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YHTEENVETO 

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

Perjantai 21. tammikuuta 2022, klo 10.00–12.00 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 

Kyseessä oli työryhmän kolmas kokous, ja sen puheenjohtajana toimi Elina Valtonen, kansalliset 
parlamentit (Suomi). Tehtävää hoiti aiemmin Riina Sikkut, kansalliset parlamentit (Viro). Kokous pidettiin 
hybridimuodossa. Kokous lähetettiin verkossa suoratoistona. Puheenjohtaja aloitti kokouksen lyhyellä 
johdannolla ja esittelyllä, joista saatiin yleiskuva menettelystä ja kokouksessa käsiteltävästä aiheesta eli 
ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä. Aiheen teemoihin kuuluivat digitaalinen identiteetti, 
sähköiset terveyspalvelut, sähköinen demokratia ja rajat ylittävä liikkuvuus (digitaaliset välineet). 
Puheenjohtaja loi pohjaa keskustelulle esittämällä yhteenvedon näkemyksistä, joita on esitetty tähän 
mennessä digitaalisella foorumilla ja eurooppalaisen kansalaispaneelin linjauksissa, ja kuvailemalla 
Euroopan tasolla käynnissä olevia aloitteita.  

2. Digitalisaatiota käsittelevän eurooppalaisen kansalaispaneelin keskustelujen tämänhetkinen 
tilanne 

Eurooppalaisen kansalaispaneelin edustajat esittivät yleiskatsauksen paneelissa tähän mennessä 
käydyistä keskusteluista ja käsiteltävänä olevista linjauksista. He korostivat digitaalisen osaamisen ja 
lukutaidon ja niitä koskevien välineiden (kuten sekä nuorille että varttuneemmille tarkoitettujen 
oppimisalustojen) merkitystä. Keskeisenä pidettiin digitaalisen koulutuksen saatavuutta sekä sitä, että 
koulutuksella pyritään torjumaan valeuutisia, disinformaatiota sekä verkossa tapahtuvaa häirintää. 
Ratkaisevan tärkeänä pidettiin laadukkaan internetyhteyden varmistamista kaikkialla unionissa, myös 
maaseudulla ja muita heikommassa asemassa olevilla alueilla. Kansalaiset katsoivat myös, että EU:n 
laajuisen sähköisen tunnistamisen järjestelmän kehittämistä ja toteutusta olisi nopeutettava. 

Kansalaiset jakoivat omia kokemuksiaan kotona työskentelystä covid-19-pandemian aikana ja 
etätyöskentelyn aiheuttamista monista ongelmista. Siirtyminen etätyöhön (”älykkääseen työhön”) 
pandemian vuoksi oli vaikuttanut yksilöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Olisi harkittava suojatoimien 
varmistamista työntekijöille ”älykästä työtä” hyödynnettäessä, mukaan lukien työajan valvonta ja oikeus 
olla tavoittamattomissa, oikeus asianmukaisiin kalusteisiin ja laitteisiin sekä pelkästään kustannussyistä 
tapahtuvan työpaikkojen siirtämisen välttäminen. Tarvitaan myös eurooppalainen kehys työ- ja 
yksityiselämän tasapainon suojelemista varten. 

Eräs kansallisten paneelien ja tapahtumien edustaja korosti tarvetta tehdä EU:sta kannustavampi 
yrittäjyyden suhteen ja houkutella kykyjä kaikkialta maailmasta erilaisten kannustimien avulla, mukaan 
lukien muutto EU:n ulkopuolisista maista. Lisäksi korostettiin EU:n laajuisen tunnistamisen merkitystä ja 
sähköisen äänestämisen mahdollisuuksia EU-vaaleissa.  

Lisäksi ehdotettiin, että Euroopan tulevaisuuskonferenssia varten perustettu onnistunut monikielinen 
digitaalinen foorumi säilytettäisiin, jotta sillä voitaisiin tukea jatkuvasti kansalaisia kaikkialla EU:ssa. 

3. Keskustelu sekä digitaalisen foorumin että eurooppalaisen kansalaispaneelin keskeisistä 
nykyisistä näkemyksistä, jotka koskevat ihmisten vaikutusvallan lisäämistä 
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Keskustelussa ryhmän jäsenet ottivat esiin ja kannattivat monia kansalaisten tekemiä ehdotuksia. 
Seuraavat asiat nostettiin esiin:  

Sähköisten terveyspalvelujen merkitys työpaikoilla työterveyden ja -turvallisuuden ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun yhteydessä sekä nykyiset etätyötavat, jotka johtavat 
uupumukseen ja väsymykseen. Keskustelussa ehdotettiin nykyisen lainsäädännön tarkistamista 
erityisesti etätyön osalta.  

Monet puhujat puolsivat tätä. He viittasivat haitallisiin vaikutuksiin, joita työajan pidentymisellä 
etätyössä ja liiallisella ruutuajalla yleisemmin on mielenterveydelle, ja kannattivat oikeutta olla 
tavoittamattomissa sekä työ- ja yksityiselämän tasapainoa suojelevaa EU:n kehystä.  

Toiset muistuttivat sähköisten terveyspalvelujen tarjoamista mahdollisuuksista parantaa palvelujen 
saatavuutta maaseudulla, mutta korostivat, että tämä edellyttää ammattilaisilta ja kansalaisilta 
digitaalisia taitoja. 

Tarve vahvistaa digitaalista osaamista ja lukutaitoa olivat toistuvia ehdotuksia, ja digitaalisen lukutaidon 
merkitys nostettiin esiin useissa eri yhteyksissä. Taitoihin ja tietoihin liittyviä puutteita on korjattava, ja 
ihmisten vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä. Esiin tuotiin myös digitaalisen lukutaidon merkitys lasten 
ja haavoittuvassa asemassa olevien internetin käyttäjien suojelussa. 

Keskustelussa korostettiin saavutettavuuteen ja digitaalisen kuilun torjuntaan liittyviä haasteita ja sen 
varmistamista, ettei ketään jätetä jälkeen, ja ehdotettiin, että internetyhteyden olisi oltava perusoikeus. 
Tältä osin tuotiin esiin monikielisen digitaalisen foorumin puutteet saavutettavuuden osalta.  

Yksi jäsen kertoi Saksan kansalaispaneelin tuloksista. Paneeli oli suositellut ”Digi Check” -välineen 
käyttöönottoa, jotta voitaisiin mitata, missä määrin yritykset ja julkishallinto käyttävät digitaalisia 
innovaatioita ja kunnioittavat kansalaisten tietoturvaa. Toinen suositus koski sellaisen foorumin 
perustamista, jossa yhdistettäisiin televisio- ja radioasemilta saatavaa tieteellistä tietoa, 
tietojenvaihtomahdollisuuksia käännösten kautta, eurooppalaista Facebookia ja eräänlaista 
eurooppalaista ARTE-kanavaa. 

Ensisijaisena tavoitteena pidettiin internetin saatavuuden varmistamista myös maaseudulla ja syrjäisillä 
alueilla sekä digitaalisten standardien yhdenmukaistamista talouskasvun varmistamiseksi. 

Esiin nostettiin algoritmien avoimuus sen varmistamiseksi, että kansalaiset ymmärtävät, mitä heidän 
tiedoilleen tapahtuu, sekä yksityisten välineiden avoimuuden puute ja tarve valvoa paremmin yksityisiä 
yrityksiä. Esiin nousi myös tarve puhua yhdellä äänellä keskusteltaessa digitaalialan suuryritysten 
kanssa ja ilmaista Euroopan odotukset siitä, että verojen maksamisen lisäksi nämä yritykset täyttävät 
sosiaaliset velvoitteensa täysin avoimesti. 

Jotkut jäsenet ehdottivat, että EU:n olisi oltava normien asettaja, jotta voidaan varmistaa digitaalinen 
suvereniteetti, strateginen riippumattomuus ja maailmanlaajuinen kilpailukyky. EU:n olisi laadittava 
säännöt, jotka koskevat ihmisoikeuksien kunnioittamista verkossa. Myös digitaalisia oikeuksia koskevaa 
peruskirjaa ehdotettiin. Infrastruktuuriin on investoitava, jotta digitaalisten palvelujen käyttö olisi 
turvallista ja jotta digitaalisesta potentiaalista voitaisiin hyötyä täysimittaisesti.  

Sähköisen äänestyksen osalta jotkut ehdottivat sähköisten äänestysjärjestelmien pilotointia (esimerkiksi 
seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa), mutta toiset katsoivat, ettei tämä oikeastaan lisäisi 
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äänestysaktiivisuutta. Lisäksi ehdotettiin joukkorahoitusta pilottihankkeille, jotka mahdollistaisivat 
sähköisen demokratian järjestelmällisemmän ja kestävämmän käytön rinnakkain tavanomaisten 
kuulemisten kanssa. 

Keskustelussa kannatettiin digitaalista lompakkoa ja digitaalista henkilöllisyystodistusta EU:ssa sekä 
rajatylittäviä sähköisiä palveluja, joiden avulla EU:n kansalaiset voisivat kirjautua sovelluksiin ilman 
suuria digitaalisia alustoja, jotka käyttävät heidän tietojaan omiin kaupallisiin tarkoituksiinsa.  

Kielimuureja pidettiin ongelmana myös digitaalisessa maailmassa.  

Keskustelussa mainittiin ”älykkäitä kaupunkeja” ja sähköistä hallintoa koskevat aloitteet kansalaisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi digitaalisessa siirtymässä sekä sellaisten automaattisten 
sähköisten palvelujen kehittäminen, joilla tarjotaan tietoa ja vastataan kansalaisten kysymyksiin 
esimerkiksi terveydenhuollosta ja muista asioista. 

Useat puhujat totesivat, että on tarpeen selventää, mitä toimia EU:n tasolla on jo käynnissä esitettyjen 
huolenaiheiden käsittelemiseksi. Euroopan parlamentin verkkosivustolla oleva lainsäädäntöjunien 
aikataulu, jossa annetaan tietoja meneillään olevan työn edistymisestä, katsottiin hyödylliseksi 
välineeksi. Lisäksi korostettiin, että digitaalialalla käynnissä olevat lainsäädäntöaloitteet (esimerkiksi 
tekoälysäädös, digipalvelusäädös ja digimarkkinasäädös) eivät kuitenkaan ole viimeisiä toimia alalla 
eivätkä tee ehdotuksesta tarpeetonta, vaan ne ovat osa jatkuvaa prosessia.  

Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

Puheenjohtaja kiitti kaikkia hedelmällisestä keskustelusta. Seuraavassa työryhmän kokouksessa on 
tarkoitus käsitellä digitalisaatiota koskevaa kolmatta teemaa eli talouden vahvistamista ja keskittyä 
tämän kokouksen tapaan näkemyksiin, jotka aiheesta on saatu digitaalisen foorumin ja 
kansalaispaneelien kautta. Kun Euroopan kansalaispaneeli on antanut suosituksensa (Dublinissa 25.–
27. helmikuuta), työryhmä kokoontuu keskustelemaan suosituksista maaliskuussa ja esittelee työnsä 
täysistunnossa maalis-huhtikuussa. 

 

LIITE: Luettelo digitalisaatiota käsittelevän työryhmän jäsenistä  
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