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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon G8-maiden avointa dataa koskevan peruskirjan, 

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Euroopan sähköisen hallinnon 

toimintasuunnitelma 2011–2015: tieto- ja viestintätekniikalla älykkäämpää, 

kestävämpää ja innovatiivisempaa hallintoa” (COM(2010)0743), 

– ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman kilpailukykyisistä 

digitaalisista sisämarkkinoista – kärjessä sähköiset viranomaispalvelut1, 

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Euroopan sähköisen hallinnon 

toimintasuunnitelma 2016–2020: hallinnon digitalisaatiokehityksen vauhdittaminen” 

(COM(2016)0179), 

– ottaa huomioon komission laatiman sähköistä hallintoa koskevan vertailuraportin 2016, 

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia 

Euroopalle” (COM(2015)0192) ja siihen liittyvän komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjan (SWD(2015)0100), 

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman digitaalisten 

sisämarkkinoiden toimenpidepaketista2, 

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätöksen (EU) 2015/2240 eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia 

palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja sekä yhteisiä toteutuspuitteita koskevasta 

ohjelmasta (ISA2-ohjelma) julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä, 

– ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon eurooppalaisista 

standardeista 2000-luvulle (COM(2016)0358), 

                                                 
1 EUVL C 258 E, 7.9.2013, s. 64. 
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0009. 



– ottaa huomioon 31. maaliskuuta 2011 annetun komission tiedonannon elintärkeiden 

tietoinfrastruktuureiden suojaamisesta ”Saavutukset ja seuraavat vaiheet: kohti 

maailmanlaajuista verkkoturvallisuutta” (COM(2011)0163), 

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin (EU) 2016/1148 toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja 

tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa, 

– ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Kohti menestyvää 

datavetoista taloutta” (COM(2014)0442), 

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2016 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Kohti 

menestyvää datavetoista taloutta”1, 

– ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen 

käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 

kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), 

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1316/2013 Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä 

asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) 

N:o 67/2010 kumoamisesta, 

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Verkkoyhteydet kilpailukykyisillä 

digitaalisilla sisämarkkinoilla – Kohti eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa” 

(COM(2016)0587) ja siihen liittyvän komission valmisteluasiakirjan 

(SWD(2016)0300), 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstöstä (COM(2016)0590) ja sen liitteet 1–

11, vaikutustenarviointia koskevan asiakirjan (SWD(2016)0303), 

vaikutustenarvioinnista laadittua tiivistelmää koskevan asiakirjan (SWD(2016)0304) 

sekä arviointia ja tiivistelmää koskevan asiakirjan (SWD(2016)0305), 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 

asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen 

internetyhteyksien parantamisen osalta (COM(2016)0589), 

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) 2015/2120 avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja 

yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen 

alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä 

matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 

muuttamisesta, 

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja 

mobiilisovellusten saavutettavuudesta, 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0089. 



– ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 910/2014 sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin 

liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY 

kumoamisesta (”eIDAS-asetus), 

– ottaa huomioon 26. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2013/37/EU julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä, 

– ottaa huomioon 10. tammikuuta 2017 annetun komission ehdotuksen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisen eurooppalaisen palvelukortin ja siihen 

liittyvien hallinnollisten välineiden käyttöönotosta (COM(2016)0824), 

– ottaa huomioon 10. tammikuuta 2017 annetun komission tiedonannon henkilötietojen 

vaihtamisesta ja suojaamisesta globalisoituneessa maailmassa (COM(2017)0007), 

– ottaa huomioon 10. tammikuuta 2017 annetun komission tiedonannon Euroopan 

datavetoisen talouden rakentamisesta (COM(2017)0009), 

– ottaa huomioon 10. tammikuuta 2017 annetun komission ehdotuksen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän kunnioittamisesta ja 

henkilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY 

kumoamisesta (COM(2017)0010), 

– ottaa huomioon 10. tammikuuta 2017 annetun komission ehdotuksen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten 

ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 

liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY 

kumoamisesta (COM(2017)0008), 

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 96/9/EY tietokantojen oikeudellisesta suojasta, 

– ottaa huomioon 19. huhtikuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Eurooppalainen 

pilvipalvelualoite – Kilpailukykyisen tieto- ja osaamistalouden rakentaminen 

Euroopassa” (COM(2016)0178), 

– ottaa huomioon 26. helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2014/24/EU julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta, 

– ottaa huomioon 16. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2014/55/EU sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa, 

– ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Uusi 

osaamisohjelma Euroopalle” (COM(2016)0381), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, 

tutkimus- ja energiavaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot 

(A8-0178/2017), 

A. toteaa, että julkishallintojen nykyaikaistamisstrategioita on mukautettava muuttuvaan 

ympäristöön, jotta voidaan siirtyä digitaaliseen hallintoon; 



B. ottaa huomioon, että hallintopalvelujen digitalisoinnin olisi autettava saavuttamaan 

sisämarkkinoiden täysi potentiaali, edistettävä kansalaisuuden parempaa harjoittamista, 

parannettava kansalaisten elämisen laatua ja alueiden sosiaalista ja taloudellista 

kehitystä, lisättävä kansalaisten ymmärrystä julkisista palveluista ja osallistumista niihin 

ja parannettava niiden vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta sekä vahvistettava 

poliittista osallistumista lujittamalla kansalaisten vuoropuhelua viranomaisten kanssa ja 

lisäämällä avoimuutta; katsoo, että EU:n olisi kannustettava jäsenvaltioiden välistä 

parhaiden käytäntöjen ja tekniikoiden vaihtoa; 

C. toteaa, että tieto- ja viestintätekniikan alaa pyydetään auttamaan siirtymisprosessissa 

siten, että julkishallinnoille tarjotaan räätälöityjä ratkaisuja; 

D. toteaa, että digitaaliseen hallintoon siirtyminen on toteutettava unionin ja 

jäsenvaltioiden tasolla sekä alue- ja paikallistasolla; 

E. toteaa, että digitaalisen julkishallinnon mahdollisuudet voidaan hyödyntää 

kokonaisuudessaan ainoastaan siinä tapauksessa, että kansalaiset ja yritykset voivat 

täysin luottaa tarjottuihin palveluihin; 

F. toteaa, että EU:n oikeusportaali (e-Justice) on oleellinen väline tiedonsaantia ja 

oikeussuojan toteutumista varten ja edustaa tärkeää vaihetta EU:n julkishallinnon 

uudistamisessa; 

G. toteaa, että oikeusvarmuus oletettavasti lisääntyy ja yritysten kustannukset vähenevät, 

kun tietoa on paremmin saatavilla ja kun yhtiöoikeudellisissa muodollisuuksissa 

käytetään yleisemmin parempia digitaalisia välineitä yrityksen elinkaaren aikana; 

H. toteaa, että parhaillaan pyritään liittämään yhteen sähköiset yritys- ja 

maksukyvyttömyysrekisterit kaikkialla unionissa ja että se on tärkeää sisämarkkinoiden 

avoimuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi; 

I. toteaa, että näihin rekistereihin pääsy yhteisen oikeusportaalin kautta ei vielä ole 

mahdollista, koska eri jäsenvaltioissa käytetään erilaisia teknisiä standardeja; toteaa, että 

tarvitaan lisätoimia, jotta EU:n väestön saatavilla olisi saavutettavia, yhteentoimivia ja 

käyttäjäystävällisiä sähköisen hallinnon välineitä; toteaa, että tietynasteinen tietoturva ja 

-suoja tietojen käsittelyn aikana on perusedellytys oikeusportaalin käyttämiselle, kun 

otetaan huomioon oikeudellisten tietojen ominaispiirteet; 

1. katsoo, että sähköisen hallinnon kehittäminen on digitaalisten sisämarkkinoiden 

keskeinen osa, ja kehottaa komissiota yksilöimään toimintasuunnitelmaa varten 

täsmällisiä ja mitattavissa olevia tavoitteita, jotka perustuvat suoritusindikaattoreihin, 

sekä valvomaan sen täytäntöönpanossa saavutettua edistystä ja tiedottamaan siitä 

parlamentille vuosittain; korostaa, että sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma 2011–

2015 tuotti myönteisiä tuloksia sekä unionin että jäsenvaltioiden tasolla; kannustaa 

komissiota ja jäsenvaltioita myös arvioimaan kuluttajien tarpeita sähköisten palvelujen 

käytön tason lisäämiseksi; 

Julkishallintojen digitalisoituminen 

2. katsoo, että julkishallintojen olisi oltava avoimia, läpinäkyviä, tehokkaita ja osallistavia 

ja tarjottava vuoteen 2022 mennessä rajattomia, räätälöityjä, saavutettavia ja 

käyttäjäystävällisiä päästä päähän ulottuvia digitaalisia julkisia palveluja kansalaisille ja 

yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille ja vähennettävä siten näille aiheutuvia 



kustannuksia, esteitä ja hallinnollista rasitusta, jolloin päästään hyödyntämään kaikkia 

digitaalisesta vallankumouksesta koituvia etuja; katsoo kuitenkin, että tämän olisi oltava 

yhteensopivaa julkishallinnon oikeudenmukaisen rakennemuutoksen kanssa; 

3. kannattaa suunnitelmaa, jonka mukaan tulevien aloitteiden olisi lähtökohtaisesti 

perustuttava digitaalisuuteen, ja korostaa, että on tärkeää toteuttaa ”yhden kerran 

periaate”, jolla helpotetaan kansalaisten ja yritysten vuorovaikutusta julkishallintojen 

kanssa, kun vältetään tarpeettomia ja aikaa vieviä hallintoprosesseja ja helpotetaan 

aikaisemmin toimitettujen tietojen käyttämistä uudelleen muihin sovelluksiin; korostaa, 

että komission tutkimusten mukaan yhden kerran periaatteen noudattamisen odotetaan 

säästävän EU:n tasolla noin 5 miljardia euroa vuodessa vuoteen 2017 mennessä; 

kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentille yrityksille tarkoitettujen yhden kerran 

periaatteen mukaisten laajamittaisten pilottihankkeiden tuloksista ja käynnistämään 

vuoden 2017 loppuun mennessä kansalaisille tarkoitetun yhden kerran periaatteen 

mukaisen laajamittaisen hankkeen; 

4. pitää myönteisenä, että komissio aikoo mahdollisimman pian perustaa digitaalisen 

portaalin, joka tarjoaisi kansalaisille ja yrityksille yhdellä kertaa sekä kansallisella että 

EU:n tasolla sisämarkkinoiden verkkopalveluja koskevan linkitetyn ja johdonmukaisen 

paketin, joka kattaisi EU:n säännöt ja kansalliset säännöt sekä avustuspalvelut, sekä 

saattaa valmiiksi kansalaisia ja yrityksiä rajat ylittävissä tilanteissa koskevat tärkeimmät 

menettelyt ja auttaa panemaan täytäntöön yhden kerran periaatteen EU:ssa; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan portaalin nopean ja täydellisen 

täytäntöönpanon ja toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan taata sen 

tehokas toiminta ja yhteentoimivuus sen kaiken potentiaalin ja etujen hyödyntämiseksi; 

korostaa, että joissakin jäsenvaltioissa jo käytössä olevia parhaita käytäntöjä olisi 

tehtävä tunnetuiksi; katsoo, että tällä aloitteella olisi varmistettava, että kaikilla 

jäsenvaltioilla on yksi virallinen sähköisten palvelujen portaali, joka mahdollistaa 

pääsyn kaikkiin niiden verkkopalveluihin ja saatavissa oleviin EU:n yhteentoimiviin 

palveluihin; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan keskitettyjen asiointipisteiden 

portaalien nopean ja kattavan täytäntöönpanon; 

5. kehottaa komissiota harkitsemaan uusia tapoja edistää muotokysymysten digitaalisia 

ratkaisuja yrityksen koko elinkaaren ajan yrityksen asiakirjojen sähköisen arkistoinnin 

ja yritysrekistereihin toimitettavien rajatylittävien ja muiden tietojen osalta; toteaa, että 

tällä alalla lainsäädäntö saattaa olla ainoa tapa luoda asianmukainen oikeuskehys EU:n 

laajuisille digitaalisille ratkaisuille; 

6. katsoo, että jäsenvaltioiden yritys- ja maksukyvyttömyysrekistereiden sähköistä 

yhteenliittämistä koskevaa työtä olisi tehostettava, ja pitää tätä yhteenliittämistä 

tärkeänä sisämarkkinoiden kannalta; korostaa, että toimitettavien tietojen olisi 

noudettava yhteistä eurooppalaista mallia tai kehystä; 

7. korostaa digitaalisten julkisten palvelujen osallistavuuden, saavutettavuuden ja yleisen 

saatavuuden merkitystä ja pitää niitä olennaisena tekijänä, joka tukee kilpailukykyä, 

kasvua ja työllisyyttä edistävien politiikkatoimien suunnittelua ja toteuttamista; kehottaa 

siksi jäsenvaltioita panemaan vammaisia ja vanhuksia varten kokonaisuudessaan 

täytäntöön uuden direktiivin julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja 

mobiilisovellusten saavutettavuudesta ja soveltamaan sitä kaikilta osin; 

8. pitää tärkeänä ”avointa dataa”, joka tarkoittaa sitä, että tietyt julkisen sektorin tiedot 

ovat vapaasti käytettävissä ja uudelleen käytettävissä julkishallinnoissa ja niiden 



kesken, kolmannet osapuolet mukaan luettuina; korostaa tarvetta varmistaa 

tekijänoikeuksien ja tietosuojan kunnioittaminen; toteaa jälleen kerran, että avoin ja 

osallistava datavirta mahdollistaisi uusien innovatiivisten ratkaisujen edelleen 

kehittämisen ja luomisen ja lisäisi tehokkuutta ja avoimuutta; korostaa, että tällainen 

data ja julkinen tieto olisi siksi asetettava mahdollisuuksien mukaan saataville, jotta 

voidaan edistää uusia osaamismahdollisuuksia ja tukea avoimen yhteiskunnan 

kehittämistä ja vahvistamista; muistuttaa, että julkishallintojen olisi mahdollisuuksien 

mukaan asetettava tietoa saataville erityisesti silloin, kun syntyvät datavolyymit ovat 

hyvin suuria, kuten Inspire-ohjelman tapauksessa; katsoo, että olisi edelleen pyrittävä 

panemaan täytäntöön yhteensovitettuja tietostrategioita sekä unionin toimielimissä että 

jäsenvaltioissa, mukaan luettuina datan laajempi ja nopeampi vapauttaminen julkisesti 

saataville, datan paremman laadun ja datan helpon saatavuuden turvaaminen sekä 

sähköisen lainsäädännön asettaminen saataville koneellisesti luettavassa muodossa; 

9. painottaa sähköisen osallistumisen etuja ja korostaa, että jäsenvaltioiden olisi 

hyödynnettävä nykyistä enemmän sähköistä kuulemista, sähköistä tiedottamista ja 

sähköistä päätöksentekoa; korostaa, että järjestelmien väärinkäytön estämiseksi 

sähköisen osallistumisen ja erityisesti sähköisen päätöksenteon on oltava eIDAS-

asetuksen mukaista vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden varmistamiseksi; 

10. suhtautuu myönteisesti EU:n kaikkien toimielinten tekemiin aloitteisiin, joilla 

tehostetaan sähköisen osallistumisen mekanismeja EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla, ja 

pyytää komissiota kehittämään ja edistämään edelleen digitaalisia välineitä, kuten 

sähköisiä äänestysjärjestelmiä ja sähköisiä vetoomuksia, joilla pyritään edistämään ja 

kannustamaan kansalaisten ja yritysten osallistumista EU:n päätöksentekoprosessiin; 

11. toteaa, että mobiililaitteiden käyttö on lisääntynyt viiden viime vuoden aikana 

merkittävästi, mutta ainoastaan kolmannes julkisista verkkosivustoista soveltuu hyvin 

mobiililaitteille; kehottaa siksi jäsenvaltioita arvioimaan mahdollisuuksia kehittää 

sähköisen hallinnon palveluja varten mobiiliratkaisuja ja varmistamaan, että nämä 

ratkaisut ovat käyttäjäystävällisiä ja kaikkien käytettävissä; korostaa, että julkisen 

hallinnon verkkosivustot ja julkisen hallinnon välineet on pidettävä ajan tasalla 

modernin teknologian ja jatkuvasti kehittyvien kyberturvallisuusvaatimusten kanssa, 

jotta sähköisen hallinnon palvelujen saatavuus voidaan taata tulevaisuudessakin; 

12. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan ja hyödyntämään sähköistä hankintamenettelyä niiden 

ostaessa tavaroita ja palveluja ja kilpailuttaessa julkisia urakoita, koska näin tehdään 

julkisten varojen käytöstä avoimempaa ja tehokkaampaa ja karsitaan niin kustannuksia 

kuin byrokratiaa; kehottaa jäsenvaltioita myös lisäämään sopimusrekistereiden ja 

yhteentoimivien sähköisten allekirjoitusten käyttöä julkishallinnoissaan; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan vaaditut toimet sen varmistamiseksi, että 

julkiset hankintamenettelyt ovat avoimia ja että tiedot ovat tosiaikaisesti kaikkien niihin 

osallistujien käytettävissä; kehottaa komissiota tältä osin helpottamaan julkisissa 

tarjousmenettelyissä käytettäviin innovointiperusteisiin liittyvien parhaiden käytäntöjen 

vaihtoa erityisesti varmistamalla, että tarjouskilpailuissa ei suljeta pois ratkaisuja vaan 

pikemminkin annetaan tarjousten tekijöille liikkumavaraa ehdottaa innovatiivisia ja 

avoimia ratkaisuja; kehottaa komissiota jatkamaan sähköisen laskutuksen normeja, 

sähköistä toimittamista ja sähköistä ilmoittamista koskevaa työtään ja kannustamaan 

sähköisen tunnistautumisen käyttöön julkishallintojen sisäisissä järjestelmissä, jotta 

voidaan parantaa vastuunalaisuutta ja kaikkien operaatioiden jäljitettävyyttä tällaisissa 

järjestelmissä; 



13. pitää erityisen tärkeänä, että kehitetään turvallisia, luotettavia ja yhteentoimivia 

rajatylittäviä julkisia palveluja ja vältetään näin sisämarkkinoiden pirstaloitumista 

entisestään ja tuetaan liikkuvuutta; tähdentää, että yhteentoimivuus ja standardointi ovat 

sähköisen hallinnon rakenteiden käyttöön ottamisen peruselementtejä, ja pitää siksi 

myönteisenä komission tiedonantoa eurooppalaisista standardeista 2000-luvulle ja tässä 

yhteydessä myös eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden tarkistamista; 

tähdentää, että avointen standardien käyttö on olennaista, jotta unionin kansalaiset 

voivat osallistua hallinnon foorumeille, ja korostaa, että standardien on palveltava 

yhteiskunnan etuja laaja-alaisesti olemalla osallistavia, oikeudenmukaisia ja 

tulevaisuuden kestäviä ja niitä on kehitettävä avoimesti ja läpinäkyvästi; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita siksi edistämään avoimia standardeja, kun ne kehittävät 

julkisia digitaalisia ratkaisuja, ja kiinnittämään enemmän huomiota yhteentoimivuuteen 

sekä digitaalisen teknologian tehokkaan käytön mahdollisiin etuihin; 

14. pitää valitettavana, että vain 28 prosentilla eurooppalaisista maaseudun talouksista oli 

vuonna 2015 kiinteä nopea internetyhteys ja että 4G:n keskimääräinen peitto 

maaseutualueilla on vain 36 prosenttia vaikka se koko EU:ssa on 86 prosenttia; 

muistuttaa, että laajakaistayhteyksien laajentamista on tuettava edelleen etenkin 

maaseutualueilla, koska erittäin nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuus on 

välttämätön edellytys sähköisen hallinnon palvelujen käyttämiselle ja hyödyntämiselle; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita siksi antamaan edelleen Verkkojen Eurooppa 

-välineestä ja muista soveltuvista unionin ohjelmista riittävästi rahoitusta 

laajakaistayhteyksien laajentamiseen, digitaalisten palvelujen infrastruktuuriin ja 

julkishallinnon rajatylittävään vuorovaikutukseen vuoden 2020 jälkeen, jolloin 

varmistetaan pitkän aikavälin kestävyys; kehottaa tässä yhteydessä operaattoreita 

investoimaan enemmän infrastruktuuriin, jotta parannetaan liitettävyyttä 

maaseutualueilla ja varmistetaan, että myös maaseutualueet hyötyvät 5G-muotoisista 

erittäin suuren kapasiteetin verkoista, koska tämä on digitaaliyhteiskuntamme keskeisiä 

rakennuselementtejä; 

15. korostaa, että turvallisen, riittävän, kestävän, luotettavan ja tehokkaan infrastruktuurin, 

kuten ultranopean laajakaistan ja televiestintäverkkojen, täysimittainen käyttöönotto on 

olennaisen tärkeää sähköisen hallinnon palvelujen toiminnan kannalta; kehottaa siksi 

hyväksymään nopeasti eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön unionin 

strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi; pitää ratkaisevan tärkeänä, että viranomaiset 

pidetään ajan tasalla tekniikan kehityksen suhteen ja että niillä on riittävät valmiudet 

omaksua innovatiivisia teknologioita, kuten massadata ja esineiden internet, tai ottaa 

käyttöön mobiilipalveluja, kuten 5G, jotka pystyvät täyttämään käyttäjien tarpeet; 

16. toteaa, että Verkkojen Eurooppa -välineen teknisten osien uudelleenkäyttäminen 

julkisella ja yksityisellä sektorilla on elintärkeää digitaalisten palvelujen infrastruktuurin 

toiminnalle; painottaa, että Verkkojen Eurooppa -välineen teknisten osien pitkän 

aikavälin kestävyys sekä suuren mittakaavan pilottihankkeiden ja ISA2-ohjelman 

tulosten kestävyys on taattava vuoden 2020 jälkeenkin; korostaa, että Wifi4EU-aloite 

tarjoaa mahdollisuuksia nopeiden verkkojen yleisen saatavuuden edistämiseen; kehottaa 

siksi komissiota kehittämään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa digitaalisten 

sisämarkkinoiden tavoitteiden saavuttamiseksi pitkän aikavälin hallintorakenteen, jonka 

painopisteen olisi oltava kansalaisten ja yritysten tarpeisiin vastaamisessa ja jonka olisi 

mahdollisuuksien mukaan edistettävä yhteisten normien käyttöä; 

17. toteaa, että pilvipalvelujen kaltaisten innovatiivisten ratkaisujen käyttöönotto 

tietointensiivisissä julkisissa palveluissa on yhä hidasta ja hajanaista; muistuttaa, että 



Inspire-ohjelman kaltaiset palvelut keräävät suuria määriä dataa, mikä edellyttää 

suurempaa laskentatehoa; pitää tässä suhteessa myönteisenä komission eurooppalaista 

pilvipalvelualoitetta ja toteaa, että eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen 

(European Open Science Cloud) käyttäjäkuntaa olisi laajennettava julkiselle sektorille; 

18. kehottaa komissiota tiedottamaan oikeusportaalin merkityksestä ja sen 

käyttömahdollisuuksista sekä tekemään siitä kaikkia oikeusalan tietoja ja 

muutoksenhakua koskevan keskitetyn yhteyspisteen jäsenvaltioissa; toteaa kuitenkin, 

että kaikilla oikeusmenettelyjen osapuolilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 

tarvittavia taitoja tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen, mikä saattaa tarkoittaa, että 

heidän mahdollisuutensa saada oikeussuojaa ovat rajalliset; painottaa, että erityistä 

huomiota olisi kiinnitettävä vammaisten henkilöiden mahdollisuuksiin käyttää 

oikeusportaalia; 

19. pitää myönteisenä, että on otettu käyttöön e-CODEX, jonka avulla kansalaisilla on 

mahdollisuus suoraan yhteydenpitoon tuomioistuinten kanssa kaikissa jäsenvaltioissa, 

mikä helpottaa suuresti rajojen yli tapahtuvaa julkisten palvelujen käyttöä; 

20. antaa neuvostolle ja komissiolle tunnustusta niiden työstä oikeusalan tutkimusta ja 

juridista vuoropuhelua suuresti helpottavan eurooppalaisen oikeuskäytäntötunnuksen 

(ECLI) käyttöön ottamiseksi, ja pitää myönteisenä ECLI-hakukoneen luomista 

helpottamaan pääsyä oikeusalan tietoihin kaikkialla unionissa; 

21. toteaa jälleen kerran, että on parannettava niin hallinnon henkilöstön kuin kaikkien 

kansalaisten ja yritysten digitaalisia taitoja kehittämällä ja tukemalla kansallisen, 

alueellisen ja paikallisen tason koulutusta, jotta digitaalisen syrjäytymisen riski jää 

mahdollisimman vähäiseksi, sekä otettava käyttöön sähköisiä hallintopalveluja 

koskevaa erityiskoulutusta virkamiehille ja päätöksentekijöille; korostaa, että 

digitaaliset taidot ovat sähköiseen hallintoon osallistumisen ehdoton edellytys; 

kannustaa sähköisen oppimisen opetussuunnitelmia, jotka on tunnustettu 

eurooppalaisessa opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmässä (ECTS); katsoo, 

että sähköisen hallinnon kehittämisen keskeinen osa on digitaalisten taitojen jatkuva 

kehittäminen; korostaa maantieteellisten alueiden, eri sosioekonomisiin kerrostumiin 

kuuluvien ihmisten ja eri sukupolvien välisten digitaalisten kuilujen torjumisen ja 

ehkäisemisen tarvetta; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan sähköisen hallinnon 

toimintasuunnitelman ehdotukset erityisesti nuorille annettavasta mahdollisuudesta 

asioida hallintoelinten kanssa tavalla, joka vastaa heidän viestintätottumuksiaan muilla 

elämänalueilla, ja korostaa edelleen, että on erittäin tärkeää opettaa digitaalisia taitoja 

iäkkäille henkilöille, jotka eivät usein osaa käyttää sähköisen hallinnon palveluja tai 

luota niihin; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi edistettävä elinikäistä oppimista ja tuettava 

tiedotus- ja valistuskampanjoita, mukaan luettuna medialukutaidon opetusverkostojen 

luominen, jotta EU:n kansalaiset voivat hyödyntää täysimääräisesti uusien sähköisen 

hallinnon portaalien ja palvelujen tarjoamia valmiuksia; 

22. korostaa, että tarvitaan osallistavaa kaksitahoista sekä verkkoon perustuvaa että 

perinteistä lähestymistapaa, jotta voidaan välttää syrjäytyminen, kun otetaan huomioon 

nykyinen digitaalisen lukutaidottomuuden aste ja se, että yli 22 prosenttia 

eurooppalaisista ja etenkin iäkkäät ihmiset eivät halua käyttää verkkopalveluja 

asioidessaan julkishallinnon kanssa; korostaa, että verkkopalvelujen käytöstä 

kieltäytymiselle on useita syitä ja esteitä, jotka on poistettava tai ratkaistava ja joita ovat 

muun muassa tietämättömyys, taitojen puute, luottamuksen puute ja väärät käsitykset; 

katsoo, että digitaalisen syrjäytymisen tai syvemmän digitaalisen kuilun välttämiseksi 



maaseutu- ja vuoristoalueilla sekä syrjäisillä alueilla asuville kansalaisille on 

varmistettava sähköisen hallinnon palvelujen saatavuus ja laatu; 

23. korostaa, että digitalisointi voi alentaa viranomaisten kustannuksia; tiedostaa, että 

digitalisointia ja muita nykyaikaistamispaketeista juontuvia haasteita on usein 

käsiteltävä talousarviorajoitteiden puitteissa ja että erityisesti alue- ja 

paikallisviranomaisilla on tulevina vuosina edelleen valtavasti työtä, mikä edellyttää 

niin ollen paitsi sitä, että omaksutaan avoimiin standardeihin perustuvia digitaalisia 

ratkaisuja, joilla vähennetään ylläpitokustannuksia ja lisätään innovointia, niin myös 

julkisten ja yksityisten kumppanuuksien edistämistä; korostaa, että kustannustehokkuus 

saavutetaan ajan myötä, koska digitalisointiin tehtävät investoinnit auttavat 

vähentämään hallintokustannuksia tulevaisuudessa; korostaa, että toistaiseksi sekä 

verkkoon perustuvan että perinteisen lähestymistavan tarve säilyy väistämättä; 

24. korostaa, että yksittäisten hallinnollisten menettelyjen digitalisointia pohdittaessa on 

otettava huomioon pakottavaan yleiseen etuun perustuva vastustus; 

Rajat ylittävä sähköinen hallinto kaikilla tasoilla 

25. korostaa, että on luotava kestävä rajatylittävä sähköisen hallinnon infrastruktuuri, jotta 

voidaan yksinkertaistaa sähköisen hallinnon käyttömahdollisuuksia ja neljän 

perusvapauden käyttöä; 

26. korostaa rajatylittävien sähköisen hallinnon palvelujen merkitystä kansalaisten arjessa, 

ja painottaa etuja, joita saadaan jatkamalla sosiaaliturvan sähköisen tiedonvaihdon 

(EESSI), Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaalin (EURES) sekä rajat ylittävien 

sähköisten terveydenhuoltopalvelujen kehittämistä; 

27. suhtautuu myönteisesti komission eri aloitteisiin, joiden tarkoituksena on kehittää 

rajatylittäviä sähköisiä lääkemääräyksiä erityisesti yhteentoimivuuden ja standardoinnin 

osalta; korostaa kuitenkin, että näiden ratkaisujen käyttöönotto on aivan liian hidasta, 

kun otetaan huomioon tällaisten palvelujen arvo ja merkitys EU:n kansalaisille; 

kehottaa komissiota varmistamaan, että käytössä ovat asianomaiset puitteet, joilla 

edistetään jäsenvaltioiden välistä luottamusta ja nopeutetaan rajat ylittävien sähköisten 

lääkemääräysten kehittämistä alkaen tietosuojasta ja tietojenvaihdon turvallisuudesta 

aina tarvittavan digitaalisen infrastruktuurin ja palvelujen käyttöönottoon; 

28. kehottaa komissiota kehittämään ja edistämään entisestään Euroopan ammatillisen 

liikkuvuuden portaalin (EURES) käyttöä julkisten työvoimapalvelujärjestelmien ja 

EURES-portaalin välisellä tiiviimmällä yhteistyöllä, jotta voidaan helpottaa ja lisätä 

työnantajien ja työnhakijoiden liikkuvuutta unionissa; 

29. korostaa, että sähköisillä terveyspalveluilla voidaan merkittävästi parantaa kansalaisten 

elämän laatua tarjoamalla potilaille saavutettavampia, kustannustehokkaampia ja 

tehokkaampia terveydenhoitopalveluja; 

30. katsoo, että täysin toimivat rajojen yli tarjottavat sähköisen hallinnon palvelut 

edellyttävät kielimuurien poistamista, ja ehdottaa, että julkishallintojen ja etenkin raja-

alueiden julkishallintojen olisi asetettava tiedot ja palvelut saataville paitsi oman 

jäsenvaltionsa kielillä myös muilla asianomaisilla unionin kielillä; 

31. korostaa, miten tärkeää on vaihtaa parhaita käytänteitä, esimerkkejä ja hankkeista 

saatuja kokemuksia hallinnon kaikilla tasoilla niin jäsenvaltiossa kuin niiden kesken; 



toteaa, että EU:n rahoittamat laajamittaiset pilottihankkeet, kuten eSENSE, eCODEX ja 

TOOP, edistävät merkittävästi rajatylittäviä palveluja Euroopassa; 

32. katsoo, että jäsenvaltioiden sähköisen hallinnon toiminnan kattavassa seurannassa olisi 

varmistettava, että tuloksellisuuden mittausmenetelmissä otetaan kansalliset 

erityispiirteet riittävästi huomioon; korostaa jäsenvaltioissa luotettavasti mitatun 

tuloksellisuuden hyötyjä päätöksentekijöiden ja yleisen mielipiteen kannalta; 

33. tähdentää, että yhteentoimivuus, avoimet normit ja avoin data ovat paitsi olennaisia rajat 

ylittävässä kontekstissa niin myös tarpeen kunkin jäsenvaltion kansallisella, alueellisella 

ja paikallisella hallintotasolla; ottaa huomioon myös tietosuojan tarpeen tiedonsiirrossa; 

34. kehottaa komissiota ja unionin muita toimielimiä näyttämään mallia sähköisen 

hallinnon alalla ja tarjoamaan kansalaisille ja yrityksille avoimen ja käyttäjäystävällisen 

portaalin sekä päästä päähän ulottuvia digitaalisia palveluja erityisesti EU:n rahoitusta 

koskevien hakemusten ja julkisten hankintojen osalta; kehottaa komissiota myös 

tehostamaan verkkosivujensa kääntämistä kaikille EU:n virallisille kielille ja parhaiden 

käytäntöjen korostamista; 

Tietosuoja ja tietoturva 

35. korostaa, että kansalaisten luottamus henkilötietojen suojaamiseen on olennaista 

sähköisen hallinnon toimintasuunnitelman 2016–2020 onnistumisen varmistamisen 

kannalta, ja tähdentää, että julkishallintojen on käsiteltävä henkilötietoja turvallisesti ja 

täysin yleisen tietosuoja-asetuksen ja yksityisyyttä koskevien unionin sääntöjen 

mukaisesti ja siten vahvistettava digitaalisia palveluja kohtaan tunnettua luottamusta; 

36. korostaa, että sähköisiä terveyspalveluja koskeva suunnitelma olisi myös otettava 

huomioon sähköistä hallintoa koskevan toimintasuunnitelman yhteydessä, koska se on 

tärkeä osa sitä; katsoo, että tiedon keräämistä ja siirtämistä olisi parannettava ja että 

rajat ylittävän datasiirron olisi oltava tarvittaessa mahdollista tietyissä tapauksissa, 

koska se helpottaa terveyspalvelujen tarjoamista kaikille EU:n kansalaisille; 

37. painottaa samalla, että tietosuojalainsäädäntöä ei tulisi pitää sähköisen hallinnon 

innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen esteenä vaan pikemminkin niiden lähtökohtana, 

ja korostaa siksi, että yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisesta tarvitaan toimivia 

ohjeita ja jatkuvaa näkemystenvaihtoa sidosryhmien kanssa; 

38. toteaa, että vain 15 prosenttia eurooppalaisista ilmoittaa kokevansa, että he pystyvät 

valvomaan täydellisesti henkilötietojensa käyttöä; pitää tärkeänä, että tiedon 

omistamisen periaatetta tarkastellaan lisää, ja katsoo, että tulevat toimenpiteet voivat 

perustua datavetoisen talouden kehittämistä koskevaan komission tiedonantoon ja 

muihin asiaa koskeviin ehdotuksiin; 

39. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan eIDAS-asetuksen nopean ja kattavan 

täytäntöönpanon, koska sähköinen allekirjoitus, sähköinen tunnistus ja sähköinen 

todentaminen ovat rajatylittävien digitaalisten julkisten palvelujen rakennuselementtejä; 

korostaa, että on tärkeää kannustaa kansalaisia, yrityksiä ja julkishallintoa ottamaan 

käyttöön eIDAS-asetuksen mukaisesti ilmoitetut eID-järjestelmät; korostaa tässä 

yhteydessä, että näiden keskeisten mahdollistavien tekijöiden käyttöönoton olisi oltava 

etusijalla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla digitaalisten palvelujen 

kehittämisessä; kehottaa komissiota sen vuoksi toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan 



ja edistetään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä digitaalisen tunnistamisen ja 

allekirjoittamisen rajatylittävässä ja monialaisessa käytössä; pitää myös myönteisenä 

ISA2-ohjelmaa, joka kattaa kaikki unionin ohjelmat, jotka edellyttävät unionin tasolla ja 

kansallisella tasolla toimivien järjestelmien yhteentoimivuutta; 

40. korostaa, että toimenpiteet, joilla suojellaan viranomaisia kyberhyökkäyksiltä ja joilla 

niille annetaan mahdollisuus torjua tällaisia hyökkäyksiä, ovat erittäin tärkeitä ja niitä 

on kehitettävä; korostaa Euroopan tasoisen lähestymistavan tarvetta tässä suhteessa, 

erityisesti kun otetaan huomioon, että yhden kerran periaate, joka on osa sähköisen 

hallinnon toimintasuunnitelmaa 2016–2020, on riippuvainen eurooppalaisten 

hallintoelinten välisestä kansalaisia koskevien tietojen vaihdosta; 

41. korostaa, että tietoturva on otettava huomioon jo silloin, kun suunnitellaan nykyaikaisia 

ja helppokäyttöisiä sovelluksia ja tehokkaita hallintoprosesseja (”sisäänrakennettu 

turvallisuus”), jotta kansalaiset ja yritykset voivat hyödyntää nykyaikaista teknologiaa 

täysipainoisesti; 

o 

o     o 

42. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 

 


