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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että kaikkien saatavilla oleva koulutus ja uudelleenkoulutus ovat olennaisen 
tärkeitä ja paras mahdollinen sijoitus EU:n tulevaisuuteen; korostaa, että koulutuksella 
on strategista merkitystä työllistyvyydelle, kasvulle, kilpailukyvylle, innovoinnille ja 
sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle; uskoo vahvasti, että digitalisaatio vaikuttaa suuresti 
koulutusjärjestelmiin; korostaa, että digitaaliset taidot ovat yhä tärkeämpiä kaikille 
ihmisille ja auttavat luomaan osallistavaa yhteiskuntaa, ja tähdentää että tulevaisuudessa 
lähes kaikki työpaikat, palvelut ja arkipäivän toimet edellyttävät digitaalisia taitoja ja 
informaatiolukutaitoa;

2. korostaa, että koulutusjärjestelmän olisi nopean digitaalisen ja yhteiskunnallisen 
muutoksen aikoina tuettava varhaislapsuudesta alkaen ja ihmisen koko elämän ajan 
taitojen ja osaamisen tasapainoa, joka lisää selviytymiskykyä, kriittistä ajattelua, 
hyvinvointia ja innovointipotentiaalia; huomauttaa, että olennaisten digitaalisten taitojen 
ja elämäntaitojen1 sekä avaintaitojen2 (erityisesti henkilökohtaiset, sosiaaliset ja 
yrittäjyyteen liittyvät taidot) välinen synergia on saavutettava nopeasti;

3. panee tyytyväisenä merkille 17. tammikuuta 2018 annetun komission tiedonannon 
digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmasta (COM(2018)0022) sekä komission 
ehdotuksen Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta; pitää tärkeänä 
digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun saattamista hyödyntämällä kaikilta osin uusia 
teknologioita keinona edistää innovointia Euroopan koulutusjärjestelmissä ja korostaa, 
että digitaalisia taitoja on kehitettävä tehokkaasti; korostaa, että digitalisaatioon on 
liityttävä koulutustukea, jotta kansalaiset voivat siirtyä uusiin ammatillisiin ja 
yhteiskunnallisiin tehtäviin; toteaa, että digitalisaatio vaikuttaa koulutusjärjestelmiin 
kahdella tavalla: ensinnäkin kansalaisten olisi valmistauduttava elinikäiseen oppimiseen 
alati digitalisoituvassa maailmassa, ja toiseksi digitalisaatiota olisi toteutettava myös 
koulutusjärjestelmissä, jotta opettajille annetaan oikeanlaiset taidot;

4. korostaa koulutuksen merkitystä, kun halutaan auttaa ihmisiä käyttämään tieto- ja 
viestintätekniikkaa tehokkaasti, valmistautua sopeutumaan nopeasti digitalisaation 
aiheuttamiin muutoksiin ja vaikuttaa aktiivisesti digitalisaatioprosessiin; pitää lisäksi 
erittäin tärkeänä, että saatavilla on riittävä infrastruktuuri, joka tarjoaa jokaiselle 
kansalaiselle laadukkaita ja helposti saatavilla olevia yhteyksiä, ja katsoo, että sen 
käyttöönottoon olisi liityttävä asianmukainen koulutus tehokkaan käytön 
varmistamiseksi; korostaa tarvetta kuroa umpeen digitaalista kuilua ja varmistaa 
digitaalinen saatavuus luomalla investointiystävällinen ympäristö ja edistämällä 
digitaalista infrastruktuuria, kuten erittäin suuren kapasiteetin laajakaistaverkkoja; 
painottaa Verkkojen Eurooppa -välineen merkitystä fyysisen infrastruktuurin 

                                               
1 Maailman terveysjärjestö on määritellyt elämäntaidot yksilöiden kyvyiksi käyttäytyä sopeutuvasti ja 
myönteisesti niin, että he voivat selviytyä tehokkaasti päivittäisen elämän vaatimuksista ja haasteista. Keskeisiä 
elämäntaitoja ovat päätöksenteko, ongelmanratkaisu, luova ajattelu, toimiva kommunikaatio, ihmissuhdetaidot, 
itsetuntemus, empatia sekä kyky käsitellä tunteita ja sietää stressiä.
2 Neuvoston suositus elinikäisen oppimisen avaintaidoista, 22. toukokuuta 2018.
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tarjoamisessa suuren kapasiteetin laajakaistaverkkoja varten; pitää erittäin tärkeänä 
rahoituksen ja investointien lisäämistä, jotta voidaan saavuttaa EU:n strategiset 
liitettävyystavoitteet;

5. korostaa erittäin suuren kapasiteetin laajakaistaverkkojen, kyberturvallisuuden, 
lohkoketjuteknologian ja tekoälyn keskeistä merkitystä tulevien koulutusjärjestelmien 
perustana; korostaa, että on tärkeää aloittaa koodauksen opetus kaikissa kouluissa, 
yliopistoissa ja korkeakouluissa ja kannustaa kouluja osallistumaan EU:n 
koodausviikkoon; huomauttaa, että koodauskursseilla voidaan osaltaan välttää petosten 
ja valeuutisten vaaraa verkossa ja sosiaalisessa mediassa, ja korostaa, että kursseja olisi 
tarjottava ihmisille, jotka eivät pääse tällaisiin ohjelmiin koulutusjärjestelmän kautta; 
korostaa elinikäisen oppimisen merkitystä sellaisten digitaalisten taitojen ja välineiden 
kehittämisessä, jotka tukevat tekoälyyn ja kyberturvallisuuteen liittyviä prosesseja; 
huomauttaa, että kyberturvallisuuteen liittyviä opetusohjelmia olisi otettava käyttöön 
yliopistojen ja ammattikoulujen opetusohjelmissa; vaatii investoimaan riittävästi 
tutkimukseen ja innovointiin, esimerkiksi 5G-verkkoon, tekoälyyn ja 
kyberturvallisuuteen;

6. korostaa, että on kiireesti kehitettävä kaikkia digitaalisia taitoja, joita ihmiset ja 
yritykset tarvitsevat yhä muuttuvassa digitaalisessa taloudessa; painottaa digitaali-
innovointikeskittymien mahdollista roolia tässä yhteydessä; korostaa digitaalisen 
osaamisen merkitystä arvioitaessa verkossa olevien tietojen luotettavuutta; korostaa, että 
on tärkeää suunnitella erityisiä koulutusratkaisuja pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 
työskenteleville, uudelleenkouluttaa työttömiä ja kehittää kaikkien saatavilla olevaa 
digitaalista koulutusaineistoa ja -infrastruktuuria; painottaa tarvetta vahvistaa 
koulutuksen ja työelämän välisiä yhteyksiä sekä aktiivista vuoropuhelua; on tietoinen, 
että on tärkeää edistää työssäoppimiseen perustuvaa oppisopimuskoulutusta; toteaa, että 
digitalisaatio on yksi tekijä joidenkin nykyisten työpaikkojen häviämisessä ja uusien 
työpaikkojen syntymisessä tulevaisuudessa; muistuttaa, että on tärkeää kannustaa nuoria 
opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa sekä STEM-aineita (luonnontieteet, 
teknologia, insinööritieteet ja matematiikka); suhtautuu myönteisesti uuteen Digitaaliset 
mahdollisuudet -harjoitteluhankkeeseen ja korostaa, että siihen olisi sisällytettävä 
digitaalisten taitojen tasavertainen saatavuus ja oppiminen naisten ja tyttöjen osalta ja 
tähän olisi kannustettava; painottaa, että olisi laadittava suosituksia digitaalisten taitojen 
vähimmäistasosta, joka opiskelijoiden olisi hankittava opintojensa aikana, ja että 
yksityisyydensuoja, turvallisuus ja ilkivaltaisilta toimilta suojaavat perussuojatoimet 
olisi sisällytettävä opetussuunnitelmaan; korostaa tarvetta edistää yrittäjyystaitoja ja 
yrittäjähenkisyyttä sekä tukea digitaalista yrittäjyyttä; korostaa Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin sekä osaamis- ja innovointiyhteisöjen roolia yritysten, tutkimuksen 
ja koulutuksen yhdistämisessä osaamiskolmioksi; korostaa kampushautomojen roolia ja 
painottaa, että eurooppalaisiin yliopistoihin on kehitettävä lisää yliopistoihin liittyviä 
hautomo-ohjelmia;

7. painottaa, että digitalisaatio työpaikoilla tarkoittaa muutoksia ja haasteita henkilöstön 
sopeutumisessa; korostaa siksi, että on tärkeää tukea koulutusta ja elinikäistä oppimista, 
joka painottuu digitaalisten taitojen kehittämiseen synergiassa elämäntaitojen ja 
avaintaitojen kanssa, jotka ovat olennaisia siirtymävaiheessa olevan työvoiman 
selviytymiskyvyn, voimaannuttamisen ja hyvinvoinnin kannalta;
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8. muistuttaa, että digitaalinen tekniikka ja tietojen saanti mahdollistavat innovoinnin 
koulutuksessa; korostaa avoimen datan merkitystä oppimisresurssina sekä keinona 
kehittää edelleen avointa tiedettä.
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