy siirtymäalueiden 

järjestelmä (ks. idea). Tällaiset osallistujat kannattavat 

ideaa Euroopan liittovaltiosta mutta saattavat pitää 

sitä epärealistisena tässä vaiheessa, ja siksi he 

kannattavat moninopeuksista unionia, joka parantaisi 

EU:n lyhyen aikavälin strategista riippumattomuutta, ja 

liittovaltionäkymiä (ks. idea). 

Kansalaisten 
osallistuminen ja 
kuuleminen 

Foorumin kannanotoissa esitetään useita ehdotuksia 

tavoista lisätä kansalaisten osallistumista EU:n 

päätöksentekoon ja sen kokemista omakseen. 

Eräissä ideoissa ja tapahtumissa esitetään 

pysyvämpien mekanismien kehittämistä osallistavan 

demokratian ja kansalaisten välisen vuorovaikutuksen 

pohjalta tavoitteena vahvistaa ja täydentää 

edustuksellista demokratiaa, rakentaen muun muassa 

Euroopan tulevaisuuskonferenssin kokemusten 

pohjalle. Osallistujat ehdottavat esimerkiksi 

kansalaiskokousten ja -paneelien 

järjestelmällisempää hyödyntämistä EU:n tärkeimpien 

ja vaikeimpien poliittisten päätösten valmistelemiseksi 

(ks. esimerkki ideasta). Yksi osallistuja ehdottaa, että 

kansalaiset kutsuvat tällaiset kokoukset koolle 

suoraan menestyksekkään eurooppalaisen 

kansalaisaloitteen jälkeen (ks. idea). Eräissä 

kannanotoissa ehdotetaan ”kansalaisten 

parlamentin”, ”kansalaisjärjestöille tarkoitetun 

yleiskokouksen” (ks. idea) tai ”perustuslakia säätävän 

kokouksen” (ks. idea) perustamista Euroopan 

parlamentin neuvonantajaksi. Osallistujat 

keskustelevat myös EU:n institutionaalisia ja poliittisia 

aiheita koskevista EU:n laajuisista 

kansanäänestyksistä (ks. esimerkki ideasta). Jotkut 

osallistujat pitävät niitä vaihtoehtona EU-asioita 

koskevalle kansalliselle kansanäänestykselle, jonka 

tulokset saattavat estää jo määritettyjä EU:n poliittisia 

aloitteita riippumatta siitä, missä määrin EU tukee 

näitä aloitteita eri tavoin (ks. esimerkki ideasta). 

Joissakin kannanotoissa käsitellään erityisesti 

monikielisen digitaalisen foorumin ansioita, annetaan 

kiitosta ja kritiikkiä mutta esitetään myös 

parannusehdotuksia. Useat osallistujat korostavat 

esimerkiksi tarvetta perustaa palautejärjestelmä, jolla 

seurataan kansalaisten ehdotuksia konferenssin 

aikana (ks. esimerkki ideasta). Eräs osallistuja vastaa 

ideaan, jonka mukaan konferenssista tehdään pysyvä, 

korostamalla, että foorumin sisällöstä on tehtävä 

ajoittain yhteenveto ja että siitä on keskusteltava (ks. 

idea). 

Kannanotoissa ehdotetaan myös sellaisen 

verkkopohjaisen keskitetyn palvelupisteen 

perustamista, jolla keskitettäisiin kaikki 

kansalaispalaute, olipa kyse sitten eurooppalaisista 

kansalaisaloitteista, valituksista tai vetoomuksista, 

yhteen EU:n osallistumiskanavaan (ks. idea), kun taas 

eräs osallistuja tuo esiin idean yksinomaan 

yhdistyksille tarkoitetusta alustasta (ks. idea). 

Niiden verkkoalustojen joukosta, joita osallistujat 

ehdottavat demokraattisen osallistumisen 

edistämiseksi, yksi pyrkii luomaan alhaalta ylöspäin 

suuntautuvan lobbausjärjestelmän, jota tavalliset EU-

kansalaiset rahoittaisivat henkilökohtaisin lahjoituksin, 

ja jakamaan ideoita kyseisen portaalin kautta (ks. 

idea). Kyseisen foorumin tarkoituksena on ratkaista 

eriarvoisten vaikuttamismahdollisuuksien ongelma 

yksittäisten kansalaisten ja suurten organisaatioiden 

välillä. 

Toiset osallistujat taas ehdottavat sellaisen 

verkkofoorumin perustamista, jossa EU-kansalaiset 

voisivat keskustella EU:n lainsäädännöstä käyttäen 

sosiaalisen median tapaan tykkäyksiä ja kommentteja 

(ks. idea). Tähän liittyy myös idea kansalaisten 

edunvalvontafoorumista, jolle tavalliset EU:n 

kansalaiset ja pienemmät yritykset voisivat kanavoida 

asiantuntemustaan ja lainsäädäntöä koskevia 

näkemyksiään EU:n päätöksentekoprosessia varten 

(ks. idea).  
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Monet osallistujat keskustelevat kansalaisteknologian 

merkityksestä erityisesti nykyaikana, kun 

epäluottamus poliittisia puolueita kohtaan lisääntyy 

(ks. idea). Tämän idean mukaan kansalaisteknologia 

antaisi mahdollisuuden ymmärtää julkisen hallinnon 

lisääntyvää monimutkaisuutta ja lisäisi aktiivista 

sitoutumista ja osallistumista.  

Italiassa Brindisin kaupungissa järjestetyssä 

tapahtumassa esitettiin monenlaisia ideoita suorien 

demokraattisten mekanismien parantamiseksi EU:n 

tasolla muun muassa lisäämällä yleisön tietämystä 

joistakin jo olemassa olevista välineistä, kuten EU:n 

vetoomuksista, väliaikaisista komiteoista, 

eurooppalaisista sovittelijoista ja Solvit-foorumista. 

Euroopan parlamentin jäsenten ja kansalaisten 

välisen etäisyyden kaventamista pidetään myös 

keinona parantaa eurooppalaista demokratiaa. Yksi 

osallistuja kehittää erilaisia strategioita parantaakseen 

viestintää ja edistääkseen suoraa ajatustenvaihtoa 

Euroopan parlamentin jäsenten ja heidän 

äänestäjiensä välillä (ks. idea). Ehdotettuihin ideoihin 

kuuluu se, että parlamentin jäsenet perustavat 

paikallistoimistoja omiin vaalipiireihinsä. Tämä idea 

muistuttaa osittain toisen osallistujan ehdotusta luoda 

paikallisten EU-neuvojien järjestelmä (ks. idea) 

keinona vähentää EU:n toimielinten ja EU:n 

kansalaisten välistä etäisyyttä. 

 

Toimielinten 
uudistaminen 

Monissa ideoissa käsitellään EU:n toimielinten 

uudistamista yksityiskohtaisemmin tarkoituksena 

tehdä niiden toiminnasta tehokkaampaa ja 

avoimempaa ja tuoda ne lähemmäs kansalaisia. 

Institutionaalisiin uudistuksiin liittyvissä ideoissa voi 

olla ehdotuksia toimielinrakenteen laajemmasta 

uudistamisesta (ks. esimerkki ideasta) mutta myös 

strategioita, joilla lisätään poliittisten päättäjien 

vastuuvelvollisuutta poliittisten aloitteiden 

tehokkuudesta. Yksi osallistuja esimerkiksi edistää 

ideaa pakollisesta vaikutustenarvioinnista 

lainsäädäntöprosessin kaikissa vaiheissa (ks. idea). 

Euroopan parlamentin roolista puhuttaessa 

kannanotoissa ollaan useimmiten sitä mieltä, että sille 

tulisi antaa tosiasiallinen oikeus ehdottaa 

lainsäädäntöä (ks. esimerkki ideasta). Toisten 

mielestä parlamentille tulisi myös antaa valta päättää 

budjetista (ks. idea). Myös Euroopan parlamentin 

kotipaikasta käydään keskustelua, ja osallistujat 

kehottavat tekemään valinnan Strasbourgin ja 

Brysselin välillä (ks. esimerkki ideasta), myös 

logistiikkakulujen vähentämiseksi (ks. idea). 

Eurooppa-neuvostoon ja Euroopan unionin 

neuvostoon liittyvissä kannanotoissa varsinkin 

Eurooppalainen demokratia -aihepiirissä toistuu idea 

siirtymisestä määräenemmistöpäätöksiin (ks. 

esimerkki ideasta) ja veto-oikeuden lakkauttamisesta 

(ks. esimerkki ideasta). Lisäksi foorumilla käydään 

keskustelua neuvoston roolista EU:n 

toimielinrakenteessa (ks. esimerkki ideasta) ja 

ehdotetaan, että EU:n lakeja tulisi säätää entistä 

enemmän kaksikamarisesti (ks. esimerkki ideasta). 

Euroopan komission osalta joissakin kannanotoissa 

nostetaan esiin komission puheenjohtajan valinta ja 

komission jäsenten nimittäminen, mukaan lukien ns. 

kärkiehdokasjärjestelmä (ks. esimerkki ideasta), sekä 

komission puheenjohtajan valinta suorilla 

kansanvaaleilla (ks. esimerkki ideasta). Osallistujat 

keskustelivat myös komissaarien määrästä (ks. 

esimerkki ideasta). 

Paljon keskustelua herätti idea EU:n presidentin 

valitsemisesta suorilla vaaleilla, mihin kuuluisi myös 

Euroopan komission puheenjohtajan ja Eurooppa-

neuvoston puheenjohtajan tehtävien yhdistäminen 

(ks. esimerkki ideasta). Lisäksi toivotaan, että EU:lla 

olisi yksi ainoa yhteyspiste ja edustaja ulkosuhteissa 

(ks. esimerkki ideasta). Yksi osallistuja ehdottaa 

euroryhmän puheenjohtajan ja eurosta vastaavan 

Euroopan komission varapuheenjohtajan roolin 

yhdistämistä talous- ja valtiovarainministeriön 

perustamiseksi keinona lisätä koordinointia (ks. idea). 

Lisäksi ehdotetaan uudistuksia alueiden komiteaan ja 

talous- ja sosiaalikomiteaan niiden toiminnan 

tehostamiseksi. Foorumilla ehdotetaan esimerkiksi 

alueiden komitean uudistamista niin, että se tarjoaa 

asianmukaiset vuoropuhelukanavat sekä alueille että 

kaupungeille ja kunnille (ks. idea, ja sen roolin 

vahvistamista (ks. idea). Tähän liittyen toinen 
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osallistuja ehdottaa Euroregions-alueiden 

tunnustamista institutionaalisina yhteisöinä (ks. idea).  

Eräässä runsaasti kannatusta saaneessa ideassa 

kehotetaan EU:ta luomaan selkeä mekanismi 

valtiottomien kansojen itsemääräämisoikeutta varten 

(ks. idea). 

Euroopan unionin tuomioistuimen rooli on myös 

yleinen keskustelunaihe (ks. esimerkki ideasta). 

Toiset pyytävät selkiyttämään tai jopa vahvistamaan 

sen toimivaltaa (ks. esimerkki ideasta) ja toiset taas 

pyytävät heikentämään sitä (ks. esimerkki ideasta). 

Jotkut osallistujat keskittyvät Euroopan keskuspankin 

(ks. idea) ja euroryhmän (ks. idea) rooliin ja ehdottavat 

keinoja näiden instituutioiden uudistamiseksi. 

Yhdessä ideassa toivotaan pankkiunionin 

täydentämistä eurooppalaisella 

talletussuojajärjestelmällä (ks. idea). 

Erilaisissa uudistusideoissa näkyy sukupolvivaikutus. 

Yksi osallistuja esimerkiksi ehdottaa EU:n politiikkojen 

ja lainsäädännön vaikutustenarviointia, jolla 

mitattaisiin erityisesti nuoriin kohdistuvaa vaikutusta 

(ks. idea). Tällainen ”nuorisotesti” auttaisi tuomaan 

nuorten näkökulman toimielimiin ja tekisi EU:n 

politiikoista nuorten kannalta osallistavampia. 

Nuoruudesta vanhuuteen: eräs toinen osallistuja 

ehdottaa Euroopan komissioon jäsentä, joka 

omistautuisi ikäihmisten asialle (ks. idea). 

Yhteinen 
eurooppalainen 
identiteetti ja 
julkinen tila 

Tämän teeman puitteissa osallistujat keskustelevat 

yhteisestä eurooppalaisesta identiteetistä yhteisten 

eurooppalaisten demokratian arvojen pohjalta (ks. 

tapahtuma) kuten muidenkin aiheiden yhteydessä. 

Osallistujat esittävät kuitenkin myös käytännön ideoita 

tällaisen yhteisen eurooppalaisen identiteetin ja 

yhteisen eurooppalaisen julkisen tilan edistämiseksi 

muun muassa tiedotusvälineiden panoksen avulla. 

Eniten keskustelua käydään kieliteemasta. Yhteinen 

kieli nähdään tehokkaana (ja joskus ainoana) keinona 

luoda vahva eurooppalainen identiteetti (ks. esimerkki 

ideasta). Esperanto esitetään usein yhdistävänä 

kielenä (ks. esimerkki ideasta) myös eri kansallisten 

kielten kannattajien välisten jakolinjojen ohittamiseksi. 

Vaikka osallistujat saattavat olla eri mieltä siitä, mikä 

kieli olisi suositeltavin eurooppalaisille, he kaikki ovat 

yhtä mieltä siitä, että kielikoulutusta on edistettävä 

yhteisen kielen saavuttamiseksi (ks. esimerkki 

ideasta). Muissa kannanotoissa kehotetaan 

noudattamaan paremmin monikielisyyden periaatetta 

(ks. esimerkki ideasta), esimerkiksi kääntämällä kaikki 

EU:n viralliset julkaisut kaikille EU:n virallisille kielille 

(ks. idea). 

Lisäksi kannanotoissa ehdotetaan EU:n 

urheilujoukkueen perustamista (ks. esimerkki 

ideasta), Eurooppa-päivää eli 9. toukokuuta yleiseksi 

vapaapäiväksi kaikissa jäsenmaissa (ks. idea) sekä 

EU-passia (ks. idea) Eurooppa-hengen edistämiseksi. 

Yksi osallistuja ehdottaa myös työntekijöiden välisten 

ystävyyskaupunkiohjelmien perustamista, jotta 

muutkin kuin kouluikäiset eurooppalaiset saisivat 

tutustua toisen EU-maan kulttuuriin esimerkiksi 

osallistumalla koulutukseen ulkomailla (ks. idea). 

Tulevat sukupolvet nähdään yhteisen EU-identiteetin 

keskeisinä tekijöinä, ja siksi monet osallistujat 

korostavat olevan tärkeää, että nuoriso oppii 

tuntemaan Eurooppaa koskevia poliittisia asioita (ks. 

idea). Tästä aiheesta keskustellaan laajasti myös 

luvussa Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu. 

Kielten lisäksi kulttuurituotteet nähdään asiana, joka 

voi yhdistää eurooppalaisia. Eräs osallistuja 

kehottaakin edistämään kulttuurituotannon 

levittämistä Euroopan rajojen sisällä luomalla 

”tietoyhteiskunnan vapaan liikkuvuuden” alue, jolla 

vähennettäisiin tekijänoikeuksia ja lisenssirajoituksia 

EU:ssa (ks. idea). 

Useissa eurooppalaista identiteettiä koskevissa 

kannanotoissa käsitellään tiedotusvälineiden aihetta 

ja sitä, miten ne voivat edistää EU:ta koskevan 

tietämyksen levittämistä ja eurooppalaisen hengen 

luomista (ks. esimerkki ideasta). Useissa 

kannanotoissa toistuu suhteellisen usein kannatusta 

saanut ehdotus yleiseurooppalaisten 

tiedotusvälineiden tai mediaverkostojen 

perustamisesta (ks. esimerkki ideasta) tai yhteisen 

julkisen EU:n yleisradioyhtiön perustamisesta (ks. 

esimerkki ideasta). Tarkoituksena on pääasiassa 
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http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121080
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/42968
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/226353
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/280
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
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lisätä kansalaisten tietämystä EU-asioista, esimerkiksi 

esittämällä keskusteluja ja tapahtumia suoratoistona, 

mutta myös edistää yhteistä EU-henkeä juhlistamalla 

eurooppalaisia arvoja ja eurooppalaisia kulttuureita 

EU-maita käsittelevien dokumenttien avulla. Eräät 

vastaajat peräänkuuluttavat myös EU:n televisio- ja 

radiokanavaa, jonka ansiosta EU:n arvomaailmaa 

voitaisiin jakaa myös EU:n ulkopuolelle (ks. esimerkki 

ideasta). 

Toiset osallistujat ehdottavat toimittajien kouluttamista 

EU-asioista uutisointia varten tai velvoitetta, jonka 

mukaan yleisradioyhtiöiden olisi omistettava tietty 

prosenttiosuus lähetysajasta EU-asioille (ks. idea). 

Demokratian suojelu 
ja lujittaminen 

Useat tähän teemaan kuuluvat ideat 

liittyvät demokratian suojeluun EU:ssa, ja niissä 

vaaditaan voimakkaita toimia demokraattisia 

periaatteita rikkovia hallituksia, erityisesti Unkaria ja 

Puolaa, vastaan (ks. esimerkki ideasta). Asiaa 

käsitellään yksityiskohtaisemmin Arvot, oikeudet, 

oikeusvaltio ja turvallisuus -aihepiirin yhteydessä. 

Osallistujat nostavat esiin myös demokratioita 

uhkaavat valeuutiset ja disinformaation. 

Kannanotoissa halutaan tiukempaa lähestymistapaa 

harhaanjohtavien tietojen levittämisen torjumiseksi. 

Osallistujat ehdottavat muun muassa 

faktantarkistussovelluksen (ks. idea) kehittämistä ja 

riippumattoman EU:n medioiden 

faktantarkistusinstituutin (ks. idea) perustamista. Eräät 

osallistujat kannattavat myös erityistä EU:n asetusta 

sisällöstä, joka voidaan julkaista sosiaalisessa 

mediassa (ks. Esimerkki ideasta). 

Useissa ideoissa ja kommenteissa toivotaan 

lobbauksen sääntelyä ja kehotetaan laatimaan 

poliitikkoja koskevat käytännesäännöt ja perustamaan 

riippumaton eurooppalainen elin, jonka tehtävänä on 

torjua korruptiota ja lobbaajien epätoivottua vaikutusta 

(ks. esimerkki ideasta). Yksi osallistuja kehottaa 

kieltämään sponsoroinnin käytön EU:n neuvoston 

puheenjohtajakausina. Kyseisessä käytännössä 

puheenjohtajana toimivan EU:n jäsenmaan hallitus 

saa taloudellista tukea merkkilogojen esittämiseen 

virallisessa verkkomateriaalissa tai fyysisessä 

materiaalissa (ks. idea). 

On myös kehotuksia toteuttaa yleisiä toimenpiteitä 

korruption torjumiseksi esimerkiksi tarjouskilpailujen 

perusteella tehtävissä paikallistason sopimuksissa 

(ks. esimerkki ideasta). Yksi osallistuja ehdottaa, että 

otetaan käyttöön yhteinen tietokanta, jossa 

yhdistetään EU:n nykyiset moninaiset 

raportointijärjestelmät (ks. idea). Toinen ehdottaa, että 

tärkeissä tehtävissä toimivilta eurooppalaisilta 

poliitikoilta ja viranhaltijoilta – kuten Euroopan 

parlamentin jäseniltä tai komissaareilta – olisi 

kiellettävä osakkeiden omistaminen (ks. idea). 

Eräs osallistuja ilmaisee huolensa ei-toivotusta 

ulkomaisesta vaikuttamisesta eurooppalaiseen 

demokratiaan, vaatii selvitystä siitä, kuinka suuri osa 

EU:n keskeisestä infrastruktuurista on Kiinan 

omistuksessa, ja pyytää EU:ta asettamaan Intian 

etusijalle Kiinaan nähden strategisena 

talouskumppanina kauppasopimuksissa (ks. idea).  

Brysselissä järjestetyssä tapahtumassa korostettiin 

kaupunkien ja paikallisyhteisöjen keskeistä roolia 

demokratian vahvistamisessa ja sosiaalisen 

edistyksen edelläkävijänä. Kun institutionaalinen 

keskus on selkeästi erillään reuna-alueista, 

kaupunkien ja kuntien rooli voi olla keskeinen 

rakennettaessa kansalaisten luottamusta 

demokraattisiin instituutioihin. 

 

 

 

Viime tarkastelujakson 
uudet ideat (21.2.2022–
9.5.2022) 

Suurin osa viime tarkastelujaksolla lisätyistä 

sisällöistä vahvisti aiemmin kirjattuja teemoja. 

Uusissa ideoissa keskusteltiin kuitenkin myös siitä, 

miten kansalliset hallitukset ja parlamentit voisivat 

olla enemmän mukana EU:n päätöksenteossa ja 

vahvemmin vastuussa EU:n toimintapolitiikoista. 

Näin lähestyttiin eurooppalaisen demokratian 

teemaa kansallisesta näkökulmasta. Näihin 

http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/109
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/145268
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/199554
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/189949?toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/241297
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
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ideoihin kuului ehdotus, jonka mukaan 

vähimmäismäärä istuntoja kussakin kansallisessa 

parlamentissa omistettaisiin EU-politiikkaa 

koskeville asioille (ks. idea). Toisessa sisällössä, 

joka keskittyy kansallisten parlamenttien rooliin 

EU:n perussopimusten ratifioinnissa, esitettiin idea 

Euroopan parlamentin tai sen erityisvaliokuntien ja 

kansallisten parlamenttien yhteisistä istunnoista 

esimerkiksi videoneuvottelujen avulla (ks. idea). 

Yhdenmukaisesti edellisessä raportissa esitettyjen 

havaintojen kanssa viime aikoina lisättyjen 

sisältöjen yleisimmin käsitelty teema oli yleinen 

kehotus suojella ja vahvistaa demokratiaa EU:ssa, 

ja seuraavaksi eniten käsiteltiin institutionaalisten 

uudistusten tarvetta (ks. esimerkki ideasta).  

Monissa ideoissa käsiteltiin Euroopan 

vaalijärjestelmään ehdotettuja uudistuksia (ks. 

esimerkki ideasta). 

Esiin nostettiin myös tarve lisätä kansalaisten 

osallistumista ja kuulemisia (ks. esimerkki ideasta). 

Itse asiassa kansalaisten osallistumisesta 

keskusteltiin ajoittain suhteessa itse demokratian 

suojeluun. Jotkut osallistujat esimerkiksi kehottivat 

perustamaan pysyvän digitaalisen verkkoalustan 

kansalaisten kuulemista varten (ks. esimerkki 

ideasta). Foorumiin osallistujat ehdottivat sellaisen 

ainutlaatuisen media-alustan luomista, joka 

lähettäisi eurooppalaista sisältöä useilla kielillä. 

Tämä oli yhdenmukaista journalismin ja lehdistön 

vapaudelle annetun merkityksen kanssa (ks. idea).  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/314096
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/311191
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/272516
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/268958
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/269084
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/274264
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/292480
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Muuttoliike-aihepiiri on kerännyt foorumin 

perustamisen jälkeen yhteensä 2 700 sisällön lisäystä 

eli 955 ideaa, 1 539 kommenttia ja 206 tapahtumaa. 

Aihepiirissä useimmin toistuvissa lisätyissä sisällöissä 

näkyy kolme yleistä suuntausta. Yksi 

vuorovaikutusryhmä vaatii enemmän solidaarisuutta 

ja parempia kotouttamismenettelyjä, kun taas toisissa 

kannanotoissa halutaan lisää toimia muuttoliikkeen 

hallitsemiseksi ja vähentämiseksi. Näiden kahden 

ryhmän välimaastoon asettuvat ne osallistujat, jotka 

haluaisivat edistää kansainvälistä liikkuvuutta, mutta 

vain taloudellisesti kehittyneiden demokratioiden 

välillä. Osallistujat ovat keskustelleet myös 

ukrainalaisten pakolaisten muuttovirrasta. 

Tarkasteltaviksi tulevat seuraavat teemat: 

 

 

 

 

 EU:n yhteinen muuttoliikepolitiikka 

 Ihmislähtöinen suhtautuminen 

maahanmuuttoon 

 Kotouttaminen 

 EU:n ulkopuolinen muuttoliike uhkana 

 Rajavalvonta 

 Maahanmuuton perimmäiset syyt. 

 

 

 

 

9. Muuttoliike 
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Tapahtumat 
Viimeaikaiset tapahtumat, joissa keskusteltiin 

muuttoliikkeestä EU:n poliittisesta näkökulmasta, 

koskivat EU:n pakolaispolitiikkaa ja osoittivat, että 

pakolais- ja turvapaikkapolitiikkaa on tarkasteltava 

uudelleen ja että on luotava puitteet 

maahanmuuttajien jakamiselle yhdessä kaikkialle 

EU:hun. Kanariansaarten parlamentissa 

järjestetyssä tapahtumassa osallistujat 

keskustelivat muuttoliike- ja turvapaikkasopimusta 

koskevista neuvotteluista ja kehottivat 

parantamaan ilman huoltajaa olevien 

muuttajalasten suojelua (ks. tapahtuma). 

Italialaisen katolisen järjestön isännöimässä 

verkkotapahtumassa keskusteltiin tulevasta 

Euroopan muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksesta 

(ks. tapahtuma). 

Tanskalaisessa keskustelussa keskityttiin myös 

siihen, pitäisikö Euroopan avata vai sulkea 

ulkorajansa. Tapahtuma herätti merkittävää 

kiinnostusta monimuotoisessa yleisössä, ja siellä 

tuotiin esiin muun muassa seurauksia, jotka 

johtuvat EU:n rajojen ulkoistamisesta, 

turvapaikkakeskusten perustamisesta kolmansiin 

maihin sekä EU:n yhteistyöstä Turkin ja Libyan 

kaltaisten maiden kanssa (ks. tapahtuma).  

Toisessa osallistavassa tapahtumassa keskusteltiin 

siitä, muodostaako muuttoliike mahdollisuuden vai 

uhan, ja käsiteltiin muun muassa laillista ja laitonta 

muuttoliikettä sekä etnisen alkuperän ja kulttuurin 

mukaista eriyttämistä, jota tapahtuu esimerkiksi 

ukrainalaisten pakolaisten kohdalla (ks. 

tapahtuma). Näitä kysymyksiä tarkasteltiin myös 

Liettuassa järjestetyssä tapahtumassa (ks. 

tapahtuma). 

Kotouttamisen teemaan liittyen Ranskassa 

järjestetyssä tapahtumassa tuotiin esiin tarve 

parantaa kotouttamisen infrastruktuureja ja 

ohjelmia rotuvihan ja syrjinnän torjumiseksi (ks. 

tapahtuma).  

Ukrainan sodan takia järjestettiin tapahtuma, jossa 

keskusteltiin kansainvälisestä solidaarisuudesta ja 

EU:n reaktiosta Ukrainan sotaan tähän mennessä 

ja niiden vaikutuksista muuttoliikkeen kannalta (ks. 

tapahtuma). 

Puolassa järjestettiin myös äskettäin tapahtuma, 

jossa nuoret ukrainalaiset osallistuivat Euroopan 

yhdentymiseen, muuttoliikkeeseen ja tulevaisuuden 

huolenaiheisiin liittyviin keskusteluihin (ks. 

tapahtuma).  

EU:n yhteinen 
muuttoliikepolitiikka 

Monissa tämän aihepiirin ideoissa vaaditaan EU:n 

yhteistä muuttoliikepolitiikkaa. Niihin liittyy usein 

vetoomuksia ihmisoikeuksien suuremmasta 

kunnioittamisesta ja tehokkaasta 

taakanjakojärjestelmästä. Dublinin järjestelmän 

uudistustarve mainitaan myös usein. 

Laillisen muuttoliikkeen alateemassa tiukempaa 

maahanmuuttopolitiikkaa kannattavat vaativat EU:n 

yhteistä valikoivaa maahanmuuttopolitiikkaa, johon 

sisältyy kiintiöitä, tiukempi valintaprosessi ja 

tiukemmat hyväksymismenettelyt (ks. esimerkki 

ideasta). Lailliseen muuttoliikkeeseen ehdotetaan 

vaihtoehtoisia lähestymistapoja, kuten pisteisiin 

perustuvaa EU:n maahanmuuttojärjestelmää, jota 

joskus pidetään muuttovirtojen tehokkaamman 

sääntelyn edellytyksenä (ks. idea). Osallistujat 

haluavat tarkastella myös mallia, jossa 

turvapaikanhakijat voidaan siirtää kumppanimaiden 

keskuksiin tapausten tarkastelua varten (ks. 

tapahtuma). 

Myös muuttoliikkeeseen avoimemmin suhtautuvissa 

kannanotoissa kannatetaan yhtenäistä ja 

tehokkaampaa lähestymistapaa, joka kuitenkin 

pohjautuisi eurooppalaisiin (sosiaalisiin) arvoihin. 

Kannanotoissa esimerkiksi keskustellaan erityisesti 

yhteisestä ja tehokkaasta EU:n 

turvapaikkamenettelystä (ks. idea) ja korostetaan 

tarvetta uudistaa Dublin-asetusta, jotta 

turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat voidaan jakaa 

jatkossa tasaisemmin jäsenmaiden kesken (ks. 

esimerkki ideasta). Joissakin näistä kannanotoista 

ehdotetaan maahanmuuttajille väliaikaista EU-passia, 

joka oikeuttaisi työntekoon ja asumiseen (ks. 

esimerkki ideasta). Paljon kannatusta saa 

muuttoliikeaiheinen idea, joka myös edellyttää 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/151834
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/146455
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/144541
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/148996
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/141506
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/140020
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/149163
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/158467
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/55078
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/186814
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konkreettisempaa ja oikeudenmukaisempaa 

taloudellista muuttoliikettä koskevaa eurooppalaista 

politiikkaa, johon sisältyy laillisia maahantulokanavia 

ja kotouttamispolitiikkaa, joka perustuu 

yhdenvertaiseen kohteluun ja ihmisoikeuksien 

täysimääräiseen kunnioittamiseen (ks. idea). 

Yhdessä kannanotossa edistetään ideaa turvapaikka- 

ja maahanmuuttoasioista vastaavasta EU-

komissaarista, jonka olisi toimittava koordinoidusti 

muiden toimielinten kanssa EU:n yhteisen 

turvapaikkajärjestelmän valvomiseksi (ks. idea). 

Kannatusta saavat myös työvoiman muuttoliikettä 

koskeva EU:n politiikka ja EU:n tason 

rekrytointistrategiat kolmannen maailman maista 

tuleville opiskelijoille ja päteville työntekijöille. Tästä 

eräs osallistuja korostaa, että EU:lla on oltava 

enemmän toimivaltaa muuttoliikkeen alalla, jotta se voi 

varmistaa muuttoliikkeen hallinnan unionin 

periaatteiden ja arvojen mukaisesti (ks. idea). 

Eräät osallistujat haluaisivat edistää valikoivampia 

maahanmuuttoprosesseja. He suhtautuvat yleensä 

myönteisesti maahanmuuttoon sen mukanaan 

tuomien taloudellisten hyötyjen vuoksi. He esimerkiksi 

ehdottavat maahanmuuton keskittämistä tiettyihin 

maihin lahjakkuuksien houkuttelemiseksi (ks. idea) ja 

liikkuvuuden helpottamista taloudellisesti 

kehittyneiden demokratioiden välillä sekä länsimaissa 

että Aasiassa, erityisesti vapaakauppasopimusten 

yhteydessä (ks. idea). 

Ihmislähtöinen 
suhtautuminen 
maahanmuuttoon 

Humaanimpaa näkemystä maahanmuutosta 

kannattavat osallistujat ajavat muutosta muuttajia 

koskevaan narratiiviin, varsinkin kun otetaan 

huomioon heidän panoksensa terveydenhuollon 

työntekijöinä pandemian aikana (ks. tapahtuma). 

Joissakin kannanotoissa kannatetaan 

humanitaaristen käytävien luomista tai täysimittaista 

avointa rajapolitiikkaa ja arvostellaan solidaarisuuden 

puutetta maahanmuuttajia kohtaan (ks. esimerkki 

ideasta). Näitä ideoita kannattavien osallistujien 

keskuudessa aloitteet, joiden tavoitteena on 

Välimeren partiointi maahanmuuttajien torjumiseksi, 

tai sopimukset muuttovirtojen hallitsemiseksi, kuten 

EU:n ja Turkin välinen sopimus, nähdään yleensä 

EU:n muuttoliikejärjestelmän epäonnistumisena (ks. 

esimerkki ideasta). 

Osallistujat sen sijaan vaativat, että päätettäessä 

ratkaisuista laittoman maahanmuuton torjumiseksi 

kunnioitetaan ihmisoikeuksia. He haluavat EU:lta 

maahanmuuttopolitiikkaa, johon kuuluu 

turvapaikkamenettelyjen helpottaminen lähtömaissa 

ja sen tuominen paremmin ihmisten saataville, lailliset 

ja turvalliset muuttoreitit ja ihmiskaupan torjuminen, 

jotta pakolaisten kuolemat EU:n rajoilla voidaan 

välttää (ks. esimerkki ideasta). 

Eräät osallistujat toivovat oikeudellista kehystä, joka 

estäisi kotoutuneiden henkilöiden ja perheiden 

karkottamisen turvattomiin lähtömaihin (ks. idea). 

Muut osallistujat kannattavat pakkopalautusten sijaan 

pikemminkin vapaaehtoisuuteen perustuvaa 

strategiaa sillä perusteella, että jos se pannaan 

täytäntöön yhdessä lähtömaiden kanssa, se on 

osoittautunut tehokkaammaksi (ks. idea). 

Joissakin näistä kannanotoista käsitellään myös 

nykyisessä turvapaikkamenettelyssä ilmenevää 

eriarvoisuutta. Niissä korostetaan esimerkiksi sitä, että 

miespuolisten turvapaikanhakijoiden osuus on 

huomattavasti suurempi kuin turvapaikkaa hakevien 

naisten tai perheiden osuus (ks. idea). Toiset nostavat 

esiin hlbtiq-turvapaikanhakijoiden kohtaamat 

vaikeudet ja vaativat tälle ryhmälle lisää suojelua ja 

parempaa tulkkaus- ja käännöstukea (ks. idea). 

 

Kotouttaminen 

Monet ehdotukset liittyvät maahanmuuttajien 

kotouttamiseen. Osallistujat tunnistavat tarpeen luoda 

tehokkaampia kotouttamisohjelmia ja kiinnittävät 

erityistä huomiota kielikoulutukseen. Useat osallistujat 

käsittelevät ja kannattavat ideaa pyytää EU:ta 

luomaan kotouttamisohjelmia ja esittävät asiasta 

erilaisia näkemyksiä (ks. idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/253180
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1799
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/32407
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/208563
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
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Monissa kotouttamista käsittelevissä ideoissa 

kehotetaan luomaan maahanmuuttajien kotoutumisen 

seurantajärjestelmä, jotta maahanmuuttajien täysi 

kotoutuminen EU-maihin voidaan varmistaa. Erään 

idean mukaan maahanmuuttajien ja vastaanottavien 

yhteisöjen jäsenten muutoksentekijän roolien 

tunnustaminen sekä heidän aktivoimisensa tarjoaa 

paljon mahdollisuuksia (ks. idea). Useat painottavat, 

että maahanmuuttajat on tärkeää saada mukaan 

paikallisiin hankkeisiin ja vapaaehtoistoimintaan (ks. 

esimerkki ideasta). Yksi vastaaja korostaa, että 

kotouttamisessa on tärkeää omaksua monialainen 

lähestymistapa, jossa keskitytään paikallistasolla 

hyväksyttyjen politiikkojen siirrettävyyteen, ja 

lähestymistapa, joka ulottuu toimielimistä paikallisiin 

järjestöihin ja jossa EU vastaa tämäntyyppisten 

puitteiden luomisesta (ks. idea). Koulutus nähdään 

avainasemassa kotouttamisessa, ja kielellä ja 

eurooppalaisilla arvoilla on tässä keskeinen rooli. 

Tässä yhteydessä osallistujat katsovat, että tarvitaan 

riittävästi rahoitusta ohjelmille, joilla tuetaan 

kouluikäisten maahanmuuttajalasten osallistumista 

julkiseen koulutukseen (ks. idea). Joissakin ideoissa 

keskitytään korkea-asteen koulutukseen keskeisenä 

tekijänä kotoutuksen lisäämisessä. Tätä ajatellen yksi 

osallistuja kannattaa nuorten pakolaisten helpompaa 

pääsyä yliopisto-ohjelmiin (ks. idea). Eräässä 

yksityiskohtaisessa ehdotuksessa käsitellään 

kieliesteitä ja edistetään ideaa tekoälyn käyttämisestä 

kielellisen kuilun ylittämiseksi (ks. idea). 

Muuttajien onnistunut integroituminen paikallisille 

työmarkkinoille nähdään suotuisana Euroopan 

taloudelle. Tämä korostuu pandemian jälkeisessä 

tilanteessa, kuten Euroopan komission ja Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitean Brysselissä järjestämässä 

kaksipäiväisessä tapahtumassa tähdennettiin (ks. 

tapahtuma). Eräs osallistuja korostaa erityisesti 

maahanmuuton myönteisiä vaikutuksia talouslaman 

koettelemilla alueilla (ks. esimerkki ideasta). 

Kannanotoissa ehdotetaan EU-kansalaisille 

suunnattuja tiedotuskampanjoita ja -ohjelmia rasismin 

torjumiseksi ja siirtymiseksi osallistavampaan 

yhteiskuntaan. Yksi osallistuja toivoo 

muuttoliikepolitiikasta päättäviin elimiin ja 

maahanmuuttoon liittyviin julkisiin palveluihin lisää 

eritaustaisia työntekijöitä (ks. idea). Rasismiin ja 

työmarkkinoilta syrjäytymiseen liittyvissä 

kannanotoissa vaaditaan maassa laillisesti 

oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten 

yhdenvertaista ja oikeudenmukaista kohtelua (ks. 

idea). Työmarkkinasyrjinnän osalta yksi osallistuja 

huomauttaa, että maahanmuuttajien etnisestä 

taustasta tarvitaan (väestönlaskennan) tietoja, jotta 

niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa (ks. idea). 

Eräät osallistujat pitävät valitettavana, että 

vakinaisesti EU:ssa asuvilla henkilöillä on vain 

rajoitetut oikeudet. He toteavat, että unioni ei myönnä 

äänioikeutta alueellaan vakinaisesti asuville, ja 

haluavat, että äänioikeus perustuisi pysyvään 

asuinpaikkaan (ks. idea). 

Eräissä kannanotoissa tätä kysymystä pidetään 

erityisen kiireellisenä erityisesti EU:hun ennen brexitiä 

muuttaneiden Ison-Britannian kansalaisten osalta. 

Yksi kärjistynyttä keskustelua herättänyt idea koskee 

nopeutetun menettelyn käyttöönottoa EU:n laajuisten 

oikeuksien myöntämiseksi niille Ison-Britannian 

kansalaisille, jotka asuivat EU:ssa jo ennen brexitiä 

(ks. idea). 

EU:n ulkopuolinen 
muuttoliike uhkana 

Joidenkin osallistujien osoittamasta 

maahanmuuttovastaisuudesta huolimatta ideat, joissa 

muuttoliike määritellään avoimesti uhaksi 

eurooppalaiselle sivilisaatiolle tai poliittiselle 

vakaudelle, saavat suhteellisesti vähemmän 

kannatusta kuin ideat, jotka liittyvät kotouttamiseen ja 

ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Kun 

eurooppalaista sivilisaatiota ja poliittista vakautta 

koskevat huolenaiheet yksilöidään tarkemmin, niitä 

kannattaa merkittävä joukko osallistujia (ks. esimerkki 

laajaa kannatusta saaneesta ideasta). 

Unkarissa järjestetyssä tapahtumassa keskusteltiin 

joistakin muuttoliikettä koskevista oikeudellisista 

peruskysymyksistä. Yksi kysymyksistä, joihin tässä 

tapahtumassa pyrittiin vastaamaan, oli 

”(yhteiskunnan) oikeus säilyttää oma kansallinen 

kulttuurinsa, identiteettinsä ja elämäntapansa” 

laajamittaisen maahanmuuton yhteydessä (ks. 

tapahtuma). 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162099
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/245521
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/129230
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162102
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/37753
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162394
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162105
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/87187
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Tämäntyyppisiin kannanottoihin kommentoivat ovat 

selväsanaisia maahanmuuttoon liittyvissä ideoissaan 

ja kannanotoissaan. Yksi keskustelujen teemoista on 

tunne siitä, että maahanmuutto EU:n ulkopuolisista 

maista on uhka EU:n sivilisaatiolle, identiteetille, 

arvoille ja kulttuurille (ks. esimerkki ideasta).  

Kannanotoissa vaaditaan toimenpiteitä EU:n 

ulkopuolelta tulevan muuttoliikkeen rajoittamiseksi, 

tiukempaa palauttamispolitiikkaa ja 

maahanmuuttajien liikkumista estäviä strategioita, 

kuten tiukempaa rajavalvontaa (ks. esimerkki ideasta). 

Monet osallistujat varoittavat laittoman muuttoliikkeen 

käytöstä (poliittisena) aseena ja viittaavat erityisesti 

suureen muuttovirtaan Valko-Venäjältä Liettuan ja 

Puolan rajoille (ks. esimerkki ideasta). Valko-Venäjän 

rajan muuttajakriisin suhteen osallistujien mielipiteet 

eroavat toisistaan. 

 

Rajavalvonta 

Suhteellisen monissa ideoissa kannatetaan tiukkaa 

suhtautumista maahanmuuttoon. Tämän linjan 

omaksuneet osallistujat vastustavat laittomien 

maahanmuuttajien aseman laillistamista ja kehottavat 

lisäämään Euroopan rajavalvontaviranomaisten, 

kuten Frontexin, toimivaltaa. Jotkut heistä kuitenkin 

suosivat pikemminkin kansallista kuin eurooppalaista 

lähestymistapaa maahanmuuton valvontaan ja 

pelkäävät, että EU olisi liian salliva 

turvapaikanhakijoille. 

Yleisesti rajavalvonnan osalta kannatetaan 

organisoidumpia ja koordinoidumpia toimia. Toiset 

ehdottavat kattavampia rajatarkastuksia, mukaan 

lukien käännyttämisvaltuuksia (ks. esimerkki ideasta), 

Frontexille annettavan tuen lisäämistä ja sen tehtävien 

parempaa määrittelemistä (ks. idea) ja oikeudellisesti 

sitovaa toimintatapaa etsintä- ja pelastustoimissa 

Välimerellä (ks. idea). Frontexin ja 

meripartiointialoitteiden roolista kuitenkin 

keskustellaan foorumilla usein, ja toiset osallistujat 

pyytävät niiden toiminnan parempaa valvontaa sen 

varmistamiseksi, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan 

(ks. idea). Laajemmin kannatusta saaneessa ideassa 

vaaditaan vakaviin rikoksiin syyllistyneiden muuttajien 

pikaista karkottamista (ks. esimerkki ideasta). 

Samankaltainen idea, jossa pyydetään laittomien 

maahanmuuttajien palauttamista, sai aikaan väittelyn 

välitöntä palauttamista suosivien ja sitä vastustavien 

välille (ks. idea). Yksi vastaaja ehdottaa ulkomaisen 

avun keskeyttämistä mailta, jotka eivät suostu 

ottamaan takaisin kansalaisiaan (ks. idea). 

Toisissa kannanotoissa vaaditaan solidaarisuuden 

lisäämistä ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. 

Ideoissa ehdotetaan esimerkiksi keskitettyä, 

solidaarisuuteen perustuvaa EU:n jakojärjestelmää, 

rahoitusta raja-alueiden vastaanottorakenteiden 

parantamiseksi (asuminen ja ruoka) sekä EU:n 

varoista rahoitettavaa ylikansallista virastoa, joka 

hallinnoisi eurooppalaisia pakolaisleirejä ja jota eri 

maat hallinnoisivat yhdessä (ks. esimerkki ideasta). 

Viimeaikainen keskustelu EU:n rahoituksen 

laajentamisesta muuttajien vastaisten kansallisten 

esteiden rakentamiseen näkyy osittain siinä, että 

joissakin kannanotoissa vaaditaan EU:lta lisää 

taloudellista tukea jäsenmaille fyysisen 

rajaturvallisuuden vahvistamiseksi (ks. idea). 

Kun keskusteluun osallistujat pyytävät EU:lta lisää 

taloudellista tukea muuttoliikkeen torjumiseksi rajoilla, 

he eivät kuitenkaan aina aja uusien esteiden 

rakentamista. Jotkut heistä tunnustavat paikallis- ja 

alueviranomaisten keskeisen roolin kansallisilla 

rajoilla ja haluavat lisätä rahoitusta maahanmuuttajien 

vastaanottoon ja kotouttamiseen liittyville hankkeille 

(ks. esimerkki ideasta). 

Budapestissä pidetyssä ”Stronger borders, stronger 

Europe” -tapahtumassa osallistujat kannattivat 

pragmaattisempaa ja tiukempaa rajapolitiikkaa (ks. 

tapahtuma). 

 

Maahanmuuton 
perimmäiset syyt 

On sellaisiakin ideoita, joissa EU:n muuttoliikkeen 

hallintaan liittyvien poliittisten toimenpiteiden ohella 

pohditaan syvällisemmin tarvetta puuttua 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin muualla. Euroopan 

ja kolmannen maailman maiden, erityisesti 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/143620
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/222852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/237008
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/123982
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/114577
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/18349
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afrikkalaisten, yhteistyötä pidetään keskeisenä 

keinona puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

(ks. esimerkki ideasta). Euroopan tulevaisuutta 

pohtiessaan osallistujat korostavat tarvetta puuttua 

kyseisiin syihin EU:n tämänhetkisten 

muuttoliikeongelmien ratkaisemiseksi. Portugalissa 

järjestettiin tapahtuma, jonka aiheena oli 

kansainvälisten kumppanuuksien, mukaan lukien 

sopimukset kolmannen maailman maiden kanssa, 

rooli muuttovirtojen hallinnassa (ks. tapahtuma). 

Tähän liittyen ehdotetaan esimerkiksi tasavertaisten 

kauppasuhteiden luomista, kehitysapusuunnitelmien 

ja akateemisen koulutuksen lisäämistä sekä 

kolmannen maailman asukkaiden ammatillisen 

kehityksen edistämistä (ks. idea). On yleinen 

huolenaihe, että kehitysapua saavat maat käyttävät 

sitä väärin, jolloin sillä ei saavuteta tuloksia. Siksi yksi 

osallistuja ehdotti, että varojen jäljitettävyyttä 

parannettaisiin ja näin seurattaisiin niiden käyttöä 

lohkoketjuteknologian ja sähköisten varmenteiden 

avulla (ks. idea). 

Eräät osallistujista ovat sitä mieltä, että EU:lla on 

velvollisuus toimia, koska se on osaltaan horjuttanut 

alueellista vakautta esimerkiksi viemällä tuettuja 

maataloustuotteita kehitysmaihin (ks. idea). 

Lisäksi jotkut osallistujat ajavat kestävän ja 

ilmastonmuutoksen huomioon ottavan maatalouden 

edistämistä kolmansissa maissa, jotta teollisuus- ja 

kehitysmaiden välistä taloudellista eriarvoisuutta 

voitaisiin vähentää (ks. idea). Tämä auttaisi myös 

torjumaan ilmastomuuttoa (ks. esimerkki ideasta ja 

tapahtumasta). Osallistujat käsittelevätkin laajasti 

ilmastomuuttoa ilmiönä ja haluavat sille lisää yleistä 

huomiota ja että ilmastopakolaisen asema 

tunnustetaan kansainvälisessä oikeudessa (ks. idea). 

 

 

 

Viime tarkastelujakson 
uudet ideat (21.2.2022–
9.5.2022) 

Viime tarkastelujaksolla lisätyt muuttoliikettä 

koskevat sisällöt vahvistivat aiemmin havaittuja 

teemoja ja alateemoja.  

Lukuisissa ehdotuksissa vaadittiin nykyisten 

maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmien 

parantamista. Tässä yhteydessä keskeisenä 

pidetään turvapaikkahakemusten käsittelyä 

koskevaa yhteistä eurooppalaista kehystä (ks. 

idea), johon sisältyy Dublin-järjestelmän 

uudistaminen (ks. esimerkki ideasta).  

Muutamassa ideassa ehdotettiin jokaisen tulokkaan 

yhdistämistä ”viitehenkilöön”, joka on jo asettunut 

hänet vastanottaneeseen maahan (ks. esimerkki 

ideasta). Muut osallistujat korostivat laillisten 

maahanmuuttoreittien merkitystä 

kotouttamisprosessien helpottamiseksi (ks. idea) ja 

kannattivat työviisumien mahdollistamista (ks. idea) 

tai turvallisempien maahanmuuttoreittien luomista, 

jotta voidaan rajoittaa maahanmuuttajien kuolemia 

heidän reitillään Eurooppaan, erityisesti merellä (ks. 

esimerkki ideasta).  

Viimeaikaiset muuttoliikettä koskevat sisällöt ovat 

pitkälti polarisoituneita, kuten edellä todettiin. Osa 

osallistujista pitää muuttoliikettä yhteiskunnan 

voimavarana (ks. esimerkki ideasta). Osa taas 

vastustaa maahanmuuton lisäämistä, koska 

monien maahanmuuttajien kotouttamisen 

katsotaan epäonnistuneen (ks. idea). Kotoutumisen 

helpottamiseksi ja siihen kannustamiseksi yksi 

osallistuja kehotti vähentämään byrokratiaa, jotta 

maahanmuuttajilla olisi vähemmän esteitä 

työnhaussa (ks. idea). Myös myönteisempää 

viestintää muuttoliikkeestä kannatettiin 

kotoutumisen sujuvoittamiseksi vastaanottavan 

maan puolelta (ks. idea).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/246082
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/80819
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/192953
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/192953
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/220474
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/303076
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/299614
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/292546
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/301259
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/296506
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/273439
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/301326
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/313271
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/264597
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/303279
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10. Koulutus,kulttuuri, 
nuoriso ja urheilu 

 

 

 

 

Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu -aihepiirin ideat 

kattavat useita teemoja, koska ne ovat luonteeltaan 

monialaisia. Foorumin muista osista tuttu kehotus 

edistää yhteistä EU-identiteettiä toistuu tämän aiheen 

teemoissa. Keskusteluissa ovat esillä muun muassa 

vaihdot, vaikutteiden saaminen eri kulttuureista ja 

liikkuvuus. Aihepiirissä on saatu yhteensä 4 976 

sisällön lisäystä eli 2 063 ideaa, 1 757 kommenttia ja 

1 156 tapahtumaa. Eri ideat voidaan ryhmitellä 

seuraaviin teemoihin: 

 

 

 Yhteisen EU-identiteetin edistäminen 

 EU:n sisäinen liikkuvuus 

 Tulevaisuudenkestävä koulutus 

 Työsuhteiden epävarmuus ja nuorten 

työttömyys 

 Euroopan kulttuuriperintö 

 Koulutuksen ja kulttuurin saatavuus 

 Luovien alojen ja akateemisten alojen 

ammattilaiset 

 Osallistavuus urheilussa. 
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Tapahtumat 
Viime tarkastelujakson tapahtumissa keskusteltiin 

monenlaisista teemoista, kuten korkea-asteen 

koulutuksen saatavuudesta, liikkuvuudesta sekä 

koulutusjärjestelmien ja ammattinimikkeiden 

yhdenmukaistamisesta. Ranskalaisessa 

maaseutukaupungissa esimerkiksi järjestettiin 

osallistava työpajatapahtuma, jossa oli 30 nuorta 

osallistujaa. Tarkoituksena oli keskustella tavoista 

parantaa nuorten liikkuvuutta maaseudulla (ks. 

tapahtuma). 

Puolassa, joka oli yksi maista, joissa järjestettiin 

eniten tämän aihepiirin tapahtumia, osallistujat 

keskustelivat myös Ukrainasta tulevien nuorten 

maahanmuuttajien roolista sekä keinoista edistää 

heidän kotoutumistaan (ks. tapahtuma). Tässä 

keskustelumuotoisessa tapahtumassa osallistujat 

keskustelivat erityisesti ratkaisuista, joilla autetaan 

kieltä osaamattomia lapsia sopeutumaan nopeasti 

uuteen tilanteeseen.  

Espanjassa, missä myös järjestettiin paljon tähän 

aihepiiriin liittyviä tapahtumia, käsiteltiin teemoja, 

jotka liittyivät erityisesti nuorten mahdollisuuksiin ja 

työllistymisnäkymiin. Erääseen tapahtumaan 

Navarran alueella osallistuneiden nuorten yleinen 

mieliala oli melko pessimistinen. Useimmat heistä 

valittivat itsenäistymismahdollisuuksiensa 

puutteesta ja kehottivat parantamaan 

koulukuljetuksia, lisäämään apurahojen 

saatavuutta ja lisäämään tukea liikkuvuusohjelmiin 

hakemisessa (ks. tapahtuma). 

 

Yhteisen EU-
identiteetin 
edistäminen 

Yksi eurooppalaista identiteettiä koskevan teeman 

keskustelluimmista aiheista on kielten oppiminen.  

Kun puhutaan kielikoulutuksesta keinona edistää 

kulttuurivaihtoa ja yhteistä EU-identiteettiä, useissa 

kannanotoissa korostetaan tarvetta päästä eroon 

yksikielisestä koulutuksesta ja kehotetaan 

tunnustamaan Euroopan heterogeeninen ja 

monikielinen luonne voimavarana (ks. esimerkki 

ideasta). Myös Berliinissä käydyssä 

paneelikeskustelussa tarkasteltiin Euroopan 

monikielisyyttä ja tapoja tunnustaa monikielisyys ja 

edistää sitä (ks. tapahtuma). Yksi monikielisyyttä 

puolustava osallistuja kehottaa lisäämään tukea 

vähemmistökielten opettamiselle koulussa (ks. idea). 

Toinen osallistuja ehdottaa EU:n rahoittamien 

matkaseteleiden käyttöönottoa kielivaihtoa varten (ks. 

idea). 

Monet osallistujat pitävät yhteisen eurooppalaisen 

kielen käyttöönottoa mahdollisena keinona edistää 

Euroopan yhdentymistä (ks. esimerkki ideasta). Tätä 

käsitellään laajasti myös aihepiirin Muut ideat 

yhteydessä (ks. esimerkki ideasta). Keskustelussa 

pohditaan tällaisen yhteisen eurooppalaisen kielen 

erilaisia etuja ja haittoja sekä mahdollisia vaihtoehtoja, 

kuten esperanto (ks. idea ja idea, kumpikin saa kovasti 

kannatusta), latina (ks. esimerkki ideasta) ja englanti 

(ks. esimerkki ideasta). Erityisesti esperantoa koskeva 

keskustelu on herättänyt kiinnostusta verkossa ja 

heijastaa vilkasta keskustelua yhden neutraalin kielen 

käyttämisestä kaikissa EU-maissa (ks. tapahtuma). 

Yksi eniten kannatusta saaneista ideoista koskee 

eurooppalaisen yleisradioyhtiön perustamista (ks. 

idea). Monissa ideoissa ehdotetaan, että olisi 

perustettava lisää EU:n mediakanavia (TV, radio ja 

sosiaalinen media), jotta Euroopan kansalaiset 

saataisiin kiinnostumaan enemmän EU-asioista. 

Pääasiallisena tavoitteena on vahvistaa 

eurooppalaista identiteettiä ja keskeisiä arvoja (ks. 

esimerkki ideasta). Lukuisat osallistujat ajavat myös 

eurooppalaisten mediatuotantojen levittämisen 

edistämistä esimerkiksi luomalla yhteiset EU:n 

mediamarkkinat (ks. esimerkki ideasta). Eräässä 

ideassa ehdotetaan kielten oppimiseen räätälöidyn 

erityisen EU:n mediafoorumin perustamista (ks. idea). 

Yksi keskustelun alateema liittyy koulutukseen, jonka 

osalta kannanotoissa ehdotetaan EU:n historiaa ja 

toimielimiä koskevan pakollisen kurssin toteuttamista 

kaikissa eurooppalaisissa toisen asteen 

oppilaitoksissa. Tällä lisättäisiin nuorempien 

sukupolvien kiinnostusta EU-asioihin ja EU:n omaksi 

kokemista, mikä tehostaisi EU-identiteetin 

kehittymistä (ks. esimerkki ideasta). Euroopan 

historian tuntemusta pitää keskeisenä myös toinen 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/153649
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/146026
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/149260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/17194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/159260
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/150910
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/20659
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107
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osallistuja, joka ehdottaa eurooppalaisen tutkimuksen 

käynnistämistä nuorten historiatietoisuuden 

mittaamiseksi (ks. idea). Eräs osallistuja puolestaan 

kannattaa ideaa virallisen eurooppalaisen historian 

oppikirjan luomisesta (ks. idea). 

Monet osallistujat pitävät keskeisenä EU-aiheisten 

koulutapahtumien järjestämistä (ks. esimerkki 

ideasta), ja yksi heistä ehdottaa EU-aiheisten 

tapahtumien ja ohjelmien koordinoinnista vastaavan 

opettajan tointa (ks. idea). Monissa yhteisen EU-

identiteetin edistämistä koskevissa ideoissa 

ehdotetaan moninaista vaihto- tai ystävyystoimintaa 

eri jäsenmaiden koulujen välillä, jotta nuoret saisivat 

ystäviä myös jäsenmaiden rajojen yli (ks. idea). 

Yhdessä ideassa ehdotetaan Euroopan historian 

opiskelun edistämistä koulujen opetussuunnitelmissa, 

mukaan lukien kunkin yksittäisen Euroopan maan 

historia (ks. idea). 

Urheiluun liittyvässä, yhteisen EU-identiteetin 

edistämistä koskevassa keskustelujen alateemassa 

käsitellään mahdollisuutta lisätä maiden välisiä 

eurooppalaisia urheilutapahtumia (ks. esimerkki 

ideasta) sekä mahdollisuutta perustaa EU:n 

urheilujoukkue, joka voisi kilpailla kansainvälisissä 

tapahtumissa (ks. esimerkki ideasta. Lisäksi EU:n 

yhteisten symbolien merkitystä on korostettu 

luotaessa yhteistä EU-identiteettiä, johon kuuluu 

muun muassa idea EU:n lippujen sisällyttämisestä 

EU:n jäsenmaiden urheilijoiden urheiluvälineisiin 

ja -asuihin (ks. idea). 

Huomattavaa kannatusta saaneessa ideassa, joka 

mainitaan usein myös muissa aihepiireissä, 

ehdotetaan toukokuun 9. päivää eurooppalaiseksi 

vapaapäiväksi eurooppalaisen yhteishengen 

vahvistamiseksi (ks. esimerkki ideasta). 

Yksi osallistuja mainitsee eurooppalaisen kulttuurin 

edistämisen, kuten musiikin esittämisen EU:n eri 

kielillä. Hän haluaa, että radiokanavia vaaditaan 

lähettämään vähintään 20 prosenttia musiikista muulla 

kielellä kuin englanniksi (ks. idea). 

Ruoka nähdään myös keinona rakentaa siltoja 

Euroopan maiden ja kulttuurien välille (ks. idea), joten 

eräs osallistuja ehdottaa EU:n rahoittamaa 

eurooppalaista ruokaohjesovellusta (ks. idea). 

 

 

 

 

EU:n sisäinen 
liikkuvuus 

EU:n sisäinen liikkuvuus aihepiirinä on saanut 

suhteellisen suuren määrän kannanottoja. Ne joko 

edistävät ideoita nykyisten liikkuvuusohjelmien 

parantamiseksi tai esittävät uusia omintakeisia 

ehdotuksia. 

Jotkut osallistujat ehdottavat, että perustettaisiin EU:n 

vetämä verkkoportaali, jonka kautta haettaisiin 

korkea-asteen koulutukseen EU:ssa. Portaalin kautta 

opiskelijat voisivat hakea samanaikaisesti eri 

koulutusohjelmiin EU:ssa (ks. esimerkki ideasta).  

Toinen monissa kannanotoissa esiin nostettu 

alateema koskee Erasmus-ohjelman laajentamista 

kattamaan myös muut nuoret kuin yliopisto-opiskelijat. 

Se voisi näiden osallistujien mukaan jatkossa kattaa 

toisen asteen opiskelijat, myös ammatillisessa 

koulutuksessa olevat. Tämä antaisi niille, jotka eivät 

ole lähteneet korkea-asteen koulutukseen, 

mahdollisuuden asua ulkomailla, vaihtaa hyviä 

käytäntöjä, oppia uusia kieliä ja kulttuureja ja laajentaa 

taitojaan yleisesti (ks. esimerkki ideasta). 

Osallistujat ovat myös korostaneet tarvetta tehdä 

Erasmus-ohjelmasta osallistavampi pienituloisten 

opiskelijoiden kannalta. Yhtenä ideana on parantaa 

Erasmus-apurahojen mukauttamista kunkin maan 

elinkustannuksiin (ks. idea). Tässä mielessä toinen 

osallistuja ehdottaa, että Erasmus-apurahojen 

jakaminen annetaan tehtäväksi kohdemaan 

yliopistolle, jotta hakijat voivat hakea suoraan 

haluamaansa yliopistoon, hakematta sinne 

kotiyliopistonsa kautta (ks. idea). 

Halu parantaa ohjelman nykymuotoa osoittaa, että 

koulutuksen liikkuvuusohjelmien tärkeys tiedostetaan. 

Tästä ovat osoituksena myös tätä aihetta sivuavat 

tapahtumat, jotka liittyvät kahteen edellä mainittuun 

ideaan (ks. tapahtuma). 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/243376
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253188
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/149427
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/171578
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/217207
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/91714
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114412
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/230374
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/187078
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/187112
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843
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Yksi osallistuja pyytää Ison-Britannian opiskelijoiden 

ottamista uudelleen mukaan Erasmus+-ohjelmaan 

(ks. idea). 

Yleisesti ottaen Erasmus-ohjelman saavutettavuutta 

ja osallistavuutta koskevia ideoita tulee usein. 

Tuoreimmissa kannanotoissa ehdotetaan esimerkiksi 

Erasmus-ohjelman laajentamista muihin 

koulutusaloihin, kuten maatalouden ja 

käsiteollisuuden koulutukseen (ks. idea). 

Lisäksi prioriteetteihin lukeutuu DiscoverEU-aloite. 

Eräät osallistujat ehdottavat DiscoverEU-aloitteen 

laajentamista koskemaan kaikkia 18-vuotiaita 

eurooppalaisia nuoria (ks. esimerkki ideasta). 

Lisäksi yksi akateemista liikkuvuutta koskeva idea on 

Lissabonin yleissopimuksen ratifiointi ammatillisen ja 

akateemisen liikkuvuuden helpottamiseksi Kreikassa 

(ks. idea). 

Liikkuvuutta mahdollisesti EU:n ulkopuolisista maista 

koskeva ainutlaatuinen idea akateemisen vapauden 

suojelemiseksi on eurooppalaisen ”vaaranalaisen 

opiskelijan” stipendijärjestelmän luominen 

opiskelijoille, jotka joutuvat syytteeseen omassa 

maassaan (ks. idea). 

 

Tulevaisuuden-
kestävä koulutus 

Monissa ideoissa todetaan, että koulutusta on 

uudistettava nykyisellä digitalisaation aikakaudella 

etenkin koronapandemian muutettua koulujen ja 

yliopistojen opetuskäytäntöjä. Monien osallistujien 

mielestä koulutuksen uudistaminen digiaikaan 

sopivaksi on edellytys Euroopan nykyaikaistamiselle 

ja maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle tulevaisuudessa 

(ks. esimerkki ideasta).  

Kursseille pääsyn helpottamiseksi osallistujat 

ehdottavat digitaalista tunnistautumista ja 

tutkimusaineistoa sekä kaikkien akateemisten 

resurssien keskitetyn tietokannan perustamista tai 

kaikille akkreditoiduille EU:n korkea-asteen 

oppilaitoksille avointa yhteistä eurooppalaista 

digitaalista alustaa (ks. idea). Tähän liittyy läheisesti 

ehdotus edistää tieto- ja viestintätekniikkaa kouluissa 

ja muissa oppilaitoksissa myös tukemalla kouluja 

laitteiden ostamisessa (ks. esimerkki ideasta). 

Sopivien koulutusvälineiden ja -tilojen osalta foorumin 

käyttäjien laajasti kannattama ehdotus tähtää 

eurooppalaiseen koulutussuunnitelmaan. Kyseessä 

olisi ”eurooppalainen strategia, jossa keskitytään 

tukemaan suoria investointeja 

koulutusinfrastruktuuriin sekä parantamaan 

koulutuksen ja elinikäisen oppimisen 

saavutettavuutta, yhdistettävyyttä ja laatua” (ks. idea). 

Toisessa paljon kannatusta saaneessa ideassa 

ehdotetaan oikeutta elinikäiseen oppimiseen ja 

koulutukseen (ks. idea). 

Osallistujat pitävät yleisesti pehmeiden taitojen ja 

erityisesti taiteellisen toiminnan edistämistä yhtenä 

keskeisenä tapana kehittää EU:n opiskelijoiden 

kriittistä ajattelua ja vahvistaa globaaleja arvoja 

erityisesti nuorten koululaisten keskuudessa (ks. 

esimerkki ideasta). 

Osallistujat pitävät osallistavien koulutusmenetelmien 

käyttöönottoa ja yleisesti moninaisuuden edistämistä 

koulutuksessa tärkeänä tavoitteena EU:n koulutuksen 

tulevaisuuden kannalta (ks. idea). Tämä heijastaa 

myös ideoita tarpeesta torjua naismurhia (ks. idea) ja 

antisemitismiä koulutuksen avulla (ks. idea). 

Osassa ideoista käsitellään tarvetta uudistaa 

koulutuskäytäntöjä, jotta nuoret olisivat aikuisina 

aktiivisia EU:n kansalaisia. Edellä mainittujen 

vaihtojen ja EU-koulutuksen lisäksi tämän alateeman 

keskusteluissa kannustetaan nuoria opiskelijoita 

osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen 

toimintaan kouluissa (ks. idea) sekä edistämään 

monikulttuurisia taitoja esimerkiksi lisäämällä 

vieraiden kielten oppimismahdollisuuksia (ks. idea). 

Useissa tapahtumissa tarkasteltiin tähän liittyvää 

ideaa eli kielten moninaisuutta ja roolia, joka 

tiedotusvälineillä voi olla oppimisen helpottamisessa 

ja yhteisen eurooppalaisen identiteetin luomisessa 

(ks. esimerkki tapahtumasta). 

Eräät osallistujat kiinnittivät huomiota tarpeeseen 

pohtia uudelleen nykyistä koulutusjärjestelmää, jotta 

nuoria voitaisiin paremmin valmistaa tulevaisuuden 

maailmaa varten. Osallistujat pyytävät talous- ja 

rahoitusasioita (ks. idea) ja ilmastonmuutosta (ks. 

esimerkki ideasta) koskevaa koulutusta sekä 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/147479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114445
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?=&order=most_endorsed&locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129163
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129168
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/205459
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161900
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/226943
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
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Euroopan ilmastojoukkojen perustamista (ks. idea). 

He ehdottavat myös mekanismeja nuorten STEM-

taitojen (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja 

matematiikka) parantamiseksi esimerkiksi EU:n 

laajuisella STEM-perustaito-ohjelmalla (ks. idea). 

Lisäksi, kuten digitalisaation yhteydessä tuotiin esiin, 

osallistujat kehottavat kouluttamaan nuoria 

digitaalisen hyvinvoinnin alalla (ks. esimerkki ideasta). 

Kysymys digitaalisesta hyvinvoinnista voi sisältyä 

myös yleisluonteisempaan vetoomukseen koulujen 

mielenterveystuen lisäämiseksi (ks. idea). 

Joidenkin osallistujien suunnittelemassa 

tulevaisuudenkestävässä opetuksessa koulujen 

opetussuunnitelmat ovat joustavia (ks. idea) ja koulut 

tukevat opiskelijayhdistyksiä ja toimintaa, jossa 

opiskelijoita opetetaan olemaan itsenäisiä aikuisia (ks. 

idea). Tässä mielessä ehdotus kansalaisjärjestöjen 

vaikutusvallan lisäämisestä kouluissa saattaa kulkea 

käsi kädessä tällaisen osallistavamman 

koulukäsitteen kanssa (ks. idea). Tämän näkemyksen 

mukainen on myös idea urheiluharrastuksen 

edistämisestä ja urheiluluokkien lisäämisestä 

kouluissa (ks. idea). Muut osallistujat kannattavat 

myös opettajien arviointeja, joita Euroopan unioni 

koordinoisi (ks. idea). 

Toisissa ideoissa käsitellään myös (ammatillisen) 

koulutuksen mukauttamista paremmin työelämän 

vaatimuksiin (ks. esimerkki ideasta) ja tarvetta edistää 

yrittäjyystaitoja koulutuksessa (ks. idea). Joissakin 

foorumille lisätyissä ideoissa keskitytään innovointiin 

ja yrittäjyyteen liittyvään koulutukseen (ks. esimerkki 

ideasta) ja tarpeeseen parantaa arkioppimisen 

tunnustamista (ks. esimerkki ideasta). Eräässä asiaan 

liittyvässä ehdotuksessa halutaan ottaa käyttöön 

pakollinen ammatinvalinnanohjaus oppilaiden kykyjen 

ja kiinnostuksen arvioimiseksi jo heidän opinto-

ohjelmiensa alkuvaiheessa (ks. idea). 

Pandemia-ajan verkkovälitteisen etäopetuksen myötä 

teemaksi on noussut myös kotiopetus. Yksi osallistuja 

kehottaa tunnustamaan kotiopetuksen kaikissa EU-

maissa (ks. idea). 

Toinen osallistuja ehdottaa ideaa kaikille EU-maille 

yhteisen vakiomuotoisen loppukokeen käyttöönotosta 

(ks. idea). 

Työsuhteiden 
epävarmuus ja 
nuorten työttömyys 

Nuorten työllisyys on foorumilla toistuva aihe myös 

siksi, että se liittyy läheisesti koulutukseen. Monissa 

koulutusohjelmia koskevissa ideoissa keskitytään 

myös työllistyvyyteen ja työmarkkinoille siirtymiseen 

(ks. esimerkki ideasta). Nuorison osalta osallistujat 

pitävät kuitenkin keskeisenä kysymyksenä myös 

työttömyyttä ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 

olevia nuoria (NEET-nuoret), ja eräät tähän liittyvät 

ideat ovat erittäin suosittuja (ks. esimerkki ideasta). 

Nuorten epävarmoja työsuhteita käsittelevät useat 

osallistujat, jotka kehottavat tukemaan epävarmoissa 

työtilanteissa olevia nuoria tarjoamalla heille 

laadukkaita työpaikkoja, oikeudenmukaista 

palkkausta ja sosiaalista suojelua (ks. idea ja idea). 

Epävarmojen työsuhteiden osalta yksi vastaaja pyytää 

EU:ta kieltämään palkattomat työharjoittelut (ks. idea). 

Toiset ehdottavat tiettyjen takuiden ja nuorisolle 

tarkoitettujen työllisyystukimuotojen laajentamista (ks. 

idea) tai jopa sellaisten laatustandardien 

täytäntöönpanoa, jotka olisivat sitovia kaikkien EU:n ja 

kansallisten elpymissuunnitelmien puitteissa luotujen 

työpaikkojen osalta (ks. idea). Jotkut osallistujat 

kiinnittävät erityistä huomiota nuorisotyöttömyydestä 

enemmän kärsiviin jäsenmaihin, kuten Välimeren 

maihin (ks. idea). 

Liettuassa järjestetyssä tapahtumassa keskityttiin 

nuorten pandemian jälkeen kohtaamiin moninaisiin 

haasteisiin, työttömyys mukaan luettuna. 

Tapahtumassa keskusteltiin siitä, otetaanko 

Eurooppa-neuvoston strategisessa ohjelmassa 2019–

2024 täysin huomioon nuorten erityisongelmat (ks. 

tapahtuma). 

Euroopan 
kulttuuriperintö 

Jonkin verran pienemmän ryhmän muodostavat 

sisällöt, joissa kehotetaan suojelemaan ja 

juhlistamaan Euroopan kulttuuria ja kulttuuriperintöä, 

esimerkiksi perustamalla kulttuurista vastaavan EU-

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/218594
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115470
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/168469
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/176321
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/166454
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/140680
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/230904
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/190314
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/160184
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/111047
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/88870?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/228130
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/223081
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/175760
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115402
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/36962
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254348
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/51118
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/292
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48941
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komissaarin virka (ks. idea), ja panostamaan yleisesti 

enemmän EU:n yhteisen kulttuuriperinnön 

säilyttämiseen. Joissakin kannanotoissa myös 

kehotetaan säilyttämään erityisesti 

vähemmistöryhmien perinteitä (ks. tapahtuma) sekä 

uskonnollinen kulttuuriperintö (ks. idea). 

Yleisemmällä tasolla on ehdotettu virtuaalikirjaston 

perustamista EU:n eri jäsenmaiden kirjastojen 

yhteyteen, jotta harvinaiset kirjat ja taideteokset 

olisivat laajemmin kaikkien EU-kansalaisten saatavilla 

(ks. idea). 

 

Koulutuksen ja 
kulttuurin saatavuus 

Koulutukseen pääsy on usein mainittu teema. Tämä 

kattaa erityyppiset erot koulutukseen pääsyssä sekä 

erilaiset koulutustasot, ja erityistä huomiota 

kiinnitetään korkea-asteen koulutukseen. Vaikka 

aiheeseen liittyvistä ideoista keskustellaan verrattain 

vähemmän, jotkut osallistujat ovat suhtautuneet 

myönteisesti ehdotukseen, jonka mukaan 

koulutukseen pääsy olisi ilmaista kaikille (ks. idea). 

Osallistujat pitävät keskeisenä siirtymää keskiasteen 

koulutuksesta korkea-asteen koulutukseen. 

Osallistujat ovatkin esittäneet useita pyyntöjä tukea 

opiskelijoita tässä tärkeässä siirtymässä (ks. 

esimerkki ideasta), myös parantamalla yliopistojen 

suuntautumisohjelmia (ks. idea). Jotkin ryhmät ovat 

erityisen epäedullisessa asemassa korkea-asteen 

koulutukseen pääsyssä. Siksi kehotetaankin 

tukemaan etnisten vähemmistöjen ja vammaisten 

henkilöiden pääsyä korkea-asteen opintoihin (ks. 

idea). Jotkut osallistujat ovat tietoisia siitä, että muut 

koulutuksen esteet voivat olla luonteeltaan 

maantieteellisiä tai taloudellisia. Näiden esteiden 

voittamiseksi useat osallistujat vaativat lisää 

koulutusresursseja maaseutualueille (ks. esimerkki 

ideasta), ja jotkut ehdottavat erilaisten EU:n 

rahoittamien sosiaalietuuksien käyttöönottoa 

opiskelijoiden taloudellisen riippumattomuuden 

takaamiseksi (ks. esimerkki ideasta). 

Epätasa-arvo ilmenee korkea-asteen koulutukseen 

pääsyn lisäksi kulttuurilaitoksiin ja museoihin 

pääsyssä. Näin ollen yksi osallistuja kehottaa 

helpottamaan vammaisten henkilöiden pääsyä 

museoihin (ks. idea). Tämä oli aiheena myös We All 

Need Theatre -kampanjassa (ks. tapahtuma), jonka 

tavoitteena oli erityisesti vammaisten henkilöiden 

esteetön pääsy teatteriin. Eräs toinen ehdotus koskee 

EU:n museokortin käyttöönottoa, jotta museokäynnit 

olisivat kohtuuhintaisia (ks. idea). Tämä idea on 

samanhenkinen kuin useiden osallistujien ehdotukset 

kulttuuripassien tai -setelien käyttöönotosta (ks. 

esimerkki ideasta). Eräässä ideassa taas pyritään 

käsittelemään asiaa laajemmasta näkökulmasta ja 

toivotaan lisää julkista rahoitusta kulttuurille, jotta alan 

riippuvuus yksityisestä rahoituksesta vähenisi (ks. 

idea). 

Yksi osallistuja on tuonut erityisesti esiin vankilasta 

vapautuneiden epäedullisen tilanteen. Tuomion 

suorittamisesta huolimatta monilla entisillä vangeilla 

on vaikeuksia palata normaaliin sosiaaliseen 

elämään, mikä lisää heidän rikoksen uusimisen 

riskiään. Sen vuoksi vankiloissa annettava koulutus on 

erityisen tärkeää (ks. idea). 

Yksi osallistuja ajaa ideaa EU:n tasolla vietettävästä 

yhtäläisten mahdollisuuksien päivästä keinona 

parantaa tietoisuutta näistä asioista (ks. idea). 

Luovien alojen ja 
akateemisten alojen 
ammattilaiset 

Kuten edellä on todettu, erityisesti nuorten työn 

epävarmuus on saanut osakseen paljon huomiota 

foorumin osallistujilta. Työsuhteiden epävarmuus 

vaikuttaa erityisesti luovaan alaan. 

Koronapandemian vaikutus kulttuurialan toimijoiden ja 

luovien yhteisöjen työoloihin on herättänyt vakavaa 

pohdintaa heidän asemastaan ja EU:n toimielinten 

roolista sellaisen oikeudellisen kehyksen luomisessa, 

joka vähentäisi alan epävarmuutta (ks. esimerkki 

ideasta). Yksi osallistuja pyytää EU:ta tukemaan 

luovaa alaa, jotta luovan alan työntekijöille 

varmistettaisiin oikeudenmukainen palkkaus (ks. 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/50260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245950
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/104479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/105
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161734
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/8566
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161767
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/186781
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/172794
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213115
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104875
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/225194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/231430
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/139492
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/227008
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/221002
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115407
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idea). Yhden kannanoton mukaan elpymisrahaston 

varoja olisi käytettävä kulttuurialan ja erityisesti kirja-

alan rahoittamiseen (ks. idea, kun taas toisessa 

kannanotossa kehotetaan lisäämään taloudellista 

tukea tanssilaitoksille (ks. idea). 

Kulttuurityöntekijöiden ammattimaistaminen oli tärkeä 

keskustelunaihe useissa ympäri Eurooppaa 

järjestetyissä kulttuuriaiheisissa tapahtumissa (ks. 

esimerkki tapahtumasta). Eräs osallistuja ehdottaa, 

että EU:n olisi tunnustettava taiteilijoiden asema, mikä 

helpottaisi myös kulttuurivaihtoa (ks. idea). 

Jotkin luovaa alaa koskevat suositukset koskevat sekä 

paikallistasolla toimivien organisaatioiden tukemista 

että sellaisen yhdennetyn kansallisen ja alueellisen 

yhteisrahoitusjärjestelmän perustamista, joka 

helpottaisi kansainvälisempää kulttuuriyhteistyötä (ks. 

esimerkki ideasta).  

Akateemiset ammattilaiset ja tutkijat ovat myös 

ammattiryhmä, johon työn epävarmuus vaikuttaa 

suuresti. Yhdessä ideassa ehdotetaan, että 

tutkimusapurahojen myöntämistapaa muutetaan 

siten, että se soveltuu paremmin intersektionaaliseen 

tutkimukseen (ks. idea).  

 

Osallistavuus 
urheilussa 

Urheiluun liittyvillä ideoilla on foorumilla jonkin verran 

pienempi tila erityisesti silloin, kun urheilua käsitellään 

aiheena sinänsä. Useat osallistujat ovat kuitenkin 

keskustelleet urheilusta. 

Kuten edellä mainittiin, monet osallistujat ajavat 

eurooppalaista urheilujoukkuetta, ja toiset vaativat 

lisää urheiluharjoittelua kouluissa, mutta urheiluaihe 

mainitaan usein myös muiden aiheiden, kuten 

osallisuuden, yhteydessä. Osallistujat 

kyseenalaistavat urheilun osallistamiskyvyn (ks. 

esimerkki ideasta) ja ehdottavat ideoita urheilun 

osallistavuuden parantamiseksi (ks. esimerkki 

ideasta). Yhdessä kannanotossa EU:ta kehotetaan 

takaamaan sukupuolten tasa-arvo urheilussa myös 

perustamalla erityinen eurooppalainen viranomainen 

(ks. idea). Europa Pressin järjestämässä kokouksessa 

osallistujat keskustelivat siitä, seksualisoiko 

urheilumuoti naisia. Eräs foorumiin osallistuja tuo esiin 

EU:n yliopistojen verotusjärjestelmien suuren 

vaihtelun ja osittain korkean verotuksen (ks. idea). 

Urheilun yhteydessä mainitaan usein myös 

kansalaisten vaihteleva harvinaisten urheilulajien 

tuntemus (ks. esimerkki ideasta). Tässä mielessä 

toimielinten olisi yhden idean mukaan tuettava 

harvemmin harjoitettua urheilua (ks. idea). 

Saksassa järjestetyssä tapahtumassa keskusteltiin 

urheilun keinoista edistää ilmastotoimia, ja osallistujat, 

jotka olivat enimmäkseen urheiluseurojen jäseniä, 

jakoivat esimerkkejä hyvistä käytännöistä (ks. 

tapahtuma).  

 

Viime tarkastelujakson 
uudet ideat (21.2.2022–
9.5.2022) 
Viimeisimmissä lisätyissä sisällöissä ei esitetty 

uusia teemoja tai alateemoja.  

Ideoiden osalta useat ehdotukset liittyivät 

koulutuksen tulevaisuudenkestävyyden takaamisen 

teemaan, kuten koulujen opetussuunnitelmien 

uudistamiseen (ks. esimerkki ideasta) tai erilaisten 

koulutusjärjestelmien uudistamiseen ja 

yhdenmukaistamiseen (ks. esimerkki ideasta). 

Lisäksi ehdotettiin opettajien koulutusohjelmien 

luomista. Yhdessä Italiassa järjestetyssä 

tapahtumassa osallistujat korostivat tarvetta 

kouluttaa opettajia EU:n tarjoamista 

mahdollisuuksista (ks. idea ja tapahtuma). Myös 

mielenterveyden teema nostettiin esiin, ja yksi 

osallistuja ehdotti kouluissa tarjottavaa maksutonta 

psykologista apua (ks. idea). 

Toinen usein esiin tullut teema liittyy yhteisen EU-

identiteetin edistämiseen (ks. esimerkki ideasta). 

Kuten aiemminkin on raportoitu, vaihto-ohjelmat 

ovat osallistujien mielestä keskeisessä asemassa 

monimuotoisuuden edistämisessä ja ihmisten 

luottamuksen lisäämisessä EU:ta kohtaan (ks. 

idea). 

Lukuisat ideat liittyivät EU:n sisäiseen 

liikkuvuuteen, ja osallistujat kehottivat 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/251859
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253872
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254567
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48049
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/198270
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114313
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213347
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/200510
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/222091
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245164
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278423
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/210805
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/212224
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/355
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/294230
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/292315
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278521
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/145135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/314769
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/284298
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/312480
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laajentamaan vaihtoaloitteita (ks. esimerkki 

ideasta).  

Europe Direct -palvelun Napolissa järjestämässä 

nuorisokeskustelussa syntyi useita ideoita 

koulutuksesta, kuten tarve luoda yhteinen 

eurooppalainen koulutusjärjestelmä. Akateemisten 

tutkintojen tunnustaminen eri EU-maiden välillä 

mainittiin keskeisenä askeleena tähän suuntaan 

(ks. idea). Toisessa ehdotuksessa tuotiin esiin tarve 

lisätä korkea-asteen koulutuksen ja kulttuurin 

saatavuutta (ks. idea).  

Nuorten osalta lisätyissä sisällöissä käsitellään 

nuorisotyöllisyyteen liittyviä kysymyksiä, jotka 

tulevat esiin myös muissa aihepiireissä. Lisäksi 

eräs osallistuja kannattaa nuorten roolin 

vahvistamista tiedotusvälineissä, jotta varmistetaan 

oikeudenmukainen edustus ja vähemmän 

stereotyyppinen ja kielteinen raportointi (ks. idea). 

Monet osallistujat korostivat myös urheilu- ja vapaa-

ajantoiminnan merkitystä ja liikuntakasvatuksen 

keskeistä roolia mutta myös siihen liittyvää 

yleiseurooppalaista toimintaa (ks. esimerkki 

liikuntakasvatukseen liittyvästä ideasta).  

Harvemmin mainitut ideat liittyivät luovien alojen ja 

akateemisten alojen ammattilaisiin sekä rajat 

ylittävälle akateemiselle tutkimukselle ja 

tiedeyhteistyölle annettavaan tukeen (ks. esimerkki 

ideasta). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/275914
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278356
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278488
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/312084
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/294559
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278455
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Kaavio 25 – Miellekartta: Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu, osa 1 
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Kaavio 26 – Miellekartta: Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu, osa 2 
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LIITE I: Luettelo tällä 
hetkellä eniten 
kannatusta ja 
kommentteja 
saaneista ideoista 
aiheittain 
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Eniten kommentteja ja kannatusta saaneet ideat 
aiheittain (19.4.2021–9.5.2022) 

 

Tässä liitteessä esitetään kunkin aiheen eniten kannatusta saaneet ja kommentoidut ideat 9. toukokuuta 2022 

saakka, sekä yksityishenkilöiden tekemät ehdotukset että organisaatioiden edistämät ideat. Se sisältää myös Muut 

ideat -aiheeseen kirjatut ideat. Muualla raportissa Muut aiheet -otsikon alla esitetyt ideat on luokiteltu johonkin edellä 

mainituista yhdeksästä aihepiiristä. Jos kysymys on monialainen, idea on voitu luokitella useaan eri aihepiiriin. Tämän 

liitteen tarkoituksena on tuoda esiin joihinkin foorumilla käsiteltäviin ideoihin kohdistunut suuri kiinnostus tai niistä 

käytävä keskustelu. 

Kannatusta voidaan siis verrata sosiaalisesta mediasta tuttuihin tykkäyksiin. Ne kartoittavat osallistujien kiinnostusta 

ja yleistä myötämielisyyttä ideaa kohtaan, mutta eivät kerro sen mahdollisesti saamasta vastustuksesta. Näin ollen 

kannatusten määrä ei ole osoitus yleisestä kannatuksesta, vaan se on nähtävä vain yhtenä monista tekijöistä, jotka 

on otettava huomioon foorumin kannanottoja analysoitaessa. Kommentit vaihtelevat neutraaleista kommenteista 

samanmielisiin ja täysin vastakkaisiin mielipiteisiin. Lisätietoja foorumilla saatujen vastausten analysoinnista on 

liitteessä II. 

 

 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Ilmastonmuutos ja ympäristö Idea: Oikeudenmukainen 
siirtymä (ks. idea) 

Kannattajat: 477 

Kommentit: 19 

Idea: Edistetään ydinenergiaa, 
jos uusiutuvan energian käyttö 
ei ole mahdollista (ks. idea) 

Kannattajat: 120 

Kommentit: 162 

Idea: Fossiilisten 
polttoaineiden tukeminen on 
lopetettava kokonaan (ks. idea) 

Kannattajat: 326 

Kommentit: 28 

Idea: Parannetaan luonnon, 
ympäristön, biodiversiteetin ja 
ihmisten suojelua kehitettäessä 
teollisia tuulivoimaloita 
Euroopassa (ks. idea) 

Kannattajat: 36 

Kommentit: 96 

Idea: Helpotetaan Euroopan 
rautatieverkon hyödyntämistä 
ja tehdään siitä todellinen 
vaihtoehto EU:n sisäiseen 
matkustamiseen (ks. idea) 

Kannattajat: 240 

Kommentit: 35 

Idea: Ydinvoima vihreän 
muutoksen keskiöön (ks. idea) 

Kannattajat: 37 

Kommentit: 79 

Idea: Euro 
Trainscanner -sovellus (ks. 
idea) 

Kannattajat: 203 

Idea: Ehkäistään ympäristön 
pilaantumista 
maahanmuuttopolitiikan avulla 
(ks. idea) 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
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Kommentit: 63 

 

Kannattajat: 8 

Kommentit: 74 

 

Idea: Elävällä syötillä 
kalastuksen kieltäminen 
EU:ssa (ks. idea) 

Kannattajat: 177 

Kommentit: 23 

 

Idea: Euro 
Trainscanner -sovellus (ks. 
idea) 

Kannattajat: 203 

Kommentit: 63 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/232256
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
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 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Terveys Idea: Tieteeseen perustuvat 
terveen pitkäikäisyyden 
teknologiat: kehittäminen ja 
saatavuus (ks. idea) 

Kannattajat: 603 

Kommentit: 83 

 

Idea: Lopetetaan kellojen 
siirtely: otetaan käyttöön 
tähtitieteellinen aika ja 
mahdollisesti pakotetaan 
yritykset aikaistamaan 
aukioloaan tunnilla (ks. idea) 

Kannattajat: 41 

Kommentit: 131 

 

Idea: Yhtäläinen pääsy 
kohtuuhintaisiin ja 
laadukkaisiin julkisiin 
palveluihin, mukaan lukien 
terveyspalvelut (ks. idea)  

Kannattajat: 462 

Kommentit: 17 

 

Idea: Tieteeseen perustuvat 
terveen pitkäikäisyyden 
teknologiat: kehittäminen ja 
saatavuus (ks. idea) 

Kannattajat: 603 

Kommentit: 83 

 

Idea: Myalgista 
enkefalomyeliittia (krooninen 
väsymysoireyhtymä ME/CFS) 
koskeva tutkimus (ks. idea) 

Kannattajat: 217 

Kommentit: 5 

 

Idea: Tehokkaampi apu 
yhteisen kielen ansiosta: 
esperanto (ks. idea) 

Kannattajat: 43 

Kommentit: 36 

 

Idea: Keskitytään ikääntymisen 
haittojen torjuntaa ja 
pitkäikäisyyttä koskevaan 
tutkimukseen (ks. idea) 

Kannattajat: 168 

Kommentit: 32 

 

Idea: Monikielisyys 
sairaalassa: esperanton 
opettaminen kansainvälisenä 
kielenä hoitohenkilökunnalle 
(ks. idea) 

Kannattajat: 22 

Kommentit: 35 

 

Idea: Muutetaan 
perussopimuksia niin, että 
vahvistetaan EU:n 
toimivaltuuksia terveyden alalla 
(ks. idea) 

Kannattajat: 117 

Kommentit: 7 

 

Idea: Keskitytään ikääntymisen 

haittojen torjuntaa ja 

pitkäikäisyyttä koskevaan 

tutkimukseen (ks. idea) 

Kannattajat: 168 

Kommentit: 32 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86791
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
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 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Vahvempi talous, sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus ja 
työllisyys 

Idea: Fiskaaliunioni keinona 
saada EU:n budjetti toimimaan 
eurooppalaisten hyväksi (ks. 
idea) 

Kannattajat: 581 

Kommentit: 33 

 

Idea: Vastikkeeton perustulo 
käyttöön kaikkialla EU:ssa, 
jotta voidaan taata kaikkien 
aineellisten tarpeiden 
täyttyminen ja mahdollisuus 
osallistua yhteiskuntaan (ks. 
idea) 

Kannattajat: 319 

Kommentit: 127 

 

Idea: Uusi EU:n talousmalli ja 
talouden ohjausjärjestelmä (ks. 
idea) 

Kannattajat: 561 

Kommentit: 34 

 

Idea: Kuinka paljon rahaa 
Euroopan unionilta säästyisi 
esperanton ansiosta? (ks. idea) 

Kannattajat: 79 

Kommentit: 85 

 

Idea: Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari sosiaalisen 
markkinatalouden edistäjänä 
(ks. idea) 

Kannattajat: 557 

Kommentit: 37 

 

Idea: Vastikkeeton perustulo 
(ks. idea) 

Kannattajat: 77 

Kommentit: 83 

 

Idea: Uudistettu 
yhteiskuntasopimus 
oikeudenmukaisen elpymisen 
varmistamiseksi Euroopassa 
(ks. idea) 

Kannattajat: 528 

Kommentit: 32 

 

Idea: Perussopimuksiin 
liitettävä sosiaalipolitiikkaa 
koskeva pöytäkirja, jolla 
lopetetaan palkkojen ja 
työehtojen polkeminen (ks. 
idea) 

Kannattajat: 329 

Kommentit: 66 

 

Idea: Perussopimuksiin 
liitettävä sosiaalipolitiikkaa 
koskeva pöytäkirja, jolla 
lopetetaan palkkojen ja 
työehtojen polkeminen (ks. 
idea) 

Kannattajat: 329 

Kommentit: 66 

 

Idea: Torjutaan veroparatiiseja 
EU:n sisällä ja ulkopuolella (ks. 
idea) 

Kannattajat: 269 

Kommentit: 52 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
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 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

EU maailmassa Idea: Euroopan ammatillinen 
yhteisjärjestö (EAY) kehottaa 
uudistamaan EU:n kauppa- ja 
investointipolitiikkaa ja 
edistämään jälleen globaalia 
monenvälisyyttä (ks. idea) 

Kannattajat: 463 

Kommentit: 17 

 

Idea: Perustetaan Euroopan 
armeija (ks. idea) 

Kannattajat: 441 

Kommentit:  204 

 

Idea: Perustetaan Euroopan 
armeija (ks. idea) 

Kannattajat: 441 

Kommentit: 204 

 

Idea: Internet-portaalissa 
”Euroopan unioni – uutiset” 
olisi annettava tietoa myös 
esperantoksi, joka on 
kansainvälinen apukieli (ks. 
idea) 

Kannattajat: 40 

Kommentit: 64 

 

Idea: Yhtenäinen toiminta: EU 
globaalina toimijana (ks. idea) 

Kannattajat: 301 

Kommentit: 25 

 

Idea: Euroopan yhdentyminen: 
jatketaan EU:n laajentumista 
(ks. idea) 

Kannattajat: 230 

Kommentit: 61 

 

Idea: EU:n ulkopolitiikasta tulisi 
päättää ehdottomalla 
enemmistöllä, ei yksimielisesti 
(ks. idea) 

Kannattajat: 258 

Kommentit: 51 

 

Idea: EU:n ulkopolitiikasta tulisi 
päättää ehdottomalla 
enemmistöllä, ei yksimielisesti 
(ks. idea) 

Kannattajat: 258 

Kommentit: 51 

 

Euroopan yhdentyminen: 
jatketaan EU:n laajentumista 
(ks. idea) 

Kannattajat: 230 

Kommentit: 61 

 

Idea: Jäsenmaiden asevoimien 
yhdistäminen EU:n tasolla (ks. 
idea) 

Kannattajat: 22 

Kommentit: 33 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/137133
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
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 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja 
turvallisuus 

Idea: 10 miljoonaa ääntä: 
tehdään katalaanista EU:n 
virallinen kieli (ks. idea) 

Kannattajat: 923 

Kommentit: 119 

 

Idea: Haavoittuvien 
ihmishenkien suojelu: 
eurooppalainen arvo (ks. idea) 

Kannattajat: 244 

Kommentit: 190 

 

Idea: Ei kaksinaismoraalia 
demokratian ja oikeusvaltion 
puolustamisessa (ks. idea) 

Kannattajat: 628 

Kommentit: 48 

 

Idea: Yhteisen eurooppalaisen 
armeijan perustaminen (ks. 
idea) 

Kannattajat: 68 

Kommentit: 183 

 

Idea: Vahvistetaan 
ihmisoikeusvälineiden 
täytäntöönpanokelpoisuutta 
(ks. idea) 

Kannattajat: 480 

Kommentit: 14 

 

Idea: Downin syndrooma: Me 
haluamme enemmän... (ks. idea) 

Kannattajat: 82 

Kommentit: 142 

 

Idea: Sukupuolten tasa-arvo 
(ks. idea) 

Kannattajat: 468 

Kommentit: 21 

 

Idea: Perusarvojen suojelu: 
demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskeva 
arviointimekanismi (ks. idea) 

Kannattajat: 257 

Kommentit: 116 

 

Idea: Perusarvojen suojelu: 
demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskeva 
arviointimekanismi (ks. idea) 

Kannattajat: 257 

Kommentit: 116 

 

Idea: Esperanton 
tunnustaminen yhdeksi EU:n 
kansalaisten kulttuurikieleksi 
(ks. idea) 

Kannattajat: 223 

Kommentit: 90 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254369
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/152329
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/134773
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037
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 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Digitalisaatio Idea: Oikeudenmukainen 
digitalisaatio (ks. idea) 

Kannattajat: 494 

Kommentit: 43 

 

Idea: EU-CAP eli Euroopan 
kansalaisten koulutusfoorumi 
(ks. idea) 

Kannattajat: 1 

Kommentit: 81 

 

Idea: Julkista tukea avoimen 
lähdekoodin ohjelmistoille ja 
laitteistoille (ks. idea) 

Kannattajat: 153 

Kommentit: 9 

 

Idea: Kryptovaluuttojen 
kieltäminen (ks. idea) 

Kannattajat: 14 

Kommentit: 53 

 

Idea: Kohti eettistä tekoälyä: 
edistetään keskustelua ja 
vältetään eriarvoisuutta (ks. 
idea) 

Kannattajat: 125 

Kommentit: 6 

 

Idea: Edistetään radio- ja 
televisio-ohjelmia, jotka antavat 
tietoa esperantoksi, joka on 
kansainvälinen apukieli, 
digitaalisen jakelukanavan 
(DAB+ tai DVB-T2) kautta (ks. 
idea) 

Kannattajat: 26 

Kommentit: 47 

 

Idea: Eurooppalainen 
sirutuotanto (ks. idea) 

Kannattajat: 120 

Kommentit: 34 

 

Idea: Perustulo avoimen 
lähdekoodin ylläpitäjille (ks. 
idea) 

Kannattajat: 59 

Kommentit: 43 

 

Idea: Yleinen tietosuoja-asetus: 
henkilötietojen keruun 
kieltämisen olisi oltava 
vähintään yhtä helppoa kuin 
sen hyväksymisen Kannattajat: 
105 Kommentit: 5 

Idea: Oikeudenmukainen 
digitalisaatio (ks. idea) 

Kannattajat: 494 

Kommentit: 43 

 

 

 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Eurooppalainen demokratia Idea: Itsemääräämisoikeutta 
koskeva selkeä mekanismi (ks. 
idea) 

Kannattajat: 1 009 

Kommentit: 211 

 

Idea: Itsemääräämisoikeutta 
koskeva selkeä mekanismi (ks. 
idea) 

Kannattajat: 1 009 

Kommentit: 211 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/245554
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/150021
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
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Idea: Yhdessä vahvempia: 
demokraattinen Euroopan 
liittovaltio (ks. idea) 

Kannattajat: 946 

Kommentit: 184 

 

Idea: Tarvitsemme yhteisen 
eurooppalaisen kielen (ks. idea) 

Kannattajat: 121 

Kommentit: 191 

 

Idea: Lakkautetaan veto-oikeus 
neuvostossa! (Vetoomus 
konferenssin edustajille) (ks. 
idea) 

Kannattajat: 784 

Kommentit: 88 

 

Idea: Yhdessä vahvempia: 
demokraattinen Euroopan 
liittovaltio (ks. idea) 

Kannattajat: 946 

Kommentit: 184 

 

Idea: Kansalaisiin perustuvaa 
eurooppalaista demokratiaa 
koskeva uudistussuunnitelma 
(ks. idea) 

Kannattajat: 613 

Kommentit: 62 

 

Idea: Euroopan unionin 
presidentin valinta suorilla 
vaaleilla (ks. idea) 

Kannattajat: 222 

Kommentit: 114 

 

Idea: Todellista eurooppalaista 
demokratiaa ei voi olla ilman 
EU:n itsenäistä 
finanssipoliittista valtaa (ks. 
idea) 

Kannattajat: 588 

Kommentit: 38 

Idea: Parempi kielitaito – 
parempi demokratia. Englanti ja 
esperanto! (ks. idea) 

Kannattajat: 180 

Kommentit: 110 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420
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 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Muuttoliike Idea: Yhteinen maahanmuutto- 
ja turvapaikkapolitiikka, joka 
perustuu oikeuksien 
kunnioittamiseen ja 
yhdenvertaiseen kohteluun (ks. 
idea) 

Kannattajat: 484 

Kommentit: 56 

 

Idea: Ei enää maahanmuuttoa 
Euroopan ulkopuolisista 
maista tai kehitysmaista (ks. 
idea) 

Kannattajat: 135 

Kommentit: 139 

 

Idea: Ei enää maahanmuuttoa 
Euroopan ulkopuolisista maista 
tai kehitysmaista (ks. idea) 

Kannattajat: 135 

Kommentit: 139 

 

Idea: Luvattomien 
turvapaikanhakijoiden ja 
maahanmuuttajien 
palauttaminen (ks. idea) 

Kannattajat: 45 

Kommentit: 91 

 

Idea: Ei rajoja ihmiskunnalle: 
yhteinen 
maahanmuuttopolitiikka (ks. 
idea) 

Kannattajat: 90 

Kommentit: 12 

 

Idea: Muuttoliike ja 
kotouttaminen (ks. idea) 

Kannattajat: 76 

Kommentit: 71 

 

Idea: Karkotus EU:sta (ks. idea) 

Kannattajat: 90 

Kommentit: 40 

 

Idea: Kansallisen kielen 
opettaminen esperanton 
kautta: edistetään 
organisaatioita, jotka tekevät 
näin (ks. idea) 

Kannattajat: 28 

Kommentit: 59 

 

Idea: Muuttoliike ja 
kotouttaminen (ks. idea) 

Kannattajat: 77 

Kommentit: 71 

 

Idea: Yhteinen maahanmuutto- 
ja turvapaikkapolitiikka, joka 
perustuu oikeuksien 
kunnioittamiseen ja 
yhdenvertaiseen kohteluun 
(ks. idea) 

Kannattajat: 484 

Kommentit: 56 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/238064
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
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 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja 
urheilu 

Idea: EU:ssa on opittava kieliä 
paremmin (ks. idea) 

Kannattajat: 729 

Kommentit: 157 

 

Idea: EU:ssa on opittava kieliä 
paremmin (ks. idea) 

Kannattajat: 729 

Kommentit: 157 

 

Idea: Nuoriso: EU ei voi 
rahoittaa epävarmuutta (ks. 
idea) 

Kannattajat: 477 

Kommentit: 20 

 

Idea: Tyytyväisemmät 
kieltenopiskelijat, 
menestyksekkäämmät 
kieltenopettajat (ks. idea) 

Kannattajat: 141 

Kommentit: 98 

 

Idea: Tehdään elinikäisestä 
oppimisesta ja oikeudesta 
koulutukseen todellisuutta 
kaikille Euroopassa (ks. idea) 

Kannattajat: 466 

Kommentit: 21 

 

Idea: Kieltenopetus 
Euroopassa (ks. idea) 

Kannattajat: 184 

Kommentit: 83 

 

Idea: Oppitunti esperantosta 
Euroopan unionin koululaisille 
(ks. idea) 

Kannattajat: 238 

Kommentit: 62 

 

Idea: Oppitunti esperantosta 
Euroopan unionin koululaisille 
(ks. idea) 

Kannattajat: 235 

Kommentit: 62 

Idea: Luotu Euroopan 
yleisradioyhtiössä (ks. idea) 

Kannattajat: 195 

Kommentit: 54 

 

Idea: Esperantosta 
kansainvälisenä apukielenä (ks. 
idea) 

Kannattajat: 111 

Kommentit: 61 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
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 Eniten kannattajia Eniten kommentteja 

Muut aiheet Idea: Euroopan suvereniteetin 
puolesta. Tarvittavat 
uudistukset (ks. idea) 

Kannattajat: 508 

Kommentit: 26 

Idea: Esperanto, yhteinen 
neutraali kieli, suunniteltu 
helposti opittavaksi, väline 
yhtenäisemmän Euroopan 
unionin puolesta (ks. idea) 

Kannattajat: 261 

Kommentit: 233 

Idea: Esperanton virallinen 
tunnustaminen yhdeksi EU:n 
kansalaisten kieleksi (ks. idea) 

Kannattajat: 325 

Kommentit: 138 

Idea: Esperanton virallinen 
tunnustaminen yhdeksi EU:n 
kansalaisten kieleksi (ks. idea) 

Kannattajat: 325 

Kommentit: 138 

Idea: Esperanto, yhteinen 
neutraali kieli, suunniteltu 
helposti opittavaksi, väline 
yhtenäisemmän Euroopan 
unionin puolesta (ks. idea) 

Kannattajat: 261 

Kommentit: 233 

Idea: Eurooppalaiset 
lipputervehdykset (ks. idea) 

Kannattajat: 1 

Kommentit: 120 

 

Idea: Toimintasuunnitelma 
eläinvapaaseen tieteeseen 
siirtymiseksi (ks. idea) 

Kannattajat: 236 

Kommentit: 23 

 

Idea: Euroopan unioni – 
liittovaltio (ks. idea) 

Kannattajat: 126 

Kommentit: 82 

 

Idea: Lopetetaan eläinten 
kärsimykset eksoottisten 
eläinten kaupassa 
positiivilistan avulla (ks. idea) 

Kannattajat: 228 

Kommentit: 8 

 

Idea: Eurooppalaisen kielen 
käyttöönotto (ks. idea) 

Kannattajat: 75 

Kommentit: 73 

 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8459
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219914
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219880
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/730
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Tämän raportin analyysissa käytetyt mittarit ovat 

peräisin verkkoalustalta, jonka tietoja tarkistetaan ja 

päivitetään jatkuvasti, myös sinä aikana, kun 

tutkimusryhmä analysoi tietoja. Tämä voi aiheuttaa 

pieniä poikkeamia numeerisissa tiedoissa. 

Määrällisessä analyysissa käytettiin seuraavia 

pääasiallisia mittareita: 

 Osallistujien (yksityishenkilöiden tai jonkin 

järjestön edustajien) alustalle lataamien 

ideoiden numeeriset tiedot: Numeerisissa 

tiedoissa huomioidaan ideoiden määrä 

yleisesti ja eri aihepiireissä. 

 Kannatuksen numeeriset tiedot: Kannatus 

voidaan nähdä sosiaalisesta mediasta 

tuttuina tykkäyksinä. Ne auttavat 

kartoittamaan osallistujien kiinnostusta ja 

yleistä myötämielisyyttä ideaa kohtaan, mutta 

eivät kerro sen mahdollisesti saamasta 

vastustuksesta. Näin ollen kannatusten 

määrä ei sinänsä ole osoitus yleisestä 

kannatuksesta, vaan se on nähtävä vain 

yhtenä monista tekijöistä, jotka on otettava 

huomioon foorumin kannanottoja 

analysoitaessa. Numeeriset tiedot koostuvat 

kannattajamäärästä yleisesti, eri aihepiireissä 

ja tiettyyn ideaan liittyen (tietoja käytetään 

myös ideoiden listaamiseen kannattajien 

lukumäärän perusteella). 

LIITE II: Menetelmät 
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 Osallistujien kommenttien numeeriset tiedot: 

Analyysissa huomioidaan myös osallistujien 

kommentit toisten osallistujien ideoista, sillä 

ne osoittavat, missä määrin jokin idea herätti 

aktiivisuutta. Asiasisällön puolesta kommentit 

vaihtelevat neutraaleista kommenteista 

samanmielisiin ja täysin vastakkaisiin 

mielipiteisiin. Tämä näkyy laadullisessa 

analyysissa (ks. jäljempänä). Numeeriset 

tiedot koostuvat kommenttien määrästä 

yleisesti, eri aihepiireissä ja tiettyyn ideaan 

liittyen (tietoja käytetään myös ideoiden 

listaamiseen kommenttien lukumäärän 

perusteella). 

 Tapahtumien numeeriset tiedot: Osallistujat 

voivat luoda foorumille tapahtumia ja ladata 

tapahtumaraportteja. Numeerisissa tiedoissa 

huomioidaan tapahtumien määrä yleisesti ja 

eri aihepiireissä. 

 Sosiodemografiset tiedot (anonymisoidut): 

Foorumin käyttäjiltä pyydetään ennen sisällön 

lisäämistä tietoja heidän asuinmaastaan, 

koulutustaustastaan, iästään, sukupuolestaan 

ja työllisyystilanteestaan. Tiedot käsitellään 

anonyymisti. Tietojen antaminen on 

vapaaehtoista (noin 70,5% osallistujista on 

antanut kyseiset tiedot), joten niiden 

perusteella voidaan muodostaa vain rajallinen 

käsitys osallistujien profiileista. Osallistujat 

antavat erityisen harvoin tietoja ammatistaan, 

koulutuksestaan ja asuinmaastaan. 

Järjestöjen edustajat voivat ilmoittaa vain 

asuinmaansa. 

Raportin pääpaino on ideoiden ja kommenttien 

pohjalta tehtävässä laadullisessa analyysissa, jonka 

tarkoituksena on antaa yleiskuva foorumin sisällöstä. 

Teemat ja mahdolliset alateemat määritetään ennalta 

määriteltyjen aihepiirien pohjalta. 

Käytännössä tutkimusryhmä on tehnyt manuaalisen 

tekstianalyysin kussakin aihepiirissä ehdotetuille 

ideoille ja suljettujen tilaisuuksien 

tapahtumaraporteille sekä ryhmitellyt ne. Tämän työn 

tukemiseksi alustalla saatavilla olevaa sisältöä on 

käsitelty automaattisessa 

tekstianalyysijärjestelmässä, jota on käytetty 

auttamaan analyytikoita ymmärtämään suuria määriä 

tekstituotoksia. Se mahdollistaa vastausten 

ryhmittelyn kielestä riippumatta, ja samanlaista 

sisältöä voi hakea koko foorumilta ja eri kielillä. 

Analyytikot käyttävät tekstianalyysijärjestelmää 

helpottaakseen monikielisen sisällön analysointia ja 

tunnistaakseen vaivattomammin saman idean 

esiintymisen monissa eri kannanotoissa. Tämä auttaa 

arvioimaan yksilöidyn teeman tai alateeman 

esiintymiskertojen määrää. 

Tekstianalyysijärjestelmässä arvioidaan ainoastaan 

foorumille ladattua sisältöä. Tähän sisältyvät 

pseudonymisoidut vastaukset sosiodemografiseen 

kyselyyn, jota käytetään sosiodemografisen tiedon 

keräämiseen, sekä muu alustalle toimitettu sisältö 

(ideat, kommentit ja kannatukset), mukaan lukien 

siihen liittyvät metatiedot, kuten syöteajankohta. 

Tämän jälkeen tutkimusryhmä on tarkastellut 

kuhunkin määriteltyyn ryhmään kuuluvia ideoita ja 

kommentteja ja laatinut yhteenvedon niissä 

esiintyvistä yhteisistä teemoista ja mahdollisista 

alateemoista. Tutkimusryhmä on myös kiinnittänyt 

huomiota kommenttiosiossa esiintyvään vaihteluun ja 

mahdollisiin erimielisyyttä aiheuttaviin tekijöihin. 

Lisäksi viitataan runsaasti tai usein kannatusta 

saaneisiin ideoihin, jotka kattavat aiheen tai 

alateeman. Nämä yksilöidyt teemat ja alateemat 

esitetään niiden yleisyyden mukaisessa 

järjestyksessä, jonka analyytikko on arvioinut 

tekstianalyysijärjestelmää apunaan käyttäen. 

Tämän laadullisen tarkastelutavan perimmäisenä 

tavoitteena on paitsi löytää foorumilla eniten huomiota 

herättäneet teemat ja ideat myös esittää kuhunkin 

aihepiiriin liittyvien ideoiden laajuus ja 

monimuotoisuus. Mikäli useat foorumilla esitetyistä 

ideoista ovat käytännössä samoja tai kuuluvat 

samaan alateemaan, tämä huomioidaan 

tiivistelmässä laadullisilla ilmauksilla, kuten 

viittaamalla ”toistuvaan” tai ”voimakkaasti esiin 

nousevaan” ideaan tai alateemaan. 

Tiivistelmät sisältävät myös linkkejä havainnollistaviin 

ideoihin tai tapahtumiin, joissa esitetään konkreettinen 

ehdotus tai hyvä yhteenveto määriteltyä teemaa tai 

alateemaa koskevista yleisistä mielipiteistä. 

Analysoidessaan tapahtumia tutkimusryhmä keskittyy 

päättyneisiin tapahtumiin, joista on laadittu 

tapahtumaraportti. Erityistä huomiota kiinnitetään 

osallistavampiin ja pohdiskelevampiin neuvoa-
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antaviin tapahtumiin, jotta voidaan ottaa huomioon 

niiden kansalaisten näkemykset ja mielipiteet, jotka 

eivät muuten ehkä löydä tietä digitaaliselle foorumille. 

Kussakin asiaankuuluvassa miellekartassa 

visualisoidaan, miten aihe jakautuu teemoihin ja 

alateemoihin. 

 


