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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni perustuu yhteisiin perusarvoihin; ottaa huomioon, 
että jäsenvaltioiden velvollisuutena on varmistaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet 
koulutukseen; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi luotava suotuisat olosuhteet digitaalisten 
taitojen kehittämiselle kaikille ja varmistettava digitaalisen sisällön ja digitaalisten 
palvelujen yhtäläinen saatavuus, mukaan lukien julkisten elinten verkkosivustojen ja 
mobiilisovellusten digitaalisen saavutettavuuden varmistaminen; ottaa huomioon, että 
heikossa asemassa olevilla ryhmillä on usein vain vähän tai ei lainkaan pääsyä 
digitaalisiin resursseihin, mukaan lukien ajantasainen teknologia ja laitteet, joiden 
hankkiminen ja ylläpito on kallista, mikä johtaa kasvavaan digitaaliseen 
saatavuuskuiluun kaikkialla unionissa ja lisää sosiaalista syrjäytymistä;

B. ottaa huomioon, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ensimmäisessä 
periaatteessa korostetaan taitojen ylläpitämisen ja hankkimisen merkitystä, jotta voidaan 
varmistaa ”yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille”, ja todetaan, että 
”jokaisella on oikeus laadukkaaseen ja inklusiiviseen opetukseen, koulutukseen ja 
elinikäiseen oppimiseen sellaisten taitojen ylläpitämiseksi ja hankkimiseksi, jotka 
mahdollistavat osallistumisen yhteiskunnan toimintaan ja auttavat työmarkkinoille 
siirtymisessä”;

C. ottaa huomioon, että tietoteknisten välineiden ja internetin saatavuudessa on edelleen 
epätasa-arvoa ja että monet alueet, erityisesti maaseutualueet ja epäsuotuisassa 
asemassa olevat alueet, kärsivät huonoista yhteyksistä; katsoo, että tämä vähentää 
mahdollisuuksia kehittää digitaalisia taitoja ja lisää digitaalista kuilua ja 
työmarkkinoiden jakautumista, jotka saattavat syventyä ajan myötä; ottaa huomioon, 
että OECD:n kansainvälisen oppimistulosten arviointiohjelman (PISA) vuonna 2018 
tekemän tutkimuksen mukaan monilla pienituloisilla kodeilla ei ollut mahdollisuutta 
käyttää tietokoneita; ottaa huomioon, että myös kouluissa tietokoneiden saatavuus 
vaihtelee suuresti jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä; ottaa huomioon, että 
10 prosenttia EU:n maaseutualueiden kotitalouksista ei voi käyttää kiinteän verkon 
internetiä ja että 41 prosenttia ei kuulu laajakaistan piiriin1; ottaa huomioon, että maissa, 
joissa kaupungistumisaste on korkea, korkea-asteen koulutuksen saaneiden osuus 
väestöstä on suuri, kodeissa on enemmän laajakaista- ja langattomia internetyhteyksiä ja 
useammilla kansalaisilla on digitaaliset perustaidot tai pitkälle digitaaliset viedyt taidot2;

D. ottaa huomioon, että 85 prosenttia kansalaisista käytti internetiä vuonna 2019 ja vain 
58 prosentilla oli vähintään digitaaliset perustaidot3; ottaa huomioon, että digitaalisen 
osaamisen tasoon liittyy erityisiä sosioekonomisia ja sukupuoleen, ikään, 

1 Euroopan komissio, Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi, 2020 – EU-27:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
arvot.
2 UNESCOn työasiakirja koulutuspolitiikasta ”Managing tomorrow’s digital skills – what conclusions can we 
draw from international comparative indicators?”, s. 17.
3 Euroopan komissio, Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi 2020.
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maantieteelliseen sijaintiin ja saavutettavuuteen liittyviä näkökohtia, joihin on 
puututtava; ottaa huomioon, että työllisyystilanne kehittyy nopeasti ja on arvioitu, että 
65 prosenttia alakoulun nyt aloittavista lapsista päätyy lopulta työskentelemään täysin 
uudenlaisissa työpaikoissa, jollaisia ei vielä ole olemassa4; 

E. ottaa huomioon, että sukupuolten välinen ero digitaalisissa taidoissa on edelleen 
merkittävä ja sen odotetaan kasvavan; ottaa huomioon, että vain 17 prosenttia 
teknologia-alan työpaikoista on naisten hallussa, vaikka 54 prosenttia korkea-asteen 
opiskelijoista on naisia; ottaa huomioon, että Eurostatin mukaan vain kolmasosa 
luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan (STEM) tutkinnon 
suorittaneista on naisia; katsoo, että toimet sukupuolittuneiden käytäntöjen ja 
eriarvoisuuden torjumiseksi digitaalialalla ovat riittämättömiä; ottaa huomioon, että 
sukupuolten välinen kuilu on erityisen selvä tekoälyn alalla, jolla koko maailmassa vain 
22 prosenttia ammattilaisista on naisia, mikä vahvistaa digitaalialan miehiä suosivaa 
kehityspolkua lähitulevaisuudessa;

F. ottaa huomioon, että ikääntyneet ovat alttiimpia digitaaliselle syrjäytymiselle; ottaa 
huomioon, että vain 35 prosentilla 55–74-vuotiaista on digitaaliset perustaidot, kun 
vastaava osuus 16–24-vuotiaista on 82 prosenttia;

G. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on paljastanut syvän eriarvoisuuden 
koulutuksen saatavuudessa ja digitaalisissa yhteyksissä joissakin EU:n maissa ja 
joillakin alueilla ja pahentanut sitä

H. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on osoittanut, miten kriisi on vaikuttanut 
suhteettomasti tiettyihin heikommassa asemassa oleviin yhteiskuntaryhmiin, kuten 
romaneihin, koska digitaalinen koulutus ei useinkaan ole ollut heidän lastensa saatavilla 
ja/tai kohtuuhintaista, mikä johtuu tietoteknisten laitteiden, internetyhteyksien ja sähkön 
riittämättömyydestä tai täydellisestä puutteesta ja mikä on entisestään syventänyt 
eriarvoisuutta koulutuksessa;

I. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on pahentanut olemassa olevia epäkohtia, joita 
vammaiset henkilöt ja erityistarpeiset henkilöt kohtaavat internetiin pääsyssä; ottaa 
huomioon, että Euroopan vammaisfoorumin mukaan joka kolmas vammainen henkilö ei 
ole koskaan käyttänyt internetiä; ottaa huomioon, että vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 9 artiklassa määrätään vaatimuksesta, jonka 
mukaan tieto- ja viestintätekniikkaa ja -järjestelmiä on voitava käyttää yhdenvertaisesti 
muiden kanssa;

J. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on tuonut korostetusti esiin digitaalisten 
taitojen puutteen, niiden merkityksen kaikille kansalaisille työskentelyalasta ja 
henkilökohtaisesta taustasta riippumatta ja tarpeen parantaa niitä muun muassa 
koulutuksen avulla; katsoo, että on investoitava digitaaliseen infrastruktuuriin ja 
laitteisiin, joiden avulla opiskelijat, opettajat ja työntekijät voivat osallistua 
etäoppimiseen kotona ja oppilaitoksissa; katsoo, että tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota monilapsisiin perheisiin, yksinhuoltajiin ja pienituloisiin 
kotitalouksiin; ottaa huomioon, että opetuksen laatu ja saatavuus pandemian aikana on 
vaihdellut riippuen infrastruktuurin ja välineiden saatavuudesta, digitaaliset taidot 

4 Maailman talousfoorumi, ”The future of jobs”, syyskuu 2018.
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omaavien kouluttajien läsnäolosta, mukaan lukien kyky ja halu mukauttaa 
opetusmenetelmiä, sekä siitä, että käytettävissä on esteettömästi digitaalista sisältöä ja 
digitaalisia välineitä, palveluja ja alustoja;

K. ottaa huomioon, että jopa 32 prosenttia oppilaista ja opiskelijoista ei voinut käyttää 
internetiä eikä digitaalisia välineitä covid-19-kriisin aikana, minkä vuoksi heillä oli 
hyvin rajalliset mahdollisuudet saada koulutusta; ottaa huomioon, että 
varhaislapsuudessa vallitseva digitaalinen kuilu vaikuttaa kielteisesti myöhemmän 
elämän työllisyysnäkymiin; ottaa huomioon, että ennen kriisiä vain 39 prosenttia EU:n 
opettajista koki olevansa hyvin tai erittäin hyvin valmistautuneita käyttämään 
digitaaliteknologiaa opetuksessa, ja toteaa, että jäsenvaltioiden välillä on huomattavia 
eroja; ottaa huomioon, että komissio totesi digitaalisen koulutuksen vuosien 2021–2027 
toimintasuunnitelmassaan, että joissakin jäsenvaltioissa oppilaiden koulunkäyntiin 
käyttämien tuntien määrä on laskenut jopa puoleen pandemian aikana; ottaa huomioon, 
että jopa oppilaitosten väliaikaisella sulkemisella voi olla merkittäviä seurauksia 
oppilaille ja että opetusajan lyhentämisellä voi olla kielteinen vaikutus oppimistuloksiin 
ja se voi lisätä olemassa olevaa sosiaalista eriarvoisuutta5; ottaa huomioon, että covid-
19-kriisi on korostanut tarvetta soveltaa monen sidosryhmän lähestymistapaa 
määriteltäessä digitaalisen koulutuspolitiikan tavoitteita, mekanismeja ja keinoja; 

L. katsoo, että luokassa tapahtuva opetus on edelleen olennaisen tärkeää eivätkä 
digitaaliset välineet saisi täysin korvata henkilökohtaista opetusta ja siihen liittyviä 
etuja; katsoo, että verkko-oppimisen ja -opetuksen sekä digitaalisten välineiden olisi 
säilyttävä tavanomaisia koulutus- ja opetusmenetelmiä sekä kouluttajien 
asiantuntemusta ja arviointia täydentävinä; ottaa huomioon, että opettajat ja kasvattajat 
ovat edelleen vastuussa koulua käyvien lasten koulutuksesta; katsoo, että erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä esikouluikäisiin, alakoulussa oleviin ja erityisopetusta 
tarvitseviin lapsiin, joilla on oppimisongelma tai vamma, joka vaikeuttaa etäopiskelua;

M. katsoo, että uudelleenkoulutus ja osaamisen parantaminen ovat tarpeen, jotta voidaan 
mukautua pitkäaikaisiin etätyöolosuhteisiin, jotka yleistyvät covid-19-kriisin myötä; 
katsoo, että työnantajien olisi tarjottava digitaalista koulutusta ja digitaalisia laitteita 
kaikille työntekijöille kiinnittäen asianmukaista huomiota erityistarpeisiin, kuten 
kohtuullisten palvelujen tarjoamiseen vammaisille henkilöille;

N. katsoo, että digitaalisen koulutuksen tavoitteena on valmistaa opiskelijoita käyttämään 
digitaaliteknologiaa taitavasti eri elämänaloilla;

O. katsoo, että osaamisen parantaminen ja uudelleenkoulutus, myös verkkokoulutuksen 
avulla, ja kaikkien digitaalisten taitojen kehittäminen, ovat sekä yksilön että 
yhteiskunnan vastuulla ja elintärkeitä, jotta voidaan mukautua yhä digitalisoituneempien 
työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin ja uusiin työelämän realiteetteihin, kuten 
etätyöhön, torjua syrjintää ja työpaikkojen menetyksiä, parantaa peruspalvelujen 
saatavuutta ja puuttua erityisesti ikääntyneiden digitaaliseen ja sosiaaliseen 
syrjäytymiseen; katsoo, että varhaisella ja elinikäisellä koulutuksella on huomattavat 
mahdollisuudet kuroa umpeen kuilu käytettävissä olevien taitojen ja työmarkkinoiden 
tarpeiden välillä; ottaa huomioon, että eristysaikana verkkoviestintä oli yksi 

5 Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus, tekninen selvitys ”The likely impact of COVID-19 on education: 
Reflections based on the existing literature and recent international datasets”, 2020.



PE657.258v02-00 6/14 AD\1219185FI.docx

FI

tärkeimmistä viestintävälineistä, jonka avulla perheet voivat pitää yhteyttä;

P. ottaa huomioon, että digitaalisesta lukutaidosta on nopeasti tulossa kaikkialle ulottuva 
osaaminen, jota edellytetään työpaikoissa, joilla on aiemmin ollut vain vähän tai ei 
lainkaan yhteyttä digitaaliseen ympäristöön, mukaan lukien työpaikat, joihin vaaditaan 
ammatillinen tutkinto, ja ruumiilliset työt;

Q. katsoo, että tietyn toimenpiteen ja digitaalisen pätevyyden havaitun lisääntymisen 
välistä selkeää yhteyttä on vaikea määrittää, koska digitalisointistrategioita ja 
arviointiraportteja ei ole tutkittu riittävästi sekä yksittäisten hankkeiden että kansallisten 
strategioiden osalta; katsoo, että on selvästi tarpeen kerätä laadukasta tietoa ja vaihtaa 
parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden välillä sekä soveltaa monen sidosryhmän 
lähestymistapaa, johon osallistuvat työmarkkinaosapuolet, erityisesti yritykset, 
kansainväliset järjestöt, tiedemaailma ja kansalaisyhteiskunta;

R. katsoo, että digitaalinen koulutus on jatkuva ja usein elinikäinen oppimisprosessi; ottaa 
huomioon, että yleissivistävien ja ammatillisten koulujen digitaalisten valmiuksien 
tukeminen sekä yksilöllistäminen ja innovointi koulutusjärjestelmissä voivat auttaa 
parantamaan kaikenikäisten oppijoiden oppimistuloksia, lisäämään koulutuksen 
oikeudenmukaisuutta, laatua, osallisuutta ja tehokkuutta ja puuttumaan 
työmarkkinoiden polarisaatioon; katsoo, että kaikissa digitaalisen koulutuksen 
strategioissa olisi sovellettava elinikäisen oppimisen lähestymistapaa ja niiden olisi 
katettava kaikki koulutusalat sekä virallisessa että epävirallisessa koulutuksessa;

S. katsoo, että koulutus on investointi tulevaisuuteen ja tärkeä väline kunkin yksilön 
kehityksen ja itsensä toteuttamisen kannalta; katsoo, että digitaalinen koulutus voisi 
auttaa vastaamaan sellaisiin haasteisiin kuin disinformaatio, radikalisoituminen, 
identiteetti- ja tietovarkaudet, verkkokiusaaminen ja verkkohuijaukset; katsoo, että 
koulutuksella ja elinikäisellä oppimisella on keskeinen rooli oikeudenmukaisessa 
siirtymisessä digitaalitalouteen;

T. katsoo, että ammatillinen koulutus on eurooppalaisten koulutusjärjestelmien olennainen 
osa ja antaa nuorille ja aikuisille työmarkkinoilla ja elinikäiseen oppimiseen tarvittavan 
osaamisen ja pätevyyden; toteaa, että EU:ssa ammatillisen koulutuksen saaneita on noin 
puolet keskiasteen tutkinnon suorittaneista; toteaa, että ammatillisella koulutuksella on 
ratkaiseva sija pyrittäessä vastaamaan vihreään ja digitaaliseen siirtymään liittyviin 
haasteisiin ja että se on keskeisessä asemassa, jotta työntekijät saavat EU:n 
työmarkkinoilla tarvitsemansa pätevyyden;

1. korostaa, että covid-19-pandemia on osoittanut, että kaikki oppijat, erityisesti 
heikommista lähtökohdista lähtöisin olevat ja maaseudulla ja syrjäisillä alueilla asuvat 
oppijat, eivät kykene osallistumaan etäopetukseen; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäämään investointeja laadukkaaseen digitaaliseen infrastruktuuriin ja laitteisiin, 
digitaaliseen koulutukseen ja digitaalisten taitojen ja pätevyyksien kehittämiseen 
maaseutualueilla, harvaan asutuilla alueilla, syrjäisillä alueilla ja reuna-alueilla, jotta 
varmistetaan, että EU:lla on johtava rooli digitaalisen aikakauden rakentamisessa; 
toistaa jälleen vaatimuksensa kunnianhimoisista määrärahoista ja huomattavista 
investoinneista koulutukseen; korostaa useiden EU:n välineiden, kuten Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen, Verkkojen Eurooppa -välineen, Horisontti Eurooppa 
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-puiteohjelman, Erasmus+- ohjelman, Euroopan solidaarisuusjoukkojen ja uuden 
digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman, merkitystä virallisen ja epävirallisen 
koulutuksen kehittämisessä sekä investointeina digitaaliseen lukutaitoon, 
koulutusinfrastruktuuriin ja digitaalisiin laitteisiin kouluissa; korostaa lisäksi, että myös 
kansallisen tason investoinnit ovat välttämättömiä; muistuttaa, että vähintään 
20 prosenttia elpymis- ja palautumistukivälineen varoista on varattu digitaaliseen 
siirtymään, mikä voisi auttaa vahvistamaan koulutusjärjestelmien digitaalisia 
valmiuksia;

2. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikilla kotitalouksilla ja julkisilla laitoksilla 
on käytettävissään sähköä ja nopeita internetyhteyksiä sekä tarvittavia laitteita ja 
tietoteknisiä välineitä, jotka ovat avaintekijöitä oppilaiden ja heidän perheidensä 
digitaalisten taitojen parantamisessa ja verkkokoulutukseen osallistumisessa; korostaa 
tarvetta tukea vanhempia ja lapsia etäopiskelussa tarjoamalla heille tarvittava 
digitaalinen infrastruktuuri sekä tekniset ja digitaaliset taidot; korostaa, että 
sosioekonomisen taustan erot, joiden vuoksi sähkön saatavuus, digitaaliset yhteydet 
sekä digitaaliset laitteet ja taidot vaihtelevat, luovat digitaalisen kuilun opiskelijoiden 
välille;

3. korostaa, että tarkistettu digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma on sovitettava 
yhteen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin asiaankuuluvien periaatteiden, YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan eurooppalaisen 
strategian kanssa;

4. korostaa, että on kiinnitettävä erityistä huomiota jatkokoulutukseen ja siihen pääsyyn 
sekä opettajien ja kouluttajien ammatilliseen kehittämiseen kaikilla tasoilla, myös 
ammatillisessa koulutuksessa; korostaa, että heille on tarjottava digitaalisia laitteita, 
jotta voidaan parantaa heidän digitaalisia taitojaan, mukaan lukien taitojen arviointi ja 
sertifiointimekanismit, sekä heidän tietämystään opiskelijoiden mahdollisista haasteista, 
esimerkiksi sellaisten ohjelmien avulla, kuin eTwinning, aikuiskoulutuksen 
eurooppalainen foorumi (EPALE), Erasmus+-ohjelma ja kouluopetuksen 
eurooppalainen verkkofoorumi; korostaa, että opettajat ja kouluttajat on asetettava 
kaikilla tasoilla digitaalisen koulutusprosessin keskiöön sekä prosessin suunnittelussa 
että toteutuksessa;

5. korostaa tarvetta varmistaa tehokas työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ammatillisesta 
koulutuksesta ja aikuiskoulutuksesta, jotta voidaan lujittaa ammatillisen koulutuksen 
tehokasta hallinnointia kaikilla tasoilla, ja korostaa tarvetta tunnustaa pätevyydet, 
työkokemus sekä epävirallinen ja arkioppiminen ja validoida ne;

6. korostaa, että on kiireellisesti kehitettävä poliittisia aloitteita, joilla pyritään 
kaventamaan digitaalista osaamisvajetta ja parantamaan digitaalista lukutaitoa; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä eriarvoisuuden vähentämiseksi 
koulutuksessa poistamalla esteitä kaikenikäisten oppijoiden ja työntekijöiden 
yhtäläiseltä pääsyltä digitaaliseen koulutukseen ja siihen osallistumiselta, jotta voidaan 
parantaa digitaalista osaamista ja puuttua digitaaliseen syrjäytymiseen Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaisesti; korostaa, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä haavoittuviin ryhmiin ja vähemmistöihin, joille digitaalisen osaamiskuilun 
umpeen kurominen voi olla keino katkaista sosiaalisen syrjäytymisen ja työmarkkinoilta 
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syrjäytymisen noidankehä;

7. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että oppilaitokset ja kouluttajat ovat 
hyvin valmistautuneita etäopiskeluun; kehottaa jäsenvaltioita ja asianomaisia kansallisia 
ja alueellisia viranomaisia tarjoamaan asianmukaisen digitaalisen infrastruktuurin, 
opetusmateriaalin ja päteviä opettajia, jotka ovat edellytys verkko-oppimisen 
tehokkaalle toteuttamiselle; korostaa, että covid-19-pandemian jälkeen etäopiskelusta 
voisi tulla osa nykyaikaista sulautuvaa opetusta eli integroitua 
hybridioppimismenetelmää, jossa yhdistyvät perinteiset oppimismenetelmät eli suora 
yhteydenpito kouluttajaan ja tietokonepohjainen etätoiminta; korostaa kuitenkin, että 
etäopiskelusta ei pitäisi tehdä normia esikouluikäisille ja alemman perusasteen 
oppilaille eikä se saisi täysin korvata kasvotusten tapahtuvaa opetusta;

8. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi pyrittävä integroimaan digitaaliteknologia kattavammin 
koulutukseen kehittämällä ohjelmia ja kohdennettuja investointeja, joiden perimmäisenä 
tavoitteena on varmistaa, että niiden kansalaiset ovat valmiita ja valmistautuneita 
digitaalisia taitoja edellyttäviin tuleviin työpaikkoihin; korostaa, että näin jäsenvaltiot ja 
niiden kansalaiset voisivat hyödyntää täysimääräisesti digitalisaation koko potentiaalia 
EU:n työmarkkinoilla ja hyötyä täysimääräisesti uusien työmenetelmien, kuten etätyön, 
nykyisestä käytöstä yrityksissä;

9. korostaa tarvetta vahvistaa työmarkkinaosapuolten roolia varmistamalla, että 
digitaalialan koulutuspolitiikassa kannustetaan tekemään työehtosopimuksia 
digitaalisten taitojen ja jatkokoulutuksen määrittelystä ja sääntelystä, kuulemalla 
työmarkkinaosapuolia osaamistarpeista ja päivittämällä koulutusjärjestelmien 
opetussuunnitelmia sekä tekemällä yhteistyötä työntekijöiden edustajien kanssa, jotta 
voidaan suunnitella työvoiman tarpeisiin sovitettua työpaikkakoulutusta;

10. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan komission tuella ja EU:n rahoitusvälineiden 
avulla, jos ne ovat hyödynnettävissä ja saatavilla, että haavoittuvassa asemassa olevilla 
lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on EU:ssa käytettävissään riittävät tekniset resurssit ja 
laitteet, joiden avulla he voivat hankkia digitaalisia perustaitoja ja jotka voivat tarjota 
huomattavasti paremmat mahdollisuudet sosiaaliseen ja taloudelliseen osallisuuteen;

11. toteaa, että ammatillinen koulutus voi edistää merkittävästi Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman toteutumista auttamalla määrittelemään ja toteuttamaan taloutta ja 
kaikkia ihmisiä hyödyttäviä niin kutsuttuja ”vihreitä taitoja”; muistuttaa, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilari, uusi osaamisohjelma Euroopalle ja Euroopan 
osaamissopimus on sovitettava yhteen vihreiden taitojen kanssa;

12. kannustaa jäsenvaltioita edistämään joustavia koulutusmalleja ja tukemaan etäoppijoita 
esimerkiksi verkkoresursseilla, sähköisillä aineistoilla ja maksuttomalla 
verkkokoulutuksella;

13. varoittaa, että varhaislapsuudessa vallitsevalla sosiaalisella ja koulutuksellisella 
eriarvoisuudella on kielteinen vaikutus koulutustasoon ja työllisyysnäkymiin 
myöhemmällä iällä; toistaa, että on parannettava pääsyä laadukkaaseen koulutukseen ja 
pyrittävä koordinoidummin kehittämään digitaalisia taitoja ja mediataitoja varhaisessa 
iässä; pitää myönteisenä komission ilmoitusta, että se aikoo ottaa käyttöön 
eurooppalaisen lapsitakuun lasten köyhyyden torjumiseksi; painottaa, että 
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jäsenvaltioiden olisi kohdennettava vähintään viisi prosenttia Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR+) yhteistyössä hallinnoitavista määrärahoista eurooppalaisen lapsitakuun piiriin 
kuuluvien toimien tukemiseen, ja vaatii luomaan ESR+:n yhteyteen erillisen 
budjettikohdan eurooppalaista lapsitakuuta varten ja osoittamaan siihen 20 miljardin 
euron suuruiset määrärahat;

14. korostaa, että covid-19-kriisi on jo nyt aiheuttanut paljon työttömyyttä ja erityisesti 
tämä koskee nuoria, joiden työsuhteet ovat väistämättä useammin epävarmoja; pitää 
tässä mielessä myönteisinä komission suunnitelmia vahvistaa eurooppalaista 
nuorisotakuuta; katsoo, että nuoria yleisesti ja erityisesti työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella olevia nuoria, jotka rekisteröityvät nuorisotakuujärjestelmiin, olisi tuettava 
digitaalisten taitojen kehittämisessä ja parantamisessa, jotta helpotetaan osaamisen 
kehittämistä ja uudelleenkoulutusta kohti vihreää ja digitaalista siirtymää; korostaa, että 
jäsenvaltioiden on jatkossakin investoitava riittävästi ESR+:n varoja nuorten 
työllistymistä tukeviin toimenpiteisiin, ja katsoo, että niiden olisi siksi osoitettava 
vähintään 15 prosenttia yhteistyössä hallinnoitavista ESR+:n määrärahoista 
kohdennettuihin toimiin ja rakenneuudistuksiin, joilla tuetaan nuorten laadukkaita 
työpaikkoja;

15. korostaa tarvetta opettaa digitaalisia perustaitoja ja parantaa lasten ja nuorten kykyä 
kriittiseen ajatteluun ja medialukutaitoa, jotta he voivat arvioida valeuutisten, 
verkkokiusaamisen, radikalisoitumisen, kyberturvallisuusongelmien ja petosten vaaroja 
ja selviytyä niistä, ja korostaa tarvetta lisätä heidän tietoisuuttaan tietoturvasta; korostaa, 
että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä opetusmenetelmiin eikä pelkästään 
digitaalisten välineiden käyttöön; korostaa tähän liittyen elinikäisen oppimisen ja 
koulutusjärjestelmien riittävien resurssien merkitystä; korostaa tässä yhteydessä, että 
opetushenkilöstöä on autettava vastaamaan haasteeseen, joka liittyy opiskelijoiden ja 
oppisopimusoppilaiden valmentamiseen elämää ja työtä varten digitaalisella 
aikakaudella;

16. korostaa tarvetta edistää pehmeitä taitoja, kuten inhimillistä empatiaa, luovuutta ja 
ongelmanratkaisukykyä STEM-aineiden erityisosaamisen puitteissa, erityisesti 
automaatio- ja tekoälyjärjestelmien käyttöönottoa silmällä pitäen; korostaa tarvetta 
kehittää osaamista, jota tarvitaan tekoälyyn perustuvan teknologian luomiseen ja 
käyttöön, tällaisten välineiden käyttöä sääntelevän eettisen kehyksen parantamiseen ja 
tietojenkäsittelyyn; korostaa, että tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyviä teknologioita 
käyttävillä yrityksillä on vastuu asianmukaisen uudelleen- ja täydennyskoulutuksen 
tarjoamisesta kaikille asianomaisille työntekijöille, jotta he oppivat käyttämään 
digitaalisia välineitä ja työskentelemään yhteistyörobottien ja muiden uusien 
teknologioiden kanssa ja siten mukautuvat työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin ja 
pysyvät työelämässä; pitää tässä yhteydessä tärkeänä Euroopan tason 
työmarkkinaosapuolten puitesopimusta digitalisaatiosta; muistuttaa, että tässä 
sopimuksessa määritellään työnantajien vastuu työntekijöiden taitojen parantamisesta ja 
päivittämisestä erityisesti työpaikkojen digitalisoitumisen vuoksi;

17. korostaa, että on tärkeää kehittää politiikkoja, joilla varmistetaan, että vammaisilla 
henkilöillä on samat mahdollisuudet ja pääsy laadukkaaseen digitaaliseen koulutukseen; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään eri tavoin vammaisia henkilöitä edustavien 
järjestöjen kanssa digitaalisen koulutuksen tuomien haasteiden ja mahdollisuuksien 



PE657.258v02-00 10/14 AD\1219185FI.docx

FI

tarkastelemiseksi ja ottamaan vammaisten henkilöiden erityistarpeet huomioon, kun 
kehitetään tehokasta digitaalista koulutusta koskevaa politiikkaa; kehottaa jäsenvaltioita 
edistämään aikuiskoulutusta, joka tarjoaa mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, 
parantamaan työllistettävyyttä ja varmistamaan, että kaikki niiden kansalaiset, myös 
muita heikommassa asemassa olevat ryhmät, hyötyvät täysimääräisesti digitaalisesta 
siirtymästä EU:n työmarkkinoilla; kehottaa luomaan helposti saatavilla olevia ja 
kohtuuhintaisia digitaalisia taitoja koskevia ohjelmia, jotka on räätälöity ikääntyneiden 
tarpeisiin; kehottaa komissiota esittämään vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevan 
Euroopan vammaisstrategian yhteydessä kunnianhimoisen ehdotuksen, jolla 
varmistetaan tieto- ja viestintäteknologian ja -järjestelmien kohtuuhintainen ja tehokas 
saatavuus vammaisille henkilöille yhdenvertaisesti muiden kanssa;

18. suhtautuu myönteisesti ehdotukseen neuvoston suositukseksi kestävää kilpailukykyä, 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta 
koulutuksesta6; kannattaa ehdotuksen yleisiä tavoitteita nykyaikaistaa ammatillista 
koulutusta koskevaa EU:n politiikkaa, virtaviivaistaa eurooppalaista yhteistyötä 
prosessissa ja yksinkertaistaa ammatillisen koulutuksen hallintoa; korostaa, että 
ammatillisen koulutuksen järjestelmien olisi oltava yhtä merkittäviä myös täydennys- ja 
uudelleenkoulutusta tarvitsevien aikuisten kannalta; kehottaa komissiota käsittelemään 
ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta kokonaisvaltaisella tavalla, joka kattaa 
virallisen ja epävirallisen oppimisen sekä arkioppimisen; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita maksimoimaan ponnistuksensa investoidakseen kohtuuhintaiseen, 
helposti saatavilla olevaan, osallistavaan ja laadukkaaseen ammatilliseen koulutukseen; 
kehottaa jäsenvaltioita lisäämään ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta 
aikuisopiskelijoille ja helpottamaan heidän pääsyään siihen sekä luomaan vahvempia 
yhteyksiä ja tiiviimpää yhteistyötä aikuisille suunnatun ammatillisen koulutuksen ja 
epävirallisen aikuiskoulutuksen välille, jotta voidaan edistää avaintaitoja, kuten hyviä 
perustaitoja, digitaalisia taitoja, monialaisia sekä muita elämäntaitoja, jotka toimivat 
vahvana perustana selviytymiskyvylle, elinikäiselle työllistyvyydelle, sosiaaliselle 
osallisuudelle, aktiiviselle kansalaisuudelle ja henkilökohtaiselle kehittymiselle; 
korostaa, että vihreiden taitojen kehittäminen on yksi toimenpiteistä, joilla tarjotaan 
kestävää kehitystä ja kasvua edistävää ammattitaitoista työvoimaa; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita laatimaan työntekijöiden ja työttömien tukemiseksi kansallisissa 
ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta koskevissa politiikoissaan tehokkaita 
pätevyysstrategioita, joihin sisältyy konkreettisia tavoitteita;

19. korostaa tarvetta seurata digitalisaation vaikutuksia, ennakoida uudentyyppisiä 
työpaikkoja ja tarvittavia pätevyyksiä ja taitoja sekä käyttää näitä tietoja ajantasaisten 
digitaalisten koulutusmoduulien ja opetussuunnitelmien suunnitteluun; kehottaa 
komissiota laatimaan selvät suuntaviivat kansallisille digitaalistrategioille ja 
parantamaan digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman seurantavälineitä, jotka 
auttavat luomaan synergioita tämän alan hankkeiden välille ja joiden avulla voidaan 
arvioida toteutettavien hankkeiden tehokkuutta ja niiden vaikutusta digitaalisten taitojen 
kehittämiseen; kehottaa asianomaisia kansallisia ja alueellisia viranomaisia 
helpottamaan ja kannustamaan hyvien käytäntöjen ja taitotiedon vaihtoa ja 
kartoittamaan nykyisiä digitaalisen koulutuksen ohjelmia ja seuraamaan niiden 
tärkeimpiä edunsaajia kiinnittäen erityistä huomiota siihen, että ne ovat heikossa 

6 Ehdotus neuvoston suositukseksi 1. heinäkuuta 2020 (COM(2020)0275).
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asemassa olevien ryhmien saatavilla ja että opiskelijat ovat saavuttaneet digitaaliset 
taidot, myös tietotekniset taidot, perus- ja keskiasteen koulutuksessa; kehottaa 
jäsenvaltioita analysoimaan digitaalisen koulutuksen tilaa covid-19-pandemian aikana;

20. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan parhaiden käytäntöjen vaihtoa toteuttamiskelpoisen 
digitaalisen koulutuspolitiikan luomisesta ja siitä, miten parhaiten voidaan vastata 
digitaalisen koulutuksen uudistusten täytäntöönpanosta mahdollisesti aiheutuviin 
haasteisiin; korostaa, että covid-19-kriisistä on otettava oppia jakamalla joidenkin 
jäsenvaltioiden hyviä käytäntöjä digitaalisten välineiden käytöstä koulutuksessa;

21. muistuttaa, että covid-19-kriisi on korostanut, että koulutuspolitiikassa tarvitaan monen 
sidosryhmän lähestymistapaa, johon osallistuvat opettajat ja kouluttajat, opiskelijat, 
vanhemmat, työmarkkinaosapuolet, kansalaisjärjestöt, paikallisviranomaiset ja 
yhteisöjärjestöt ja jota noudatetaan sekä kansallisten digitaalikoulutuspolitiikkojen 
suunnittelussa että toteuttamisessa, jotta voidaan varmistaa, että nämä politiikat 
vastaavat EU:n kansalaisten tarpeita ja että oppijat asetetaan niiden keskiöön; korostaa, 
että on tärkeää ottaa työmarkkinaosapuolet, erityisesti yritykset ja koulutuslaitokset sekä 
tutkimus- ja innovointialat mukaan prosessiin, jolla kurotaan umpeen digitaalista 
osaamisvajetta Euroopassa; kehottaa jäsenvaltioita edistämään aloitteita, joiden avulla 
yritykset ja startup-yritykset voivat esitellä opiskelijoille huipputeknologiaa koskevia 
innovaatioita, mukaan lukien digitaalista oppimista helpottavat välineet; kehottaa 
jäsenvaltioita tiivistämään yhteistyötä digitaalisen sertifioinnin alalla ja edistämään tätä 
lähestymistapaa keskeisten sidosryhmien eli ammattipätevyyden tarjoajien ja 
työmarkkinaosapuolten, erityisesti työnantajien, keskuudessa;

22. korostaa, että sukupuolten välinen digitaalinen kuilu on taloudellinen, yhteiskunnallinen 
ja kulttuurinen kysymys, johon olisi puututtava kokonaisvaltaisella lähestymistavalla; 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan sukupuolten tasa-arvon digitaalisessa 
koulutuspolitiikassa ja puuttumaan nykyiseen sukupuolten väliseen digitaaliseen 
kuiluun; korostaa tarvetta kannustaa tyttöjä ja naisia osallistumaan STEM-aineisiin, 
digitaaliseen koulutukseen ja tieto- ja viestintätekniikan työmarkkinoille;

23. suhtautuu myönteisesti komission ajatukseen perustaa Euroopan digitaalisen 
koulutuksen keskus, joka voisi tukea jäsenvaltioita perustamalla digitaalista koulutusta 
koskevien kansallisten neuvontapalvelujen verkoston, yhdistää eri sidosryhmät, liittää 
toisiinsa kansalliset ja alueelliset digitaalisen koulutuksen strategiat ja seurata 
digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja digitaalisen 
koulutuksen kehitystä Euroopassa;

24. katsoo, että tulevien onnistuneiden työurien edistämiseksi tarvitaan koulutusohjelmia, 
joilla edistetään sellaisten teknisten välineiden vastuullista käyttöä, joissa yhdistyvät 
manuaalinen toiminta, leikki, luovuus, kekseliäisyys ja sosiaaliset taidot ja jotka 
mahdollistavat inhimillisen kanssakäymisen ja henkilökohtaisten suhteiden 
kehittymisen myös ilman sähköisiä ja digitaalisia laitteita;

25. korostaa tarvetta tukea oppilaiden ja opiskelijoiden fyysistä terveyttä, sillä covid-19-
kriisin aikana tietokonenäyttöjen edessä on vietetty pitkiä aikoja, mikä on saattanut 
heikentää heidän fyysistä terveyttään; kehottaa jäsenvaltioita käynnistämään 
kohdennettuja kampanjoita, joilla lisätään tietoisuutta liikunnan välttämättömyydestä;
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26. korostaa, että on tärkeää yhdistää digitaalinen koulutus muihin politiikan aloihin, jotta 
voidaan osoittaa, miten digitaalinen koulutus voi auttaa lisäämään tasa-arvoa ja 
torjumaan syrjintää sekä edistämään osallistavampaa, innovatiivisempaa ja vihreämpää 
taloutta;

27. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan ja edistämään koulutuslaitosten välistä yhteistyötä, 
myös rajat ylittävää yhteistyötä, osana pyrkimyksiä sisällyttää digitaaliteknologian 
käyttö yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen ja päivittää sitä ja tehostaa 
edistyneempien digitaalisten taitojen kehittämistä;

28. kannustaa jäsenvaltioita perustamaan ylemmän perusasteen ja keskiasteen kouluja 
koskevia kansallisia ohjelmia, joilla lisättäisiin tietotekniikka-alan tutkinnon 
suorittaneiden määrää; korostaa, että tällaisia kursseja voitaisiin kehittää 
huipputeknologiayritysten ja yliopistojen johdolla;

29. suhtautuu myönteisesti komission toimiin koulutuksen ja tutkintojen digitalisoimiseksi, 
mukaan lukien uusi Europass-palvelualusta ja suunniteltu Europassin digitaalisten 
osaamistodistusten infrastruktuuri; kiinnittää samalla huomiota tarpeeseen parantaa 
Europass-palvelualustan toimivuutta työ- ja kurssitarjousten hakemisen ja 
vastaanottamisen osalta, tarpeeseen päivittää alustalla olevia tietoja ajankohtaisista 
kursseista ja koulutus- ja työtarjouksista sekä tarpeeseen nimetä tästä prosessista 
vastaavat laitokset;

30. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan uutta Europass-palvelualustaa koskevia 
tiedotustoimiaan koulujen, opettajien, yliopistojen, opiskelijoiden, oppilaitosten ja 
työnantajien keskuudessa;

31. kannustaa jäsenvaltioita luomaan paikallisille laitoksille, kuten kirjastoille, 
yhteisökeskuksille ja sosiaalipalvelukeskuksille, mahdollisuuksia suorittaa lisätehtäviä 
digitaalisten taitojen kehittämiskeskuksina ja tarjoamaan luettelon digitaalisten taitojen 
kehittämiseen liittyvistä lisäpalveluista;

32. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään rahoitusta digitaalisessa ympäristössä 
tapahtuvan oppimisen eri näkökohtia koskevalle tieteidenväliselle tutkimukselle 
erityisprioriteettina ja kiinnittämään erityistä huomiota psykologisiin 
(käyttäytymisperusteisiin), metodologisiin, välineellisiin, työmarkkinaperusteisiin ja 
uusiin ammatteihin liittyviin näkökohtiin;

33. kannustaa jäsenvaltioita perustamaan aikuisten digitaalista koulutusta koskevia 
kansallisia järjestelmiä, jotka valmentaisivat muodollisen koulutuksen suorittaneita 
ihmisiä asumaan ja työskentelemään digitaalisessa ympäristössä ja kouluttaisivat 
uudelleen Teollisuus 4.0 -teknologian parissa työskenteleviä ihmisiä; korostaa, että 
tällaisissa ohjelmissa olisi keskityttävä osaamisen parantamiseen ja 
uudelleenkoulutukseen työntekijöiden työpaikoilla eikä sellaisten yksiköiden 
järjestämiin ulkoisiin kursseihin, joilla ei ole tietoa yrityksen erityispiirteistä.
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