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Tiivistelmä
I Maailman muuttuessa yhä digitalisoituneemmaksi ihmiset tarvitsevat tietyntasoiset

digitaaliset taidot sekä yksityiselämässään että työssään. Vuonna 2019 kolmasosalla
EU:n työssäkäyvistä tai työtä etsivistä aikuisista – eli yli 75 miljoonalla ihmisellä – ei
ollut vähintään digitaalisia perustaitoja tai he eivät olleet käyttäneet internetiä
lainkaan kolmen edellisen kuukauden aikana. Osuus oli suurempi niiden ihmisten
joukossa, joiden koulutustaso oli matala tai jotka olivat ikääntyneempiä tai työttömiä.

II EU:n tehtävänä digitaalisten taitojen parantamisen alalla on edistää kansallisia

toimia siten, että se antaa ohjeita ja suosituksia, tukee yhteistyöverkostoja ja rahoittaa
digitaalisiin taitoihin liittyviä toimia. Ensisijainen vastuu koulutusjärjestelmistä ja
ammatillisesta koulutuksesta on silti EU:n jäsenvaltioilla.

III Tämä julkaisu ei ole tulosta tarkastuksen tekemisestä, vaan kyseessä on katsaus,

jossa käydään läpi pääasiassa julkisesti saatavilla olevia tietoja. Katsauksessa ei arvioida
komission tällä alalla toteuttamia toimia eikä anneta suosituksia. Siinä kuvataan,
kuinka digitaaliset perustaidot ovat viime aikoina kehittyneet sellaisten työvoimaan
kuuluvien henkilöiden joukossa, jotka ovat iältään 25–64-vuotiaita. Kehitystä
tarkastellaan niiden EU:n toimien valossa, joita tällä alalla on toteutettu vuodesta 2010
lähtien ja erityisesti viimeisten viiden vuoden aikana. EU:n uusi ohjelmakausi, joka
kattaa vuodet 2021–2027, on alkuvaiheissaan, joten tämä on ihanteellinen hetki
kiinnittää huomiota asian tärkeyteen ja tuoda esiin mahdollisia korkean tason
haasteita niille, jotka vuoden 2021 alussa ovat suunnittelemassa ohjelmia ja
valitsemassa hankkeita uudelle kaudelle.

IV Katsauksesta käy ilmi, että EU on jo pitkään tiedostanut kaikkien kansalaisten

digitaalisten perustaitojen tärkeyden ja sisällyttänyt tämän kysymyksen osaksi
Eurooppa 2020 -strategiaansa. EU on vuodesta 2010 lähtien käynnistänyt useita
erilaisia digitaalisiin taitoihin liittyviä aloitteita, jotka ovat usein olleet osa laajempia
toimenpiteitä. Aihe on laaja ja koskettaa monia sidosryhmiä useilla eri tasoilla.
Tuloksena on se, että on käynnistetty moninaisia EU-tason toimia, joita toteutetaan
rinnakkain ja jotka ovat osittain toisiinsa yhteydessä. Vuodesta 2016 lähtien on
keskitytty enemmän digitaalisiin taitoihin tai perustaitoihin, vaikka toimet edelleen
usein kohdistuvat muihin taitoihin tai taitotasoihin taikka muihin kohderyhmiin.
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V Vuoteen 2015 saakka EU:n toimissa ei erityisesti kiinnitetty huomiota aikuisten

digitaalisiin perustaitoihin. Tuon ajankohdan jälkeen on pyritty yhä näkyvämmin
lisäämään sellaisen työvoiman prosenttiosuutta, jolla on digitaaliset perustaidot.
Komissio on laatinut digitaalisten taitojen puitekehyksen, joka on saanut kansainvälistä
tunnustusta. Lisäksi komissio on tukenut digitaalisiin taitoihin liittyvien kansallisten
strategioiden kehittämistä ja auttanut perustamaan digitaalitaitoja ja työpaikkoja
edistäviä kansallisia koalitioita, joita on lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Toisaalta
komissio totesi vuonna 2019, että EU:n rahoittamia hankkeita, joilla pyrittiin
kohentamaan matalan osaamistason omaavien aikuisten taitoja, ei ollut riittävästi.
Lisäksi vaikka Euroopan digitaalistrategiassa ehdotettiin, että Euroopan
sosiaalirahastossa (ESR) otettaisiin vuosina 2014–2020 painopisteeksi digitaalinen
lukutaito ja muu digiosaaminen, sellaisten hankkeiden osuus, joissa annettiin erityisesti
digitaalisiin taitoihin liittyvää koulutusta jäsenvaltioissa, oli noin kaksi prosenttia ESRkokonaisrahoituksesta kyseisellä kaudella.

VI Komission käyttämät indikaattorit osoittavat, että digitaaliset perustaidot ovat

viime vuosina parantuneet EU:n jäsenvaltioissa kaiken kaikkiaan vain vähän. Vaikka
parhaiten suoriutuvat EU:n jäsenvaltiot kuuluvat maailman johtavien maiden
ryhmään – sikäli kuin vertailukelpoisia tietoja on olemassa – heikoimmin suoriutuvat
jäsenvaltiot eivät ole parempia kuin huonoimmat EU:n ulkopuoliset maat. Viimeksi
mainitun jäsenvaltioryhmän tilanne heikkeni asteittain vuosina 2015–2018, mikä
osoittaa, että digitaalinen kahtiajako on ongelma paitsi henkilöryhmien välillä
yksittäisen jäsenvaltion sisällä myös hyvin suoriutuvien ja heikosti suoriutuvien
jäsenvaltioiden välillä.

VII Uudelle kaudelle eli vuosille 2021–2027 komissio on ensimmäistä kertaa

asettanut erityistavoitteen, jonka mukaan digitaalisia perustaitoja omaavien
kansalaisten osuus nostetaan vuonna 2019 toteutuneesta 56 prosentista vuoden 2025
tavoitteeseen 70 prosenttiin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tämän tavoitteen
saavuttamisessa erityisesti seuraavia haasteita: varojen nimenomainen
kohdentaminen tähän tavoitteeseen tulevissa EU:n ohjelmissa; alatavoitteiden ja
välitavoitteiden määrittely edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi; aikuisten
digitaalisiin perustaitoihin liittyvien hankkeiden tunnistaminen; digiosaamisen
johdonmukainen arviointi pidemmällä aikavälillä nopeasti muuttuvassa digitaalisessa
ympäristössä.
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Johdanto
01 EU:n työvoimasta eli niistä työssäkäyvistä tai työtä etsivistä aikuisista, jotka olivat
iältään 25–64-vuotiaita, jopa 35 prosentilla (eli yli 75 miljoonalla ihmisellä) ei ollut
vuonna 2019 vähintään digitaalisia perustaitoja – tai heidän taitojaan ei voitu arvioida,
koska he eivät olleet käyttäneet internetiä viimeisten kolmen kuukauden aikana. EU:n
jäsenvaltioiden välillä on tältä osin huomattavia eroja (kaavio 1).

Kaavio 1 – Aktiivinen työvoima, jolla ei ollut vähintään digitaalisia
perustaitoja vuonna 2019 (prosenttiosuutena koko työvoimasta)

Huom. Tiedot koskevat EU28-maita, ja niihin sisältyvät myös kansalaiset, joiden taitoja ei voitu arvioida,
koska he eivät olleet käyttäneet internetiä viimeisten kolmen kuukauden aikana.
Lähde: Eurostat.
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Laatikko 1
Mitä ovat digitaaliset perustaidot?
Digitaalisille taidoille tai digiosaamiselle on olemassa erilaisia määritelmiä. Niinpä
eri termejä käytetäänkin usein samassa merkityksessä: puhutaan esimerkiksi
digitaalisesta lukutaidosta, digitaalitaidoista tai tietoteknisistä taidoista.
Toukokuussa 2018 Eurooppa-neuvosto määritteli digitaalitaidot siten, että niihin
”kuuluu digitaaliteknologian osaava, kriittinen ja vastuullinen käyttö ja siihen
perehtyminen opiskelussa, työssä ja osana yhteiskunnan toimintaan osallistumista.
Siihen sisältyy informaatiolukutaito, viestintä ja yhteistyö, medialukutaito,
digitaalisen sisällön luominen (mukaan luettuna ohjelmointi), turvallisuus (mukaan
luettuna digitaalinen hyvinvointi ja kyberturvallisuuteen liittyvät taidot),
tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset, ongelmanratkaisu sekä kriittinen ajattelu.”
Digitaalisten taitojen tason osalta tilintarkastustuomioistuin käyttää viitteenä
pääasiassa kansalaisille tarkoitettua eurooppalaista digitaalisten taitojen
puitekehystä (ks. kohta 09), jossa edellytetään, että perustasolla on osattava
suorittaa yksinkertaisia tehtäviä kaikilla neuvoston mainitsemilla aloilla.

02 Edellä mainittu digitaalinen kahtiajako johtaa siihen, että aikuisilla, joiden

digitaaliset taidot ovat heikompia, on muita useammin vaikeuksia saada työtä. Ja kun
he saavat työtä, he ansaitsevat vähemmän kuin aikuiset, joilla on paremmat
digitaaliset taidot 1. OECD:n analyysi osoittaa, että digitaalisten perustaitojen kysyntä
on lisääntynyt useimmissa maissa. Monet työntekijät hyödyntävät tieto- ja
viestintäteknologiaa ilman että heillä olisi siihen riittäviä taitoja. Keskimäärin yli
40 prosentilla sellaisista työtekijöistä, jotka käyttävät toimisto-ohjelmistoja päivittäin,
ei ole riittävästi taitoja ohjelmistojen käyttämiseen vaikuttavalla tavalla 2. Helmikuussa
2020 antamassaan tiedonannossa Euroopan digitaalista tulevaisuutta rakentamassa 3
komissio korosti, että jo yli 90 prosenttia työpaikoista edellyttää vähintään digitaalisia
perustaitoja mutta että digitaalisten taitojen tarve ulottuu paljon työmarkkinoita
pidemmälle.

1

OECD, Does having digital skills really pay off?, Adult skills in focus, 2015.

2

OECD, Skills for a Digital Word, digitaalitaloutta käsitellyt vuoden 2016 ministerikokous,
tausta-asiakirja, 2016, s. 6.

3

COM(2020) 67 final.

8

03 Covid-19-pandemian myötä on tullut entistä selvemmin esiin, kuinka tärkeitä

digitaaliset perustaidot ovat kansalaisille. Komissio totesi kesäkuussa 2020 seuraavaa:
”Koronaviruskriisi on osoittanut, miten äärimmäisen tärkeää on, että ihmisillä ja
yrityksillä on mahdollisuudet vuorovaikutukseen verkon välityksellä. Selvitämme
yhdessä EU-maiden kanssa osa-alueita, joilla tarvitaan lisäinvestointeja niin, että
eurooppalaiset saisivat täydet hyödyt digitaalisista palveluista ja innovaatioista.” 4

04 EU on jo jonkin aikaa tiedostanut, että kansalaiset tarvitsevat enemmän

digitaalisia taitoja. Eurooppa 2020 -strategia – EU:n pitkän aikavälin korkean tason
strategia vuosille 2010–2020 – sisälsi seitsemän lippulaivahanketta, joista yksi oli
Euroopan digitaalistrategia. Asiakirjassa annettiin vakuutus, jonka mukaan komissio
edistäisi ”internetin saamista kaikkien Euroopan kansalaisten ulottuville ja käyttöön,
erityisesti toteuttamalla toimia digitaalisen lukutaidon ja esteettömyyden
tukemiseksi.” Lisäksi strategiassa todettiin nimenomaisesti, että jäsenvaltioiden olisi
kehitettävä digitaalisia taitoja 5. Sen jälkeen kun strategia käynnistettiin vuonna 2010,
EU on pannut alulle useita aloitteita, jotka ovat kattaneet vaihtelevassa määrin
digitaalisia taitoja – kuten tämän katsauksen tekstissä tullaan selostamaan.

05 Jäsenvaltioilla on ensisijainen vastuu koulutusjärjestelmistä ja ammatillisesta

koulutuksesta. Näillä aloilla toteutettavan EU:n toimintapolitiikan tarkoituksena on
tukea jäsenvaltioiden toimia 6. Tästä syystä EU:n tehtävänä on auttaa jäsenvaltioita
vastaamaan myös yhteisiin haasteisiin, kuten yhteiskuntien ikääntymiseen,
osaamisvajeeseen, teknologisen kehityksen vaatimuksiin ja maailmanlaajuiseen
kilpailuun.

06 Tässä toimintakehyksessä EU voi tukea varoillaan rakenneuudistuksia ja

kohdennettuja hankkeita. Lisäksi se voi laatia suuntaviivoja ja antaa suosituksia ja
tukea yhteistyöverkostoja. Koska EU:n aloitteet aikuisten digitaalisten perustaitojen
alalla ovat kuitenkin tyypillisesti osa laajempia aloitteita, ei ole yleensä mahdollista
määrittää, kuinka paljon EU:n varoja on kaikkiaan käytetty juuri aikuisten digitaalisten
perustaitojen kehittämiseen.

4

Ks. komission lehdistötiedote 11.6.2020, Bryssel.

5

Eurooppa 2020: älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia, KOM(2010) 2020
lopullinen.

6

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, 165 ja 166 artikla.
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Katsauksen tavoite, laajuus ja
lähestymistapa
07 Digitaaliset perustaidot ovat tärkeitä monilla talouden aloilla, mutta silti on paljon

aikuisia, joilla ei ole tällaisia taitoja. Tästä syystä tässä katsauksessa pyritään
esittämään yleiskuva ja analyysi niistä eri tavoista, joilla EU tukee jäsenvaltioiden
toimia tilanteen parantamiseksi (ks. kaavio 2). Katsaus perustuu Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen aiempiin kertomuksiin tällä alalla 7. Tarkastajat selvittävät,
mitä toimia on toteutettu vuoden 2010 jälkeen ja mitä komissio aikoo tehdä
seuraavalla ohjelmakaudella (vuodet 2021–2027). Tavoitteena on kiinnittää huomiota
tämän kysymyksen tärkeyteen ja tuoda esiin mahdollisia korkean tason haasteita niille,
jotka vuoden 2021 alussa – vuosia 2021–2027 koskevan uuden EU-ohjelmakauden
käynnistyessä – ovat suunnittelemassa ohjelmia ja valitsemassa hankkeita tälle
kaudelle.

08 Euroopan tilintarkastustuomioistuin osallistuu EUROSAIn yhteistyöhankeryhmään

Workforce 2030 – Challenges and opportunities 8, joka käsittelee työvoimaa vuonna
2030 ja siihen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Ryhmässä tutkitaan, millaisia
maailmanlaajuisia teknologiaan ja väestörakenteeseen liittyviä muutoksia
tulevaisuudessa tapahtuu ja miten ne vaikuttavat työvoimaan. Ylimmät
tarkastuselimet ovat käynnistäneet joukon samanaikaisia tarkastuksia, ja tämä katsaus
tulee muodostamaan osan työryhmän loppuraportista.

7

Erityiskertomukset 19/2020, 22/2018, 5/2017 ja 3/2015.

8

Tähän hankeryhmään osallistuvat Bulgarian, Etelä-Korean, Israelin, Italian, PohjoisMakedonian, Puolan ja Suomen ylimmät tarkastuselimet sekä Euroopan
tilintarkastustuomioistuin.

10

Kaavio 2 – Katsauksen laajuus

Huom. Vihreä väri ja ruksaukset osoittavat tämän katsauksen laajuuden.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

09 Komissio julkaisi vuonna 2013 kansalaisille tarkoitetun eurooppalaisen

digitaalisten taitojen puitekehyksen (DigComp)9 viitteeksi siitä, mitä ilmaisulla
”digitaalisesti pätevä” tarkoitetaan. DigComp-puitekehyksen viimeisimmässä
versiossa 10 kuvataan kattavasti, millaisia tietoja, taitoja ja asenteita ihmisillä olisi oltava
seuraavilla viidellä osaamisalueella: informaatiolukutaito, viestintä ja yhteistyö,
digitaalinen sisältö ja sen luominen, ongelmanratkaisu ja turvallisuus. Puitekehyksessä
määritetään myös kahdeksan erilaista taitotasoa, jotka perustuvat eurooppalaisen
tutkintojen viitekehyksen (European Qualifications Framework, EQF) rakenteeseen ja
sanastoon. Taitotasot vaihtelevat perustaidoista pitkälle erikoistuneeseen osaamiseen.

9

Ferrari, Anusca, DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital
Competence in Europe, JRC, 2013.

10

Carretero S., Vuorikari R. ja Punie Y., DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for
Citizens with eight proficiency levels and examples of use, EUR 28 558 EN,
doi:10.2760/38 842, 2017.
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10 Eurostat julkaisee yhdistelmäindikaattoria, joka tunnetaan nimellä digitaalisen

osaamisen indikaattori. Indikaattoria on julkaistu vuosittain vuodesta 2015 lähtien,
paitsi vuonna 2018. Sen avulla mitataan digitaalisia taitoja neljällä alalla, jotka ovat
samat kuin DigComp-puitekehyksen viisi osaamisaluetta (pois lukien turvallisuus
vuoteen 2020 saakka). Eurostatin tietoaineistossa henkilöt luokitellaan digitaalisten
taitojensa mukaan seuraaviin kategorioihin: ei taitoja, heikot taidot, perustaidot tai
perustaitoja edistyneemmät taidot (tai taitoja ei voitu arvioida). Tässä katsauksessa
keskitytään EU:n toimiin, joilla on pyritty nostamaan aikuisten digitaalitaitoja kokonaan
puuttuvalta tai heikolta tasolta perustasolle tai sitä edistyneemmälle tasolle. Tällaiset
toimet ovat usein osa laajempia aloitteita, jotka koskevat perustaitoja, digitaalisia
taitoja tai elinikäistä oppimista. Muita digitaalisiin taitoihin liittyviä toimenpiteitä, joita
tässä katsauksessa analysoidaan, ovat digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESIindeksi), kansainvälinen DESI-indeksi sekä osaamistutkimus, joka on tehty OECD:n
Kansainvälisen PIAAC-aikuistutkimuksen yhteydessä. Nämä eri indikaattorit eivät tuota
samoja tuloksia, eivätkä ne ole aina vertailukelpoisia erilaisten metodologisten
lähestymistapojensa vuoksi. Indikaattoreita ja niissä sovellettuja menetelmiä esitellään
yksityiskohtaisemmin liitteessä I.

11 Koska kyseessä ei ole tarkastuskertomus vaan katsaus, siinä esitetyt tiedot ovat

pääasiassa julkisesti saatavilla olevaa tietoa tai ne perustuvat aineistoon, joka on
kerätty tätä tarkoitusta varten yhteistyössä komission kanssa. Aineiston keräämiseen
on osallistunut useita komission pääosastoja: työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden
pääosasto (EMPL), viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto (CNECT),
koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto (EAC), Eurostat sekä
sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto (GROW).
Katsauksen tietoaineistoon kuuluvat muun muassa digitaalisiin perustaitoihin liittyvät
julkiset asiakirjat, EU:n talousarviomäärärahoja koskeva analyysi sekä sellaisia EU:n
menoja koskevat tiedot, joiden avulla on pyritty nostamaan aikuisten digitaaliset taidot
vähintään perustasolle. ESR:n osalta tilintarkastustuomioistuin analysoi, kuinka
koulutusta koskevaa temaattista tavoitetta on käytetty digitaalisten perustaitojen
kehittämiseen. Pyrkimyksenä on selvittää, miten toimenpideohjelmissa toteutettuja
EU:n aloitteita on kohdennettu digitaalisiin perustaitoihin. Tilintarkastustuomioistuin
tutki myös, millaisin eri tavoin Euroopan komissio ja OECD ovat arvioineet ja mitanneet
digitaalisia taitoja.
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Analyysi
Tilannekatsaus
Digitaalitaitojen tarpeet EU:ssa

12 Digitaalisten taitojen kysyntä työmarkkinoilla on digitalisaation kasvun myötä

viime vuosina jatkuvasti lisääntynyt, ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan myös
tulevaisuudessa. Digitaalisia taitoja koskevassa eurooppalaisessa tutkimuksessa
(European Digital Skills Survey) 11 vuodelta 2017 raportoitiin, että eräissä
työpaikkakategorioissa yli 90 prosenttia työpaikoista edellytti erityisiä digitaalisia
taitoja. Tutkimuksen mukaan digitaaliset perustaidot ovat tyypillisin vaatimus kaikissa
ammateissa. Tutkimuksessa todettiin, että digitaalisia taitoja, joita perinteisesti oli
edellytetty toimistotöissä, vaadittiin nyt huomattavasti laajemmin, esimerkiksi
teknikon tai koulutetun maataloustyöntekijän tehtävissä. Digitaalisia
asiantuntijataitoja tarvittiin paljon vähemmän, ja ne liittyivät erityisiin aloihin. Vuonna
2014 tehdyn eurooppalaisen osaamis- ja työpaikkatutkimuksen (European skills and
jobs survey) 12 mukaan yli 70 prosenttia EU:n työntekijöistä ilmoitti, että he tarvitsivat
työtehtäviensä suorittamiseen perustasoisia (19 prosenttia) tai keskitasoisia
(52 prosenttia) tieto- ja viestintäteknisiä taitoja 13. Kaaviossa 3 esitetään kunkin EU:n
jäsenvaltion tilanne.

11

ICT for work: Digital skills in the workplace, loppuraportti, 2017: ISBN 978–92-79-67 761-8.

12

Cedefop, European skills and jobs survey (ESJS).

13

Cedefop, The great divide: Digitalisation and digital skill gaps in the EU workforce,
#ESJsurvey Insights, nro 9, Thessaloniki, Kreikka, 2016.

13

Kaavio 3 – Työssä tarvittavien tieto- ja viestintäteknisten taitojen taso

Huom. Digitaalisten taitojen tasot määriteltiin seuraavasti: tieto- ja viestintäteknisten taitojen
perustasolla osataan käyttää tietokonetta, tablettia tai mobiililaitetta sähköpostiviestintään ja internetin
selailuun; keskitasolla hallitaan tekstinkäsittely ja asiakirjojen ja/tai laskentataulukoiden luominen;
edistyneellä tasolla kehitetään ohjelmistoja ja sovelluksia ja käytetään tietokoneen muotorakenteeseen
tai tilastolliseen analyysiin liittyviä paketteja.
Lähde: Cedefop, European skills and jobs survey, 2014.

13 Digitaalisia taitoja koskevassa eurooppalaisessa tutkimuksessa todettiin lisäksi,

että 15 prosentissa EU:n työpaikoista työntekijöillä oli digitaalisiin taitoihin liittyviä
puutteita. Perustaitoihin liittyvät puutteet painottuivat teknikoihin (22 prosenttia),
suorittavaa perustason työtä tekeviin (21 prosenttia), myyntityötä tekeviin
(20 prosenttia) ja toimistotyöntekijöihin (17 prosenttia) 14, mikä kuvastaa, että
digitaaliset perustaidot ovat tärkeitä laajalle kirjolle ammatteja.

14

Maurizio Curtarelli ja Valentina Gualtieri yhdessä Maryam Shater Jannatin ja Vicki Donlevyn
kanssa, ICT for work: Digital skills in the workplace, loppuraportti, 2016, s. 8 ja 95.

14

Digitaalisten taitojen taso EU:ssa

14 Eurostatin yhdistelmäindikaattorin mukaan digitaalisten perustaitojen taso on

viime vuosina asteittain kohentunut EU:n tasolla ja useimmissa jäsenvaltioissa.
Kaaviossa 4 selostetaan kaikkien jäsenvaltioiden osalta, kuinka ammatissa toimivien
aikuisten digitaaliset taidot 15 ovat kehittyneet vuosina 2015–2019. Vähintään
digitaaliset perustaidot omaavien aikuisten osuus pieneni hieman seitsemässä
jäsenvaltiossa vuosien 2015 ja 2019 välillä.

Kaavio 4 – Niiden työvoimaan kuuluvien 25–64-vuotiaiden henkilöiden
prosenttiosuus, joilla on vähintään digitaaliset perustaidot

Huom. Eurostatin mukaan Italiassa, Latviassa, Luxemburgissa ja Tšekissä tiedonkeruumenetelmä
muuttui vuosien 2015 ja 2019 välillä. Ruotsin vuodelta 2019 toimittamien tietojen luotettavuus on
heikko.
Lähde: Eurostat.

15 Komissio otti vuonna 2014 käyttöön digitaalitalouden ja yhteiskunnan indeksin

(DESI-indeksi). Kyseessä on yhdistelmäindeksi, jossa esitetään yhteenvetona Euroopan
digitaaliseen suorituskykyyn liittyvät indikaattorit ja joka seuraa jäsenvaltioiden
digitaalisessa kilpailukyvyssä tapahtuvaa kehitystä. Yksi DESI-indeksin viidestä
ulottuvuudesta on inhimillinen pääoma. Siinä otetaan huomioon sekä perustasoiset
että edistyneet digitaaliset taidot, sillä molemmat ovat olennaisen tärkeitä Euroopan
taloudelle. Kaaviosta 5 käy ilmi, miten jäsenvaltiot sijoittuvat inhimillistä pääomaa

15

Ks. liite I.

15
koskevalla DESI-indeksin ulottuvuudella. Tasoissa, jotka liittyvät digitaalisiin
perustaitoihin ja edistyneisiin digitaalisiin taitoihin, on eroja.

Kaavio 5 – Inhimillistä pääomaa koskeva DESI-indeksin ulottuvuus
vuonna 2019 – perustaidot ja edistyneet taidot
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Huom. Tilintarkastustuomioistuin on pitänyt analyysissään DESI-luokkaa, joka koskee internetkäyttäjän
taitoja (internet user skills), vastaavana kuin digitaalisia perustaitoja, ja DESI-luokkaa, joka koskee
edistyneitä taitoja ja kehittämistaitoja (advanced skills and development), vastaavana kuin edistyneitä
digitaalisia taitoja.
Lähde: CNECT-pääosasto.

16 Useat tekijät vaikuttavat digitaalisten taitojen tasoon. Näihin tekijöihin kuuluu

esimerkiksi fyysinen infrastruktuuri: onko käytettävissä tietokoneita ja hyvä
internetyhteys? OECD:n analyysi 16 osoittaa, että sukupuolten väliset erot eivät ole
erityisen selviä, mutta koulutustaso ja ikä vaikuttavat digitaalisiin taitoihin. Useimmissa
maissa monilla aikuisilla, joilla oli alhainen koulutustaso, ei ollut tieto- ja
viestintätekniikan perustaitoja, kun taas likimain kaikilla korkea-asteen koulutuksen
saaneilla aikuisilla oli nämä taidot. Ikä puolestaan vaikutti asiaan siten, että otokseen
kuuluneiden yli 30-vuotiaiden tieto- ja viestintätekniset taidot heikkenivät asteittain
iän mukana. Eurostatin tietoaineisto vahvistaa nämä trendit (kaavio 6).

16

Analyysin tulokset esitetään julkaisussa OECD, Skills Matter: Additional Results from the
Survey of Adult Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Pariisi, 2019.

16

Kaavio 6 – EU:ssa asuvat henkilöt, joilla on vähintään digitaaliset
perustaidot – prosenttiosuudet jaoteltuna iän ja koulutustason mukaan

Lähde: Eurostat.

17 Kaaviossa 7 esitetään työvoiman taitotasojen eroavaisuuksia toisesta

näkökulmasta. Siitä käy ilmi, että työssäkäyvien ja työttömien digitaalisissa taidoissa on
selvä ero, joka on lisäksi kasvusuunnassa. Siksi on erittäin tärkeää, että työttömät ovat
mukana toimenpiteissä, joilla pyritään parantamaan digitaalisia taitoja. Näin
maksimoidaan työttömien mahdollisuudet päästä onnistuneesti (uudelleen)
työmarkkinoille.

17

Kaavio 7 – EU:ssa asuvat henkilöt, joilla ei ole lainkaan digitaalisia taitoja
tai joilla kyseiset taidot ovat heikot – prosenttiosuudet jaoteltuna
työllistymistilanteen mukaisesti

Huom. Kaaviossa ei oteta huomioon henkilöitä, joiden digitaalisia taitoja ei ole voitu arvioida.
Lähde: Eurostat.

Digitaalisten taitotasojen maailmanlaajuinen vertailu

18 DESI-indeksin kansainvälisessä versiossa (I-DESI-indeksi) esitetään kokonaisarvio

siitä, miten EU sijoittuu suhteessa eräisiin EU:n ulkopuolisiin talouksiin 17. I-DESI-indeksi
laajentaa DESI-indeksin tulokset EU:n ulkopuolisiin maihin käyttämällä indikaattoreita,
joilla mitataan samankaltaisia muuttujia. Toisin kuin DESI-indeksi, joka käyttää
ensisijaisia lähteitä, I-DESI-indeksi tukeutuu todisteaineistonsa osalta eräisiin
toissijaisiin lähteisiin. I-DESI-indeksi on vähemmän kehittynyt indikaattori kuin DESIindeksi, mutta sen avulla voidaan saada laaja yleiskuva maiden suhteellisista asemista.

17

Ks. I-DESI-indeksi 2020: How digital is Europe compared to other major world economies?
(I-DESI-indeksin kattamat maat: EU28, Australia, Brasilia, Chile, Etelä-Korea, Islanti, Israel,
Japani, Kanada, Kiina, Meksiko, Norja, Serbia, Sveitsi, Turkki, Uusi-Seelanti, Venäjä ja
Yhdysvallat).

18

19 Kaaviossa 8 esitetään yleiskatsaus siitä, miten EU:n jäsenvaltiot kokonaisuutena

sekä neljä parasta ja neljä heikointa jäsenvaltiota sijoittuivat suhteessa EU:n
ulkopuolisiin verrokkeihin, kun tarkasteltiin digitaalisia perustaitoja vuosina 2015–
2018. EU:n jäsenvaltioita koskevat arviot olivat kokonaisuutena samansuuntaisia kuin
muiden maiden arviot. Kyseisten kahden ryhmän keskiarvot olivat hyvin lähellä
toisiaan vuonna 2018. Neljän parhaan jäsenvaltion sijoitukset olivat kauden aikana
samalla tasolla kuin parhaiden EU:n ulkopuolisten verrokkimaiden sijoitukset, ja
vastaavasti neljän heikoimman jäsenvaltion sijoitukset olivat kauden aikana samalla
tasolla kuin heikoimpien EU:n ulkopuolisten verrokkimaiden sijoitukset. I-DESI-indeksin
mukaan eräät maat suoriutuivat vuonna 2018 huonommin kuin aiempina vuosina:
EU28:n joukossa tällaisia maita oli yhdeksän ja EU:n ulkopuolisten 17 maan joukossa
viisi.

19

Kaavio 8 – I-DESI-indeksi: Vähintään digitaaliset perustaidot omaavien
väestöryhmien kansainvälinen vertailu 2015–2018

Huom. Digitaalisia perustaitoja koskeva I-DESI-indikaattori perustuu OECD:n indikaattoreihin ja
laskelmiin. Tarkempia tietoja liitteessä I. Neljä parhaiten suoriutuvaa EU:n jäsenvaltiota ja neljä
heikoiten suoriutuvaa EU:n jäsenvaltiota vaihtelevat vuosittain. Toimeksisaajan mukaan vuotta 2018
koskevat tiedot on arvioitu niiden parhaiden käytettävissä olevien menetelmien avulla, joilla
määritetään puuttuvia arvoja.
Lähde: Tilintarkastustuomioistuin vuoden 2020 I-DESI-raportin tietoaineiston perusteella.

20 Toinen lähde, josta on saatu tietoa digitaalisten taitojen tasosta eri maissa, on

OECD:n Kansainvälinen aikuistutkimus (Programme for the International Assessment of
Adult Competencies, PIAAC). PIAAC-tiedot perustuvat tutkimukseen, jossa mitataan
aikuisten keskeisiä tiedonkäsittelytaitoja eli luku- ja laskutaitoa sekä
ongelmanratkaisutaitoja (eli digitaalisia taitoja). Tutkimuksessa selvitetään, miten
aikuiset käyttävät taitojaan kotona, työssä ja laajemmin yhteisöissään ratkaistakseen
ongelmia, joita he tyypillisesti kohtaavat tieto- ja viestintätekniikan käyttäjinä

20
nykyaikaisissa yhteiskunnissa. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää
ongelmanratkaisun kognitiivisia ulottuvuuksia, kun taas tieto- ja viestintätekniikan
käyttö on toissijaista. Toisin kuin DESI-indeksiin, tähän tutkimukseen liittyy testi, ei
itsearviointia, joten sen tulokset voivat olla objektiivisempia. Tutkimukseen osallistui
21 EU:n jäsenvaltiota (tai jäsenvaltioiden aluetta), joista 17:ssä toteutettiin digitaalisia
taitoja koskeva osio (kaavio 9).

Kaavio 9 – Aikuisten ongelmanratkaisutaidot, prosenttiosuus väestöstä

Huomautukset: Tutkimuksessa toteutettiin kolme kierrosta: 2011–2012, 2013–2014 ja 2017 (liite I).
Espanja, Italia, Kypros ja Ranska osallistuivat lasku- ja lukutaitotesteihin, mutta eivät
ongelmanratkaisutestiin.
Taso 1 ja tason 1 alapuolella oleva taso vastaavat pitkälti digitaalisia perustaitoja.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laatima kaavio OECD:n tietojen pohjalta.

21

21 OECD:n tutkimuksen tulokset vastaavat pitkälti DESI-indeksiä. Tuloksista käy ilmi,
että digitaaliset taidot ovat yleisesti parhaita Pohjoismaissa ja että EU:n viisi parhaiten
suoriutunutta jäsenvaltiota kuuluvat maailman parhaiden maiden joukkoon.
Vastaavasti jäsenvaltiot, joiden sijoitus DESI-indeksillä oli heikompi, sijoittuivat myös
OECD:n tutkimuksessa keskiarvon alapuolelle.

Vuoteen 2020 mennessä toteutetut EU:n toimet
Digitaalisten taitojen tukemiseksi käynnistetyt strategiset aloitteet

22 EU on jo lähes kahden vuosikymmenen ajan tiedostanut tieto- ja

viestintätekniikkaan liittyvän osaamisvajeen 18. Tästä syystä neuvosto vahvisti
12. toukokuuta 2009 antamissaan päätelmissä 19 eurooppalaisen koulutusyhteistyön
strategiset puitteet (ET 2020). Lisäksi Eurooppa 2020 -strategiaan 20 sisällytettiin
vuonna 2010 digitaalisia taitoja koskeva osatekijä – Euroopan digitaalistrategia
(kohta 04). Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyi myös uuden osaamisen ja työllisyyden
ohjelma, jonka tarkoituksena oli uudistaa työmarkkinoita sekä voimaannuttaa ihmisiä
kehittämällä heidän osaamistaan koko heidän elämänsä ajan. Tavoitteena oli lisätä
osallistumista työmarkkinoille ja saada työvoiman kysyntä ja tarjonta vastaamaan
paremmin toisiaan, myös työvoiman liikkuvuuden avulla.

23 EU on vuodesta 2010 lähtien käynnistänyt useita erilaisia digitaalisiin taitoihin

liittyviä aloitteita, jotka ovat usein olleet osa laajempia toimenpiteitä. Aihe on laaja ja
koskettaa monia sidosryhmiä monilla tasoilla, muun muassa suurta osaa väestöstä,
julkisen hallinnon eri tasoja, koulutusjärjestelmää ja elinkeinoelämää. Tuloksena on
moninaisia EU-tason toimia, joita toteutetaan rinnakkain ja jotka ovat osittain toisiinsa
yhteydessä. Taulukossa 1 esitetään yleiskatsaus toimista, joita käsitellään seuraavissa
jaksoissa. Lisäksi taulukkoon on sisällytetty neuvoston vuonna 2018 antama suositus
elinikäisen oppimisen avaintaidoista (laatikko 1) ja DigComp-puitekehyksen viimeisin
versio (kohta 09). Taulukosta käy ilmi myös se, että vuodesta 2016 lähtien on keskitytty

18

Ks. eEurope 2002: Vaikutukset ja painopisteet, tiedonanto Eurooppa-neuvoston Tukholman
kokoukselle 23.–24. maaliskuuta 2001 (KOM(2001) 140 lopullinen) tai Riiassa Latviassa
11. kesäkuuta 2006 annettu ministerikokouksen julkilausuma.

19

Neuvoston päätelmät, annettu 12 päivänä toukokuuta 2009, eurooppalaisen
koulutusyhteistyön strategisista puitteista (ET 2020).

20

Komission tiedonanto, Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia
(KOM(2010) 2020 lopullinen).

22
enemmän digitaalisiin taitoihin tai perustaitoihin, vaikka toimet edelleen usein
kohdistuvat muihin taitoihin tai taitotasoihin taikka muihin kohderyhmiin eivätkä
niinkään erityisesti aikuisten digitaalisiin perustaitoihin.

Taulukko 1 – EU:n käynnissä olevat toimet ja niihin liittyvät osaamisalat,
taitotasot ja ikäryhmät
EU:n toimi

Osaamisala

Taitotasot

Ikäryhmä

Euroopan
digitaalistrategia
(2010)

Seitsemän
painopistealaa,
mukaan lukien
digitaaliset taidot ja
digitaalinen
osallisuus.

Kaiken tyyppiset
tasot

16–74vuotiaat

Kansalaisille
tarkoitettu
digitaalisten taitojen
puitekehys (2013)

Digitaaliset taidot

Kaikki taitotasot

Kaikki
ikäryhmät

Digitaalisten
sisämarkkinoiden
strategia (2015)

Digitaaliset taidot ja
digitaalinen
asiantuntemus
mainitaan erikseen,
mutta strategia
kattaa myös
muita osa-alueita

Kaiken tyyppiset
tasot, mutta
perustaidoista
erityinen
maininta

Kaikki
ikäryhmät

Euroopan teollisuuden
digitalisointi (2016)

Painopiste
digitalisoinnissa

Kaiken tyyppiset
tasot

Kaikki
ikäryhmät

Taitojen parantamisen
polku (2016)

Kaikki osaamisalat

Perustaso1

Aikuiset2

Digitaalitaitoja ja
työpaikkoja edistävä
koalitio (2016)

Digitaaliset taidot

Kaikki taitotasot

Nuoret ja
aikuiset

Neuvoston suositus
elinikäisen oppimisen
avaintaidoista (2018)

Kahdeksan
avaintaitoa, mukaan
lukien digitaaliset
taidot

Painopiste
perustaidoissa

Kaikki
ikäryhmät

Tavoitteena on antaa aikuisille mahdollisuus saavuttaa eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen
tasoa 3 tai 4 vastaava taso (toisen asteen koulutuksen päättövaiheen taso).

1

2

Ei voi saada tukea nuorisotakuusta.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

23
Vuodet 2010–2015: ei erityisesti aikuisten digitaalisia perustaitoja koskevia toimia

24 Yksi ET 2020 -puitteiden tavoitteista oli edistää luovuutta ja innovointia kaikilla

koulutuksen tasoilla. Tavoitteena oli, että kaikki kansalaiset hankkisivat yleistaitoja,
esimerkiksi digiosaamista. Neuvoston ja komission yhteisessä vuoden 2015 raportissa
ET 2020 -puitteiden täytäntöönpanosta 21 todettiin, että puitteilla olisi tuettava
paremmin pitkän aikavälin tavoitteita, muun muassa sopeutumista digitaaliaikaan.

25 Eurooppalaisen digitaalistrategian22 päätavoitteena oli vauhdittaa nopeiden

internetyhteyksien käyttöönottoa ja antaa kotitalouksille ja yrityksille mahdollisuus
nauttia digitaalisten sisämarkkinoiden eduista. Strategian yleiset tavoitteet olivat
seuraavat: lisätä internetin säännöllistä käyttöä 60 prosentista 75 prosenttiin sekä
heikommassa asemassa olevien käyttäjien osalta 41 prosentista 60 prosenttiin. Lisäksi
pyrittiin vuoteen 2015 mennessä puolittamaan sen väestön osuus, joka ei ollut
koskaan käyttänyt internetiä (tavoitearvo oli 15 prosenttia). Molemmat tavoitteet
saavutettiin. Euroopan digitaalistrategiassa otettiin huomioon myös digitaalisen
lukutaidon puute ja ehdotettiin, että digitaalinen lukutaito ja osaaminen valitaan
yhdeksi prioriteetiksi Euroopan sosiaalirahastosta annetussa asetuksessa (2014–2020).
Lisäksi ehdotettiin, että vuoteen 2012 mennessä kehitettäisiin välineitä tieto- ja
viestintätekniikan ammattilaisten ja käyttäjien taitojen tunnistamiseksi ja
tunnustamiseksi.

26 Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmalla23 oli neljä keskeistä

toimintapoliittista painopistettä, joista yksi keskittyi kokonaisvaltaiseen elinikäiseen
oppimiseen. Sen tavoitteena oli tehdä vuoteen 2012 mennessä ehdotus EU:n
laajuisesta lähestymistavasta ja välineistöstä, joilla autetaan jäsenvaltioita
sisällyttämään tieto- ja viestintätekniikan osaaminen ja digitaalinen lukutaito
elinikäisen oppimisen keskeisiin toimintapolitiikkoihin. Digitaalisista perustaidoista ei
ollut nimenomaista mainintaa ohjelman avaintoimissa.

21

EUVL C 417, 15.12.2015.

22

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, Euroopan digitaalistrategia (KOM(2010) 245
lopullinen).

23

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma:
Eurooppa tähtää täystyöllisyyteen (KOM(2010) 682 lopullinen).

24
Komissio totesi, että työmarkkinoiden vaatimukset olivat kasvussa, ja suuntasi
huomion entistä tiiviimmin digitaalisiin perustaitoihin

27 Eurooppa 2020 -strategian edistymistä koskevan tilannekatsauksen24 jälkeen

komissio julkaisi vuonna 2015 digitaalisten sisämarkkinoiden strategian 25. Tässä
strategiassa korostettiin, että vastuu opetussuunnitelmista on ensisijaisesti
jäsenvaltioilla mutta että komissio ottaa digitaalitaidot ja alan asiantuntemuksen
keskeiselle sijalle tulevissa osaamista ja koulutusta koskevissa aloitteissaan.
Strategiassa todettiin myös, että vaikka entistä suuremmalla osalla väestöstä oli
digitaaliset perustaidot, oli vielä paljon tehtävää, että kyseiset taidot olisi väestössä
riittävän monella (kohdat 01 ja 14).

28 Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevassa aloitteessa26 todettiin vuonna

2016, että digitaaliset taidot ovat ratkaisevan tärkeitä digitaalisten sisämarkkinoiden
saavuttamisessa. Samalla aloitteessa kuitenkin korostettiin, että tarvitaan yhä
enemmän myös muita täydentäviä taitoja, jotka liittyvät esimerkiksi yrittäjyyteen,
johtamiseen ja tekniseen osaamiseen. Yksi keskeisistä toimista, joiden avulla tässä
aloitteessa pyrittiin kehittämään digitaalisia taitoja, oli kehittää edelleen erästä
aiempaa aloitetta, nimittäin vuonna 2013 käynnistettyä suurta koalitiota digitaalialan
työllisyyden edistämiseksi.

24

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua
edistävän Eurooppa 2020 -strategian arviointi (COM(2014) 130 final).

25

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia
Euroopalle (COM(2015) 192 final).

26

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, Euroopan teollisuuden digitalisointi – täysi hyöty
digitaalisista sisämarkkinoista (COM(2016) 180 final).

25

29 Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevan aloitteen jälkeen vuoden 2016

uudessa osaamisohjelmassa 27 todettiin, että kaikilla kansalaisilla on oltava ainakin
perustaidot, mukaan lukien digitaaliset taidot. Ohjelmassa määriteltiin erityisiä toimia
digitaalisten taitojen vahvistamiseksi Euroopassa. Uuden osaamisohjelman keskeisiä
toimia, jotka liittyivät digitaalisiin perustaitoihin, olivat taitojen parantamisen polkua
koskeva aloite sekä digitaalitaitoja ja työpaikkoja edistävä koalitio. Samaan aikaan
komissio jatkoi yhteistyötä sidosryhmien kanssa kehittääkseen taitojen arviointiin ja
validointiin liittyviä välineitä. Tavoitteena oli auttaa julkisia ja yksityisiä elimiä
parantamaan ohjaus-, koulutus- ja mentorointipalvelujaan.

30 Taitojen parantamisen polku on aloite, joka on suunnattu matalan taitotason

aikuisille. Aloitteen tavoitteena on auttaa näitä henkilöitä saavuttamaan luku-, lasku- ja
digitaalisten taitojen vähimmäistaso. Tätä ohjelmaa voidaan tukea EU:n rahastoista,
mukaan lukien Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), Euroopan aluekehitysrahastosta
(EAKR) ja unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmasta (Erasmus+), joskaan mitään
varoja ei ole osoitettu nimenomaan digitaalisiin perustaitoihin. Helmikuussa 2019
annetussa täytäntöönpanokertomuksessa 28 todettiin, että jotkin jäsenvaltiot olivat
asettaneet digitaaliset taidot etusijalle ja käyttivät ESR:ää toimenpiteiden tukemiseen.
Kertomuksessa todettiin kuitenkin myös, että toimien määrä ei vastannut haasteen
laajuutta, sillä toimenpiteet kohdistuivat vain muutamiin tuhansiin ihmisiin, kun
matalan taitotason aikuisten kohderyhmään kuului noin 61 miljoonaa henkilöä. Sitä
paitsi vaikka digitaalisiin taitoihin kiinnitetään yhä enemmän huomiota, EU:n
yhteisrahoittamissa toimissa on keskitytty pikemminkin ammatillisiin taitoihin ja
työllisyyteen kuin digitaalisiin taitoihin. Viimeksi mainitut taidot voitaisiin kuitenkin
hyvin ottaa osaksi ammatillista koulutusta. Tämän kertomuksen jälkeen neuvosto 29
ilmaisi tukevansa edelleen taitojen parantamisen polkua ja pyysi komissiota tukemaan
sen täytäntöönpanoa aihekohtaisten ehdotuspyyntöjen avulla.

27

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, Uusi osaamisohjelma Euroopalle (COM(2016) 381
final) ja neuvoston päätöslauselma osallistavaa ja kilpailukykyistä Eurooppaa edistävästä
uudesta osaamisohjelmasta.

28

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Council Recommendation on Upskilling Pathways:
New Opportunities for Adults Taking stock of implementation measures (SWD(2019) 89
final).

29

Neuvoston päätelmät neuvoston suosituksen Taitojen parantaminen: uusia mahdollisuuksia
aikuisille täytäntöönpanosta (2019/C 189/04).

26

31 Digitaalitaitoja ja työpaikkoja edistävä koalitio saattaa yhteen jäsenvaltioita,

yrityksiä, työmarkkinaosapuolia, voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä ja
koulutuspalveluiden järjestäjiä. Tarkoituksena on poistaa digitaalisten taitojen
puutetta neljällä osa-alueella: kaikkien ihmisten digitaaliset taidot, työvoiman
digitaaliset taidot, tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten digitaaliset taidot sekä
digitaaliset taidot koulutuksessa. Koalition tavoitteena oli auttaa jäsenvaltioita
kehittämään digitaalisiin taitoihin liittyviä kattavia kansallisia strategioita vuoden 2017
puoliväliin mennessä. Lisäksi koalitiolla oli seuraavat tavoitteet, jotka oli määrä
saavuttaa vuoteen 2020 mennessä:
o

kouluttaa miljoona nuorta työtöntä avoimiin digitaalisiin työpaikkoihin

o

tukea työntekijöiden ammattitaidon parantamista ja uudelleenkoulutusta ja
erityisesti toteuttaa konkreettisia toimenpiteitä pienten ja keskisuurten yritysten
(pk-yritysten) tukemiseksi

o

nykyaikaistaa koulutusta niin, että kaikilla opiskelijoilla ja opettajilla olisi
mahdollisuus käyttää digitaalisia välineitä ja materiaaleja opetuksessaan ja
oppimisessaan

o

kohdentaa uudelleen ja hyödyntää saatavilla olevaa rahoitusta digitaalisten
taitojen tukemiseksi ja toteuttaa toimia, joilla lisätään tietoisuutta digitaalisten
taitojen merkityksestä.

32 Komission mukaan lähes kaikilla jäsenvaltioilla oli kesäkuuhun 2019 mennessä

kansallinen digitaalisten taitojen strategia ja 25 jäsenvaltiota oli vuoden 2020
puoliväliin mennessä perustanut kansalliset koalitiot. Koalitiolla oli vuoden 2021 alussa
noin 550 jäsentä, jotka tarjosivat joulukuun 2016 ja heinäkuun 2018 välisenä aikana
lähes 11 miljoonalle eurooppalaiselle mahdollisuuden parantaa digitaalisia taitojaan 30.
Näiden eurooppalaisten joukossa oli kaikenikäisiä, mutta noin puolet oli perus- ja
keskiasteen opiskelijoita. Liitteessä II esitetään edellä mainittujen neljän osa-alueen 31
osalta yleiskatsaus siitä, miten kansalliset strategiat ja kansallisten koalitioiden toimet
ovat edistyneet. Lukuja ei kuitenkaan ole siitä, missä määrin tällaiset toimet ovat
kohdistuneet aikuisten digitaalisiin perustaitoihin. Komissio seuraa erityisen välineen 32

30

Ks. digitaalitaitoja ja työpaikkoja edistäviin koalitioihin liittyvä EU:n verkkosivusto.

31

Ks. digitaalitaitoja ja työpaikkoja edistäviin kansallisiin koalitioihin liittyvät tietosivut
(tilanne 30.10.2020).

32

Koalitioiden lupausten hallinnointiväline Pledgeviewer.
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avulla lupauksia, joita kansalliset koalitiot ovat antaneet, mutta sillä ei ole järjestelmää,
jolla se voisi seurata koalition yksittäisten tavoitteiden toteutumista.
Digitaalisten taitojen seuranta osana talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa

33 Komissio seuraa digitaalisten taitojen tasoa EU:n jäsenvaltioissa myös osana

talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa. Taulukosta 2 käy ilmi, että digitaalisiin taitoihin
liittyvät maininnat ja suositukset ovat vuodesta 2017 yleisesti lisääntyneet. Vuonna
2020 osaaminen mainittiin kaikkien jäsenvaltioiden osalta, ja yhdeksän jäsenvaltiota
sai digitaalisiin taitoihin liittyviä suosituksia 33. Yksikään suosituksista ei kuitenkaan
koskenut nimenomaisesti digitaalisia perustaitoja. Laatikossa 2 esitetään yhden
jäsenvaltion vastaus EU-ohjausjaksossa äskettäin annettuun suositukseen.

Taulukko 2 – Niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, jotka ovat saaneet
suosituksia EU-ohjausjakson yhteydessä
Maakohtaiset suositukset

2017

2018

2019

2020

Jäsenvaltiot, joiden
osalta osaaminen mainittiin

27

27

28

28

Jäsenvaltiot, joille on annettu
osaamista koskevia suosituksia

5

9

18

10

Jäsenvaltiot, joille on annettu
digitaalisiin taitoihin liittyviä
suosituksia

0

3

6

9

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin EU-ohjausjaksoon liittyvien EU:n julkaisujen perusteella.

33

Itävalta, Kypros, Luxemburg, Portugali, Suomi, Tanska, Unkari, Viro ja Yhdistynyt
kuningaskunta.
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Laatikko 2
Suomen vastaus EU-ohjausjaksossa annettuun suositukseen
Suomi sijoittuu digitaalisten perustaitojen osalta hyvin sekä DESI-indeksissä että
OECD:n indikaattoreissa. Maalla ei ole strategiaa, joka kohdistuisi erityisesti
digitaalisiin perustaitoihin, sillä se on päättänyt omaksua kokonaisvaltaisemman
lähestymistavan.
Vuonna 2018 Suomi uudisti ammatillisen koulutuksen järjestelmänsä ja loi
yhteisen ammatillisen koulutuksen väylän, joka on nuorten ja aikuisten
käytettävissä heidän iästään ja aiemmasta oppimishistoriastaan riippumatta.
Vuoden 2019 EU-ohjausjaksossa 34 Suomelle annettiin suositus, jonka mukaan olisi
tarpeen ”kehittää osaamista ja aktiivista osallisuutta, muun muassa työttömille ja
työmarkkinoiden ulkopuolella oleville suunnattujen hyvin integroitujen palvelujen
avulla”. Suosituksen pohjalta Suomen hallitus valmistelee jatkuvan oppimisen
puitteisiin liittyvää uudistusta, jonka tavoitteena on saattaa enemmän kansalaisia
keski- ja korkea-asteen koulutuksen piiriin.

Erasmus+ ja ESR olivat tärkeimmät digitaalitaitojen rahoituslähteet

34 EU ei osoittanut nimenomaista rahoitusta edellisessä jaksossa esitetyille

aloitteille, vaan kyseiset aloitteet sisällytettiin olemassa oleviin rahoitusvirtoihin.
Komissio ei korvamerkitse rahoitusta digitaalisille perustaidoille, sillä sen tavoitteena
on tukea opetus- ja koulutusjärjestelmiä, joissa keskitytään useampiin erilaisiin
kohderyhmiin ja taitoihin. Digitaalisten taitojen ohella huomion kohteena ovat
esimerkiksi työhön liittyvä koulutus, luovuus ja kriittinen ajattelu. Komission mukaan
ohjelmatavoitteiden moninaisuus merkitsee sitä, että tiettyjen määrien
korvamerkitsemisen myötä joustavuus vähenisi, jolloin ohjelmia ei voitaisi mukauttaa
paikallisiin tarpeisiin.

35 Tilintarkastustuomioistuin analysoi digitaalisiin perustaitoihin käytettyä

rahoitusta aikuiskoulutuksessa. Tärkeimmät rahoituslähteet ovat Erasmus+ -ohjelma,
jota hallinnoi EU:n tasolla komissio ja sen koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin
toimeenpanovirasto (EACEA), sekä ESR, johon sovelletaan yhteistyöhän perustuvaa
hallinnointia. COSME-ohjelmasta esitetään lisätietoja laatikossa 3.

34

Suositus neuvoston suositukseksi Suomen vuoden 2019 kansallisesta uudistusohjelmasta
sekä samassa yhteydessä annettu Suomen vuoden 2019 vakausohjelmaa koskeva
neuvoston lausunto (COM(2019) 526 final).
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Laatikko 3
COSME – pk-yritysten ohjelma
COSME on EU:n suoraan hallinnoima, pk-yrityksille suunnattu ohjelma, jonka
määrärahat vuosiksi 2014–2020 ovat 2,3 miljardia euroa. Pk-yritykset ovat EU:n
talouden keskeinen osa: yhdeksän yritystä kymmenestä on pk-yrityksiä, ja kaksi
kolmasosaa Euroopan työpaikoista on pk-yrityksissä. COSMElla ei ole hankkeita,
jotka keskittyisivät erityisesti digitaalisiin perustaitoihin. Sen hankkeet kohdistuvat
tyypillisesti ammattilaisten eli tieto- ja viestintätekniikkaan erikoistuneiden
henkilöiden digitaalisiin taitoihin.

36 Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan koulutukseen, nuorisoon ja urheiluun liittyviä

toimia. Ohjelman määrärahat olivat kaudella 2014–2020 yhteensä 16,45 miljardia
euroa. Ohjelma tarjoaa opiskelijoille, kouluttajille ja opettajille mahdollisuuksia
harjoittaa oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja pyrkii parantamaan koulutuksen laatua ja
edistämään innovointia tukemalla yhteistyötä ja toimintapoliittisia uudistuksia.
Ohjelman määrärahoista 17 prosenttia osoitettiin ammatilliseen koulutukseen ja
3,9 prosenttia aikuiskoulutukseen 35. Erasmus+ -lainsäädännössä ei erityisesti mainita
digitaalisia taitoja mutta siinä todetaan, että on tarpeen parantaa ”avaintaitojen
ja osaamisen tasoa erityisesti ajatellen niiden merkitystä työmarkkinoille ja vaikutusta
yhteiskunnan yhteenkuuluvuuteen lisäämällä erityisesti mahdollisuuksia oppimiseen
liittyvään liikkuvuuteen ja vahvistamalla yhteistyötä koulutus- ja työelämän välillä” 36.
Kaikissa vuotuisissa työohjelmissa on viimeisten seitsemän vuoden aikana ollut
digitaalisiin taitoihin liittyvä maininta.

37 Vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa ja välikertomuksessa ei kuitenkaan

mainita erikseen digitaalisia taitoja (ei perus- eikä edistyneitä taitoja), koska
digitaalisille taidoille ei ole erityistä tuotos-/tulosindikaattoria. Ohjelman arvioinnissa
käytettävä indikaattori, joka liittyy lähimmin digitaalisiin taitoihin on ”Niiden
osallistujien prosenttiosuus, jotka ovat ilmoittaneet parantaneensa avaintaitojaan 37.”
Tämä on subjektiivinen mittari, sillä se perustuu lähinnä osallistujien omiin

35

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä
joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+”
perustamisesta, 18 artikla.

36

Asetus (EU) N:o 1288/2013, 5 artiklan 1 kohdan a alakohta.

37

Asetus (EU) N:o 1288/2013, liite I ”Ohjelman arvioinnissa käytettävät indikaattorit”.
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näkemyksiin, joista he ovat raportoineet haastatteluissa ja tutkimuksissa 38.
Erasmus+ -ohjelman väliarvioinnin mukaan 89 prosenttia kaikista ohjelmaan
osallistuneista ammatillisen koulutuksen opiskelijoista uskoi, että he olivat parantaneet
ammatillista osaamistaan 39.

38 Erasmus+ -ohjelmaan on vuoden 2019 loppuun mennessä kuulunut noin

16 000 hanketta tieto- ja viestintätekniikan, uusien teknologioiden ja digitaalisten
taitojen aloilla. Hankkeista noin 4 300 on liittynyt aikuiskoulutukseen ja ammatilliseen
koulutukseen 40. Suurin osa ohjelman hankkeista edistää monien erilaisten taitojen,
myös digitaalisten perustaitojen, hankkimista kaikissa ikäryhmissä. Esimerkiksi
hankkeessa, joka liittyy vieraiden kielten opetuksessa käytettävään uuteen
teknologiaan, ei puututa heikkojen digitaalisten taitojen ongelmaan, vaan siinä otetaan
käyttöön digitaalisia opetusmenetelmiä. Tilintarkastustuomioistuimen analyysi osoitti,
että ohjelman hankkeista 133 koski pelkästään digitaalisia taitoja. Vain 18 hankkeessa
koulutus rajoittui aikuisten digitaalisiin perustaitoihin. Muissa hankkeissa esimerkiksi
hankittiin erikoistuneita taitoja tieto- ja viestintätekniikan alalla tai otettiin käyttöön
uusia koulutusmenetelmiä, kuten verkko-oppimisalustoja. Tämä tarkoittaa sitä, että
sellaisista Erasmus+ -hankkeista, joilla tuetaan ainoastaan digitaalisia taitoja, noin
14 prosenttia liittyy aikuisväestön digitaalisten perustaitojen hankkimiseen. Kaikista
Erasmus+ -ohjelman tukemista hankkeista tämä osuus on alle 0,1 prosenttia.
Laatikossa 4 esitetään esimerkit kahdesta eri tavasta tukea digitaalisia perustaitoja.

38

Erityiskertomus 22/2018 Liikkuvuus Erasmus+ -ohjelmassa: miljoonia osallistujia ja
monitahoista eurooppalaista lisäarvoa, mutta tuloksellisuuden mittaamista on edelleen
parannettava, kohta 74.

39

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Mid-term evaluation of the Erasmus+ programme
(2014–2020) (SWD(2018) 40 final), tuloksia koskeva tiivistelmä, s. 138.

40

Erasmus+ -hankkeiden tuloksia koskeva Euroopan komission verkkosivusto.
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Laatikko 4
Erasmus+ -hankkeita, joiden avulla on pyritty parantamaan
digitaalisia perustaitoja
The TICTac+55 41
Hankkeessa, jonka aiheena ovat yhdistetyt oppimistekniikat yli 55-vuotiaille,
annetaan koulutusta opettajille, jotka haluavat kannustaa ja voimaannuttaa
iäkkäitä opiskelijoitaan mahdollisimman paljon niin, että nämä voivat vastata
tieto- ja viestintätekniikan haasteisiin. Tavoitteeseen pyritään edistämällä tieto- ja
viestintätekniikan käyttöä, mutta tämä toteutetaan kriittisellä tavalla ja siten, että
otetaan huomioon opiskelijoiden elämäntilanteet ja tarpeet. Näiden tavoitteiden
saavuttamiseksi on suunniteltu opettajavaihto-ohjelmia useisiin EU-maihin
(Alankomaihin, Slovakiaan, Suomeen, Unkariin, Viroon ja Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan). Hankkeessa käsiteltäviä aiheita ovat seuraavat: arkielämän
taidoissa hyödynnettävät laitteet, tieto- ja viestintätekniikan avulla toteutettu
innovointi- ja luovuuskoulutus sekä verkkopohjaisten sovellusten käyttäminen
kielikurssien tehostamiseen.

IDEAL42
IDEAL on Alankomaiden, Belgian, Irlannin, Italian, Norjan ja Suomen strateginen
kumppanuus, johon osallistuu viisi aikuiskoulutuspalveluiden järjestäjää ja yksi
kansalaisjärjestö. Hankkeessa on keskitytty parantamaan sellaisten
aikuiskouluttajien digitaalisia taitoja, jotka työskentelevät heikossa asemassa
olevien ryhmien kanssa. Tavoitteena on ollut parantaa heikosti koulutettujen
aikuisopiskelijoiden työllistettävyyttä ja edistää heidän ammatillista oppimistaan ja
yhteisöoppimistaan.
IDEAL-projektiryhmä on tutkinut, millaisia taitoja tarvitaan eri yhteyksissä ja miten
opettajien osaamista voitaisiin kehittää jakamalla tietoa, kokemuksia ja hyviä
käytäntöjä. Hankkeen ansiosta opettajat ja kouluttajat käyttävät nyt innovatiivisia
digitaalisia menetelmiä taitavammin ja itsevarmemmin jokapäiväisessä
opetuksessaan. He ovat oppineet hyödyntämään esimerkiksi
multimediasovelluksia, videoita, virtuaalisia oppimisympäristöjä, sosiaalista
mediaa ja pelejä.

41

Erasmus+ -hankkeen verkkosivusto ”TICTac+55:Combined Learning Techniques for People
55+”.

42

Erasmus+ -hankkeen ”IDEAL – Integrating Digital Education in Adult Literacy” verkkosivusto.
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39 Toimilla, joita ESR tukee, on monitahoisia tavoitteita, esimerkiksi työllisyyden ja
koulutuksen parantaminen. Vuosia 2014–2020 koskevassa lainsäädännössä mainitaan
digitaaliset taidot43 alana, joita ESR voisi osaltaan edistää investointiprioriteettiensa
kautta – myös niiden prioriteettien kautta, jotka liittyvät elinikäiseen oppimiseen ja
ammatilliseen koulutukseen. Kaaviosta 10 käy ilmi, että näiden prioriteettien
määrärahat (yhteensä 14,6 miljardia euroa) ovat ESR:n neljänneksi ja viidenneksi
suurimmat.

Kaavio 10 – ESR:n suunnitellut määrärahakohdennukset
tukitoimialoittain

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskelmat, jotka perustuvat ERI‐rahastojen avoimen
datan alustaan.

40 Yhteistyössä hallinnoitavissa rahastoissa, kuten ESR:ssä, jäsenvaltioilla on
harkintavaltaa sen suhteen, miten ne jakavat varat kumppanuussopimusten ja
toimenpideohjelmien sisällä. Kun näitä asiakirjoja valmisteltiin, komissio totesi
vuoden 2012 kannanotoissaan, että eräiden maiden olisi harkittava digitaalisten
taitojen asettamista prioriteetiksi (taulukko 3).

43

Asetus (EU) N:o 1304/2013, 3 artiklan 2 kohdan b alakohta.
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Taulukko 3 – Digitaalisiin taitoihin liittyvät prioriteetit komission vuonna
2012 esittämissä kannanotoissa
Temaattiset tavoitteet, joiden osalta
digitaaliset taidot mainitaan

Jäsenvaltiot

Tieto- ja viestintäteknologian
käyttömahdollisuuksien, käytön ja laadun
parantaminen

BG, CZ, EE, ES, HR, IT, LV, PT

Kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen
edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden
tukeminen

AT, DE

Investoinnit yleissivistävään ja ammatilliseen
koulutukseen osaamisen ja elinikäisen
oppimisen tukemiseksi

HU, RO, SE, SI

Ei mainintaa digitaalisista taidoista tai
digiosaamisesta

BE, CY, DK, EL, FR, FI, IE, LT, LU,
MT, NL, PL, SK, UK

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission vuonna 2012 esittämien kannanottojen
perusteella.

41 Tilintarkastustuomioistuin analysoi määrärahojen kohdennuksia jäsenvaltioissa.

Se havaitsi, että ESR:ssä toteutettiin 187:ää ohjelmaa 28 jäsenvaltiossa ja että tieto- ja
viestintätekniikkaan liittyvää koulutusta, joka annettaisiin aikuiskoulutuksen tai
ammatillisen koulutuksen yhteydessä, suunniteltiin 29 ohjelmassa 10 jäsenvaltiossa
(taulukko 4). Niiden määrärahojen suunnitelman mukainen kokonaismäärä, jotka
kohdistettiin ESR:n koulutusta koskevaan temaattiseen tavoitteeseen
28 jäsenvaltiossa, oli vähemmän kuin 0,6 prosenttia ESR:n kokonaismäärärahoista
kaudella 2014–2020.
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Taulukko 4 – ESR-ohjelmat, joilla on tuettu aikuisten digitaalisten
taitojen koulutusta jäsenvaltioissa

Jäsenvaltio

Aikuisten tieto- ja
viestintätekniikkakoulutuksen
määrärahojen
suunniteltu määrä
(milj. euroa)

Hallintoviranomaisen
valitsemille
toimille
kohdennettu
EU:n tuki
(milj. euroa)

Edunsaajien
hallintoviranomaiselle
ilmoittamat
kokonaismenot,
jotka on
ilmoitettu
komissiolle
(milj. euroa)

Puola

154,7

201,3

148,4

Slovakia

132,5

5,8

3,7

Italia

58,7

26,5

31,5

Viro

55,5

30,7

18,1

Unkari

51,6

134,8

41,6

Suomi

16,9

5,9

7,5

Espanja*

5,0

25,2

13,7

Luxemburg

0,3

1,2

0,8

Ranska

ei ilmoitettu
ohjelmissa

1,5

3,0

Yhdistynyt kuningaskunta

ei ilmoitettu
ohjelmissa

5,5

4,6

438,4

272,8

Yhteensä

475,3*

Huom. Kaikki tiedot ajankohdalta 31.12.2019. Yhteenlaskettu määrä ei sisällä Ranskan ja Yhdistyneen
kuningaskunnan tietoja suunnitellun tuen osalta, mutta se sisältää kyseisten maiden tiedot
kohdennetun tuen osalta.
*Espanjassa toteutetun ohjelman 2014ES05SFOP016 (Extremadura) osalta ei ole saatavilla tietoja
vuodelta 2019, joten yhteenlaskettuihin määriin on sisällytetty ainoastaan aggregoidut tiedot
vuoteen 2018 saakka.
Lähde: ERI-rahastojen avoimen datan alusta.

42 Taulukosta 4, joka perustuu jäsenvaltioiden komissiolle toimittamiin

vuosikertomuksiin, käy ilmi, että vuoden 2019 loppuun mennessä ne kymmenen
jäsenvaltiota, jotka aikoivat käyttää ESR:n koulutukseen liittyvää temaattista tavoitetta
digitaalisten taitojen edistämiseen, olivat yhteensä sitoneet 92 prosenttia hankkeiden
rahoituksesta ja käyttäneet siitä 57 prosenttia (ks. tarkemmin liite III). Jäsenvaltioiden
välillä oli merkittäviä eroja: joistakin ohjelmista ei ollut vielä aiheutunut lainkaan
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kustannuksia, kun taas toisissa ohjelmissa kustannukset, jotka koskivat tuen piiriin jo
valittuja hankkeita, olivat huomattavasti suunniteltua suuremmat. Mainitut
jäsenvaltiot olivat kohdentaneet yhteensä 439 miljoonaa euroa ESR-varoja tukitoimiin,
jotka koskivat digitaalisten taitojen hankkimista elinikäisen oppimisen ja ammatillisen
koulutuksen yhteydessä. Määrä on 0,5 prosenttia ESR:n kokonaismäärärahoista
kaudella 2014–2020. ESR voisi edistää digitaalisten taitojen hankkimista myös muiden
temaattisten tavoitteiden avulla. Nämä liittyvät esimerkiksi työllisyyteen, sosiaaliseen
osallisuuteen tai institutionaalisten valmiuksien kehittämiseen. Tämä kasvattaisi tuen
kokonaismäärän noin kahteen prosenttiin ESR:n kokonaismäärärahoista.

Komission covid-19-tukitoimien vaikutus digitaalisia taitoja koskevaan
ohjelmasuunnitteluun vuosina 2014–2020 (Erasmus, ESR:n
toimenpideohjelmat)

43 Covid-19-kriisiin on pyritty vastaamaan koronavirusinvestointialoitteilla. Näitä

ovat CRII (Coronavirus Response Investment Initiative) ja CRII+. Aloitteita koskevat
asetukset mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot voivat käyttää olemassa olevia
käyttämättömiä resursseja joustavasti ja ohjata niitä sinne, missä niitä tarvitaan eniten.
Marraskuun 2020 lopussa 22 jäsenvaltiota (sekä Yhdistynyt kuningaskunta) oli hakenut
kaikkiaan 151 muutosta ESR-ohjelmiinsa ja hyödyntänyt näin joustomahdollisuuksia,
joita CRII ja CRII+ tarjoavat. Joissakin tapauksissa tämä tarkoitti varojen siirtämistä pois
digitaalisia taitoja koskevista hankkeista.

44 Ehdotettu koheesiota ja Euroopan alueita tukeva elpymisapupaketti (REACT-

EU-väline)44 piti sisällään 47,5 miljardin euron lisävarat, jotka osoitettiin
koheesiopolitiikan rahastojen, myös ESR:n, käyttöön ohjelmakaudelle 2014–2020.
REACT-EU-välineen rahoittamilla ESR-toimilla voitiin kattaa digitaaliset taidot.

45 Myös Erasmus+ -ohjelmassa julkaistiin ylimääräisiä ehdotuspyyntöjä, joiden

tavoitteena oli tukea digitaalisen koulutuksen valmiuksia. Ohjelmasta osoitettiin
100 miljoonan euron tuki hankkeille, jotka liittyivät kouluopetukseen, ammatilliseen
koulutukseen ja korkea-asteen koulutukseen. Ehdotuspyyntöjen vastausaika päättyi
29. lokakuuta 2020, eikä tuloksia ollut saatavilla tämän katsauksen valmistumisen

44

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013
muuttamisesta Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten
poikkeuksellisten lisämäärärahojen ja toteutusjärjestelyjen osalta avustuksen antamiseksi
covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan
luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle
(REACT-EU-väline) (COM(2020) 451 final).
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aikaan. Koska ehdotuspyynnöt kuitenkaan eivät kohdistuneet aikuiskoulutukseen,
komission mukaan on epätodennäköistä, että niistä tuettaisiin hankkeita, joilla
edistettäisiin aikuisten digitaalisia perustaitoja.

EU:n ehdotukset, jotka koskevat tulevaisuutta (vuodet 2021–
2027)
Euroopan osaamisohjelma

46 Euroopan osaamisohjelmassa45 asetetaan määrällisiä tavoitteita sekä olemassa

olevien taitojen parantamiselle että uusien taitojen hankkimiselle. Tavoitteet olisi
saavutettava seuraavien viiden vuoden aikana. Tämä on ensimmäinen ehdotus, johon
sisältyy nimenomainen tavoitearvo: sellaisten kansalaisten osuus, joilla on vähintään
digitaaliset perustaidot, on määrä nostaa vuonna 2019 toteutuneesta 56 prosentista
vuoden 2025 tavoitteeseen 70 prosenttiin. Ohjelmassa ei määritellä välitavoitteita,
joiden kautta tavoite saavutetaan.

47 Komissio arvioi, että julkisen ja yksityisen sektorin on osallistuttava ohjelman

rahoittamiseen joka vuosi yhteensä 48 miljardilla eurolla, jos halutaan, että ohjelman
tavoitteet saavutetaan. Ohjelmassa mainitaan yhdeksän EU:n rahastoa, jotka ovat
mahdollisia rahoituslähteitä vuosina 2021–2027. Tärkeimmät rahastot ovat elpymis- ja
palautumistukiväline, jonka ehdotetut kokonaismäärärahat ovat 673,3 miljardia euroa,
ESR+, jonka ehdotetut määrärahat ovat 87,9 miljardia euroa, ja Erasmus, jonka
ehdotetut määrärahat ovat 23,4 miljardia euroa.

Elpymis- ja palautumistukiväline

48 Elpymis- ja palautumistukivälineestä myönnetään 673,3 miljardin euron lainat ja

avustukset jäsenvaltioiden uudistusten ja investointien tueksi. Tällöin edellytetään,
että jäsenvaltiot laativat kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat, joissa
esitetään johdonmukainen uudistuksia ja julkisia investointihankkeita koskeva paketti.
Näissä suunnitelmissa olisi pyrittävä vastaamaan talouspolitiikan EU-ohjausjaksossa
yksilöityihin haasteisiin ja toteuttamaan erityisesti neuvoston hyväksymiä
45

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, Euroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn,
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi (COM(2020) 274
final).
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maakohtaisia suosituksia, jotka kattavat myös digitaalisiin taitoihin liittyviä kysymyksiä
(kohta 33 ja taulukko 2). Tässä yhteydessä komissio kannustaa jäsenvaltioita
sisällyttämään elpymis- ja palautumissuunnitelmiinsa investointeja ja uudistuksia,
joissa keskitytään kaikenikäisten ihmisten digitaalisiin taitoihin sekä heidän
yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseensa. Näin pyritään saavuttamaan edellä
mainittu 70 prosentin tavoite vuoteen 2025 mennessä (kohta 46)46.

49 Neuvoston kanta47 on, että vähintään 20 prosenttia (144,8 miljardia euroa) olisi

käytettävä ns. digitaaliseen siirtymään. Tämä kattaa digitaaliset taidot kaikilla tasoilla.
Tässä yhteydessä neuvoston 2. lokakuuta 2020 antamissa päätelmissä 48 viitataan
nimenomaisesti digitaalisten taitojen parantamiseen koulutusjärjestelmissä.

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)

50 Digitaaliset taidot kuuluvat ESR+:n tavoitteisiin49, mutta tällöin ei välttämättä ole

kyse digitaalisista perustaidoista. ESR+ pyrkii osaltaan edistämään myös sellaisia
relevantteja näkökohtia, jotka liittyvät muihin keskeisiin EU:n aloitteisiin ja toimiin,
erityisesti Euroopan osaamisohjelmaan ja taitojen parantamisen polkuun. ESR+:n
suunniteltu talousarvio vuosiksi 2021–2027 on 87,9 miljardia euroa, mutta digitaalisiin
taitoihin ei ole kohdistettu mitään erillisiä määrärahoja.

51 Komissio esitti vuoden 2019 EU-ohjausjakson maaraporteissa50 alustavia

näkemyksiä ensisijaisista investointialoista sekä perusedellytyksistä, joita olisi
noudatettava vuosien 2021–2027 koheesiopolitiikan toteuttamiseksi vaikuttavalla
tavalla. Näin luotiin perusta jäsenvaltioiden ja komission väliselle vuoropuhelulle, joka
liittyi koheesiopolitiikan rahastoja koskevaan ohjelmasuunnitteluun (ja kattoi myös
ESR+:n). Komission mukaan oli tarpeen, että 23 jäsenvaltiota 27:stä käsittelisi
digitaalisia taitoja ohjelmissaan.
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Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille, Vuotuinen kestävän
kasvun strategia 2021 (COM(2020) 575 final).

47

Ks. neuvoston pääsihteeristön muistio 11 538/20, 7.10.2020.

48

Ks. muistio EUCO 13/20, 2.10.2020.

49

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto
plussasta (ESR+) (COM(2018) 382 final).

50

2019: EU-ohjausjakso: maaraportit, liite D.
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Uusi Erasmus-ohjelma vuosiksi 2021–2027

52 Komissio ehdotti vuosiksi 2021–2027 uutta Erasmus-ohjelmaa51, joka kattaa sekä

perustasoiset että edistyneet digitaaliset taidot ja joka lähinnä jatkaa edellisen kauden
ohjelmaa. Uudesta ohjelmasta tuetaan myös ammatillista koulutusta, digitaalista
lukutaitoa ja aikuiskoulutusta. Digitaaliset taidot mainitaan erikseen, joskin huomiota
kiinnitetään erityisesti edistyneisiin digitaalisiin taitoihin.

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma

53 Komissio ehdotti syyskuussa 2020 uutta digitaalisen koulutuksen

toimintasuunnitelmaa vuosiksi 2021–2027 52. Toimintasuunnitelman ohjaavissa
periaatteissa todetaan, että digitaalinen lukutaito on olennaisen tärkeää ihmisen
elämässä ja että digitaalisten perustaitojen olisi kuuluttava niihin keskeisiin
monialaisiin taitoihin, jotka kaikilla olisi oltava. Näiden ohjaavien periaatteiden
mukaisesti toimintasuunnitelmassa ehdotetaan useita toimia. Erasmus-ohjelmasta
tuettaisiin esimerkiksi oppilaitosten digitaalisen muutoksen suunnitelmia. Lisäksi
kehitettäisiin eurooppalainen digitaalisten taitojen todistus (European Digital Skills
Certificate), jonka hallitukset, työnantajat ja muut sidosryhmät kaikkialla Euroopassa
voivat tunnustaa ja hyväksyä. Suunnitelmassa ehdotetaan myös sellaisen neuvoston
suosituksen antamista, jolla parannettaisiin digitaalisten taitojen tarjontaa
koulutuksessa.

Neuvoston suositus nuorisotakuun lujittamisesta

54 EU:n nuorisotakuussa kaikki EU:n jäsenvaltiot sitoutuvat varmistamaan, että

kaikille alle 25-vuotiaille nuorille tarjotaan laadukas työ-, jatkokoulutus-, oppisopimustai harjoittelupaikka neljän kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta tai virallisen
koulutuksen päättämisestä. Marraskuussa 2020 neuvosto lujitti vuonna 2013
antamaansa suositusta muun muassa laajentamalla takuun kattamaa ikäryhmää
kaikkiin alle 30-vuotiaisiin nuoriin. Neuvosto suositteli myös, että jäsenvaltiot käyttävät
DigComp-puitekehystä (kohta 09) arvioidakseen niiden nuorisotakuuseen
51

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja
urheiluohjelman ”Erasmus” perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta
(COM(2018) 367 final).

52

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma
2021–2027 – Koulutuksen mukauttaminen digitaaliaikaan (COM(2020) 624 final).
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rekisteröityneiden nuorten digitaalisia taitoja, jotka ovat työelämän ja koulutuksen
ulkopuolella. Näin kaikille nuorille, jotka tarvitsevat kohdennettua koulutusta
digitaalisten taitojensa parantamiseksi, tarjottaisiin tällaista koulutusta 53.

Digitaalisen osaamisen indikaattorin päivittäminen

55 Komissio aikoo tarkistaa digitaalisen osaamisen indikaattoriin liittyvää

menetelmää. Indikaattorissa on nykyisin neljä tieto- ja viestintätekniikkaympäristöön
liittyvää osaamisaluetta. Indikaattoria mukautetaan siten, että siihen lisätään viides,
turvallisuutta koskeva osaamisalue. Tämän tarkistuksen myötä Eurostatin digitaalisen
osaamisen yhdistelmäindikaattori mukautetaan vastaamaan elinikäisen oppimisen
avaintaitoja koskevaan viitekehykseen liittyvää neuvoston suositusta, joka päivitettiin
vuonna 2018. Vastaavasti indikaattorissa otetaan vuodesta 2021 alkaen paremmin
huomion myös digitaalisten taitojen puitekehys.

53

Neuvoston suositus, annettu 30 päivänä lokakuuta 2020, ”Silta työelämään – entistä
vahvempi nuorisotakuu” ja nuorisotakuun perustamisesta 22 päivänä huhtikuuta 2013
annetun neuvoston suosituksen korvaaminen (2020/C 372/01).
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Loppuhuomautukset
Katsauksen pääkohdat

56 Työvoiman digitaalisista perustaidoista on tulossa yhä tärkeämpiä, ja monissa

ammateissa niitä tarvitaan usein jo nyt. Aikuiset, joilla ei ole näitä perustaitoja,
kohtaavat ongelmia sekä työelämässä että yksityiselämässä. Tämä kysymys koskee
erityisesti iäkkäämpiä, vähemmän koulutettuja ja työttömiä aikuisia (kohdat 12–17
sekä kaaviot 4 ja 7).

57 Vaikka ensisijainen vastuu taitojen kehittämisestä on jäsenvaltioilla, EU on jo

pitkään tiedostanut tämän haasteen olemassaolon ja toteuttanut useita toimia, joilla
se on auttanut jäsenvaltioita kohentamaan digitaalisten perustaitojen riittämätöntä
tasoa. EU:n välineitä tässä ovat olleet suuntaviivat ja suositukset sekä tuki
yhteistyöverkostoille. Komissio on määritellyt digitaalisten taitojen puitekehyksen, joka
on kansainvälisesti tunnustettu. Lisäksi komissio on tukenut digitaalisiin taitoihin
liittyvien kansallisten strategioiden kehittämistä ja auttanut perustamaan
digitaalitaitoja ja työpaikkoja edistäviä kansallisia koalitioita, joita on lähes kaikissa
EU:n jäsenvaltioissa. Komission käyttämät indikaattorit osoittavat kuitenkin, että
vaikka EU:n toimien kirjo ja määrä ovat kasvaneet tasaisesti viimeisten viiden vuoden
aikana, digitaalisten perustaitojen taso jäsenvaltioissa ei ole merkittävästi parantunut
(kohdat 05, 06, 09 ja 14 sekä kaaviot 4 ja 6).

58 Taitotaso vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä.

Jäsenvaltioiden taitotasot vastaavat niiden EU:n ulkopuolisten maiden tasoja, joiden
osalta on saatavilla vertailukelpoisia tietoja: parhaiten suoriutuvat jäsenvaltiot
kuuluvat maailman johtavien maiden ryhmään, mutta vaihteluvälin toiseen päähän
kuuluvat jäsenvaltiot eivät ole sen parempia kuin huonoiten suoriutuvat EU:n
ulkopuoliset maat. Heikosti suoriutuvan jäsenvaltioryhmän tilanne heikkeni asteittain
vuosina 2015–2018, mikä osoittaa, että digitaalinen kahtiajako on ongelma paitsi
väestöryhmien välillä yksittäisen jäsenvaltion sisällä myös hyvin suoriutuvien ja
heikosti suoriutuvien jäsenvaltioiden välillä (kohdat 18–21 sekä kaaviot 8 ja 9).

59 EU on vuodesta 2010 lähtien käynnistänyt useita erilaisia digitaalisiin taitoihin

liittyviä aloitteita, jotka ovat usein olleet osa laajempia toimenpiteitä. Aihe on laaja ja
koskettaa monia sidosryhmiä monilla tasoilla, muun muassa suurta osaa väestöstä,
julkisen hallinnon eri tasoja, koulutusjärjestelmää ja elinkeinoelämää. Tuloksena on
moninaisia EU-tason toimia, joita toteutetaan rinnakkain ja jotka ovat osittain toisiinsa
yhteydessä (kohta 23 ja taulukko 1).
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60 Vaikka Euroopan digitaalistrategiassa ehdotettiin, että Euroopan

sosiaalirahastossa (ESR) otettaisiin vuosina 2014–2020 prioriteetiksi digitaalinen
lukutaito ja muu digiosaaminen, sellaisten hankkeiden osuus ESR-rahoituksesta, joissa
olisi erityisesti keskitytty tieto- ja viestintätekniikkaa koskevaan koulutukseen
jäsenvaltioissa, oli noin kaksi prosenttia. Komissio totesi, että erityisesti aikuisten
taitojen parantamiseen kohdennetut toimet olivat riittämättömiä. Vastaavasti
sellaisten Erasmus+ -hankkeiden rahoitus, joiden avulla pyrittiin parantamaan
aikuisten digitaalisia perustaitoja, edusti vain pientä prosenttiosuutta
kokonaisrahoituksesta (kohdat 25 ja 30 sekä 34–41).

61 EU on asettanut vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle selkeän tavoitearvon: niiden

kansalaisten osuus, joilla on vähintään digitaaliset perustaidot, olisi nostettava
vuoden 2019 lähtötasosta eli 56 prosentista 70 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.
Komission mukaan tämä edellyttää vuosittain 48 miljardin euron investointeja, jotka
on saatava sekä yksityisistä lähteistä että kansallisista ja kansainvälisistä julkisista
lähteistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi EU on käynnistänyt useita aloitteita ja
osoittanut EU:n varoja toimiin, joilla pyritään parantamaan aikuisten digitaalisia
perustaitoja (kohdat 46–55).

Tulevaisuuden haasteet

62 Tulevalle EU-ohjelmakaudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi olisi

tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan vastattava seuraaviin keskeisiin
haasteisiin:

63 Tärkeä osa yhtälöä on se, että digitaalisten taitojen parantamiseen osoitetaan

riittävä rahoitus. Toimintapoliittiset tavoitteet saavutetaan todennäköisemmin, jos on
tiedossa – vaikkakin vain suuntaa-antavasti – mistä lähteestä ja kuinka paljon
rahoitusta saadaan. Vaikka Euroopan osaamisohjelmassa mainitaan sellaiset eri EU:n
rahastot, joista täytäntöönpanoa voitaisiin tukea, ohjelmassa ei täsmennetä
rahoituksen määriä.

64 Euroopan osaamisohjelmassa ei ole määritelty välitavoitteita, joiden kautta

yleistavoite saavutetaan, eikä esimerkiksi vähimmäistasoa, joka kaikkien maiden olisi
saavutettava. Tällaiset täsmälliset tavoitearvot ja välitavoitteet auttaisivat esimerkiksi
toimintapolitiikan täytäntöönpanon seurannassa niin, että digitaalista kahtiajakoa
hyvin ja huonosti suoriutuvien maiden välillä voitaisiin kaventaa.
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65 Eurostatin yhdistelmäindikaattori on hyödyllinen seurantaväline, jonka avulla

voidaan arvioida EU-kansalaisten digitaalisten taitojen tasoa. Indikaattorin avulla
voidaan myös seurata edistymistä sen tavoitteen saavuttamisessa, että 70 prosentilla
kansalaisista olisi vähintään digitaaliset perustaidot vuoteen 2025 mennessä.
Indikaattorin päivittäminen ja sen soveltamisalan laajentaminen niin, että se sisältää
vuodesta 2021 alkaen turvallisuuselementin, tekee indikaattorista hyödyllisellä tavalla
yhdenmukaisen DigComp-viitekehyksen kanssa, mutta muutos myös muuttaa
indikaattorin arvoja. Komissio on toteuttamassa toimenpiteitä tämän vaikutuksen
vähentämiseksi, mutta muutokset indikaattorin laskennassa voivat edelleen vaikuttaa
vuoden 2025 tavoitteen saavutettavuuteen.

66 Komission oli seurantatyössään vaikea yksilöidä niitä EU:n rahoittamia hankkeita,
joiden piti parantaa aikuisten digitaalisia taitoja vähintään perustasolle vuosina 2014–
2020. Lisäksi komission oli hankalaa arvioida, kuinka pitkälti hankkeet olivat
saavuttaneet tavoitteensa. Valmiudet seurata tällaisia hankkeita kaudella 2021–2027
auttaisivat EU:ta sen arvioimisessa, ovatko toimet olleet onnistuneita vai eivät.

Tilintarkastustuomioistuimen II jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Iliana
Ivanovan johdolla hyväksynyt tämän katsauksen Luxemburgissa 20. tammikuuta 2021.
Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Klaus-Heiner Lehne
presidentti
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Sanasto ja lyhenteet
Aikuiskoulutus: Oppiminen sen jälkeen, kun virallinen koulutus on päättynyt. Kyseessä
on osa EU:n elinikäisen oppimisen politiikkaa.
Ammatillinen koulutus: Koulutus, jonka tarkoituksena on antaa ihmisille
työmarkkinoilla tarvittavia tietoja ja taitoja.
Cedefop: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus.
CNECT: Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto.
COSME: EU:n ohjelma, jolla pyritään lisäämään pk-yritysten kilpailukykyä.
Covid-19: Koronavirustauti.
DESI (Digital Economy and Society Index): Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi.
DigComp-puitekehys: Kansalaisille tarkoitettu eurooppalainen digitaalisten taitojen
puitekehys.
EAC: Koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto.
Elinikäinen oppiminen: Koko elämän kestävä oppiminen, jonka tarkoituksena parantaa
tietoja, taitoja ja osaamista.
Elpymis- ja palautumistukiväline: EU:n rahasto, jolla lievennetään covid-19pandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja muutetaan jäsenvaltioiden
talouksia ja yhteiskuntia niin, että ne ovat kestävämpiä ja häiriönsietokykyisempiä sekä
paremmin valmistautuneita vihreään ja digitaaliseen siirtymään.
EMPL: Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto.
Erasmus+ -ohjelma: EU:n ohjelma, jolla tuetaan koulutusta, nuorisoa ja urheilua
Euroopassa pääasiassa tarjoamalla yliopisto-opiskelijoille mahdollisuus opiskella ja
hankkia kokemusta ulkomailla.
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR): EU-rahasto, joka vahvistaa taloudellista ja
sosiaalista yhteenkuuluvuutta EU:ssa. Tähän pyritään rahoittamalla investointeja, joilla
vähennetään alueiden välisiä kehityseroja.
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Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot): EU:n viisi keskeistä rahastoa,
jotka yhdessä tukevat taloudellista kehitystä koko EU:n alueella: Euroopan
aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, koheesiorahasto, Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.
Euroopan sosiaalirahasto (ESR): EU:n rahasto, jonka avulla luodaan koulutus- ja
työmahdollisuuksia ja parannetaan köyhyysriskin alaisena olevien ihmisten tilannetta.
Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+): Euroopan sosiaalirahaston seuraaja kaudella
2021–2027.
Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategiset puitteet (ET 2020): Foorumi, jolla
jäsenvaltiot voivat keskustella koulutuspolitiikasta, vaihtaa parhaita käytäntöjä ja oppia
toisiltaan.
EUROSAI: Euroopan ylimpien tarkastuselinten järjestö (European Organisation of
Supreme Audit Institutions), joka on yksi ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen
järjestön eli INTOSAIn (International Organisation of Supreme Audit Institutions)
alueellisista ryhmistä. EUROSAIhin kuuluvat 49 eurooppalaisen maan ylimmät
tarkastuselimet sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
Eurostat: EU:n tilastoista vastaava pääosasto.
GROW: Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto.
I-DESI-indeksi: DESI-indeksin kansainvälinen versio.
Kannanotto: Asiakirja, jossa selostetaan, miltä pohjalta komissio ja jäsenvaltio käyvät
vuoropuhelua kumppanuussopimuksen ja toimenpideohjelmien valmistelusta.
Koheesiota ja Euroopan alueita tukeva elpymisapu (REACT-EU-väline): Väline, josta
myönnetään lisärahoitusta koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevien
investointialoitteiden (CRII ja CRII+) jatkamiseksi ja laajentamiseksi.
Koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite (Coronavirus
Response Investment Initiative, CRII): Toimenpidepaketti, jonka avulla Euroopan
rakenne- ja investointirahastoja voidaan käyttää joustavasti covid-19-epidemian
vastatoimena.
OECD: Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö.
PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies):
Kansainvälinen aikuistutkimus.
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Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset): Yrityksiin ja muihin organisaatioihin
sovellettava koon määritelmä, joka perustuu työntekijöiden lukumäärään ja tiettyihin
taloudellisiin kriteereihin. Pienissä yrityksissä on alle 50 työntekijää ja niiden liikevaihto
tai taseen loppusumma ei kokonaisuudessaan ylitä kymmentä miljoonaa euroa.
Keskisuurissa yrityksissä on alle 250 työntekijää ja niiden liikevaihto on enintään
50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma kokonaisuudessaan enintään 43 miljoonaa
euroa.
Toimenpideohjelma: EU:n rahoittamien koheesiohankkeiden täytäntöönpanoa
koskevat peruslinjaukset tietyllä kaudella. Niistä käyvät ilmi komission ja yksittäisten
jäsenvaltioiden välisissä kumppanuussopimuksissa sovitut prioriteetit ja tavoitteet.
Työvoima: Kaikki, jotka ovat työssä tai etsivät aktiivisesti työtä tavaroiden ja
palveluiden suorassa tuotannossa.
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Liitteet
Liite I – Digitaalisten taitojen mittaaminen
Tilintarkastustuomioistuin käyttää viitteenään neljää digitaalisten taitojen tasoon
liittyvää tietolähdettä:
1)

Eurostatin digitaalisen osaamisen indikaattori, joka julkaistiin ensimmäisen
kerran vuonna 2015, oli yhteisen tutkimuskeskuksen ja viestintäverkkojen,
sisältöjen ja teknologian pääosaston yhteistyön tulos. Tämä indikaattori perustuu
laajalti hyväksyttyyn ja tieteellisesti kehitettyyn digitaalisten taitojen
puitekehykseen (Digital Competence Framework). Indikaattori perustuu siihen,
että arvioidaan tiettyjä 16–74-vuotiaiden henkilöiden toteuttamia internetin ja
ohjelmistojen käyttöön liittyviä toimia neljällä erityisellä osa-alueella: tiedon
käsittely, viestintä, ongelmanratkaisu ja ohjelmisto-osaaminen. Julkaistavia tasoja
on neljä: ei taitoja, heikot taidot, perustaidot tai perustaitoja edistyneemmät
taidot. Jos henkilöt eivät ole käyttäneet internetiä kolmen viimeksi kuluneen
kuukauden aikana, heidän digitaalisten taitojensa tasoa ei voida arvioida (tähän
luokkaan kuuluvien henkilöiden määrä pienenee nopeasti).
Digitaalisen osaamisen indikaattori on saatavilla vuosilta 2015, 2016, 2017 ja
2019. Indikaattori perustuu EU:n yhteisötutkimukseen kotitalouksien ja
yksityishenkilöiden tieto- ja viestintäteknologian käyttötottumuksista. Kunkin
jäsenvaltion kansalliset tilastolaitokset keräävät tiedot ja lähettävät ne
Eurostatille validointia ja yhdistämistä varten. Eurostat julkaisee indikaattorin
verkkosivustollaan ja esittää tällöin useita jaotteluja (iän, sukupuolen,
koulutuksen, tulokvartiilin ja taloudellisen toiminnan perusteella).

2)

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI-indeksi) on yhdistelmäindeksi,
jossa esitetään yhteenvetona Euroopan digitaaliseen suorituskykyyn liittyvät
indikaattorit ja joka seuraa jäsenvaltioiden digitaalisessa kilpailukyvyssä
tapahtuvaa kehitystä. DESI-indeksin inhimillistä pääomaa koskevalla
ulottuvuudella mitataan digitaalisia taitoja ottamalla huomioon internetin
käyttötaidot (Eurostatin digitaalisen osaamisen indikaattorin perusteella, kuten
edellä on selostettu) sekä edistyneet tieto- ja viestintätekniset taidot (laskettuna
työssä olevien tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden ja alan tutkinnon
suorittaneiden määrän perusteella).
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3)

Kansainvälinen DESI-indeksi (I-DESI-indeksi) laajentaa DESI-indeksin 18:aan EU:n
ulkopuoliseen maahan. Näin digitaalista suorituskykyä voidaan vertailla
laajemmin. Koska DESI-indeksin perustana olevat tiedot, joita Eurostat toimittaa,
eivät ole saatavilla eräiden maiden osalta, inhimillistä pääomaa koskevassa
ulottuvuudessa on käytetty eri indikaattoreita. Mitattaessa, onko henkilöillä
vähintään perustaidot, on käytetty indikaattoria, joka kattaa
tekstinkäsittelyohjelmistoa viimeisten 12 kuukauden aikana käyttäneet henkilöt.
Tämä indikaattori perustuu OECD:n tieto- ja viestintätekniikkatilastoihin vuodelta
2019. I-DESI-indeksin menetelmä on näin ollen yksinkertaisempi ja vähemmän
kehittynyt kuin DESI-indeksin menetelmä.

4)

Kansainvälinen aikuistutkimus (Programme for the International Assessment of
Adult Competencies, PIAAC) on OECD:n ohjelma, jossa arvioidaan ja analysoidaan
aikuisten henkilöiden taitoja. Merkittävin PIAAC-ohjelman osana toteutettu
tutkimus on aikuisten osaamistutkimus (Survey of Adult Skills). Tällä kyselyllä
mitataan aikuisten keskeisiä tiedonkäsittelytaitoja – luku-, lasku- ja
ongelmanratkaisutaitoja – sekä kerätään tietoa siitä, miten aikuiset käyttävät
taitojaan kotona, työssä ja laajemmin yhteisöissään. Kun tutkimuksessa mitataan,
kuinka hyvin aikuinen hyödyntää tietotekniikkaa ongelmanratkaisussa,
tutkimuksen piiriin pyritään sisällyttämään muutakin kuin sellaisia puhtaasti
välineellisiä taitoja, jotka liittyvät digitaaliteknologian tuntemukseen ja käyttöön.
Arvioinnin keskeisenä kohteena ovat ongelmanratkaisun kognitiiviset
ulottuvuudet, kun taas tieto- ja viestintätekniikan käyttö on toissijaista. Lisäksi
tämä tutkimus on testi, ei itsearviointi, kuten Eurostatin tutkimus. PIAAC-ohjelma
toteutettiin kolmessa erässä 32 OECD-maassa sekä kolmella OECD:n valtiotasoa
alemmalla tasolla, joihin kuuluivat Flanderi (Belgia), Englanti (Yhdistynyt
kuningaskunta) ja Pohjois-Irlanti (Yhdistynyt kuningaskunta).

Taitotasoja arvioidaan seuraavasti:
o

Tason 1 alapuolella oleva taso (OECD:n keskiarvo 14,6 prosenttia): Tehtävät
perustuvat selkeästi määriteltyihin ongelmiin, jotka liittyvät vain yhden toiminnon
käyttöön yleisessä käyttöliittymässä.

o

Taso 1 (OECD:n keskiarvo 28,3 prosenttia): Tällä tasolla tehtävät edellyttävät
tyypillisesti, että osataan käyttää laajalti saatavilla olevia ja tuttuja
teknologiasovelluksia, kuten sähköpostiohjelmistoja tai verkkoselaimia. Vastaaja
voi ratkaista esitetyn ongelman riippumatta siitä, tunteeko ja käyttääkö hän
tiettyjä välineitä ja toimintoja (esim. lajittelutoimintoa). Tehtäviin kuuluu vain
muutamia vaiheita ja minimaalinen määrä operaattoreita.
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o

Taso 2 (OECD:n keskiarvo 24,7 prosenttia): Tällä tasolla tehtävät edellyttävät
yleensä sekä yleisten että erikoistuneempien teknologiasovellusten käyttöä.
Tehtävään voi kuulua useita vaiheita ja operaattoreita. Tehtävässä vastaaja voi
joutua arvioimaan tiettyjen seikkojen tärkeyttä voidakseen jättää häiritsevät
tekijät huomiotta. Kyky yhdistellä asioita ja tehdä päätelmiä voi olla jossain
määrin tarpeen.

o

Taso 3 (OECD:n keskiarvo 5,1 prosenttia): Tällä tasolla tehtävät edellyttävät
yleensä sekä yleisten että erikoistuneempien teknologiasovellusten käyttöä.
Ratkaisun löytämiseksi on käytettävä työkaluja (esim. lajittelutoimintoa).
Tehtävään voi kuulua useita vaiheita ja operaattoreita. Tehtävä edellyttää
tyypillisesti huolellista tilanteen tarkkailua. Odottamattomat tulokset ja umpikujat
ovat todennäköisiä. Tehtävässä vastaaja voi joutua arvioimaan tietojen tärkeyttä
ja luotettavuutta voidakseen jättää häiritsevät tekijät huomiotta.

Eurostatin yhdistelmäindikaattorin, DESI-indeksin ja OECD:n PIAAC-ohjelman
tärkeimmät erot esitetään taulukossa 5.

Taulukko 5 – Digitaalisten taitojen mittausten vertailu
Ulottuvuus

Eurostatin DESI-indeksi

OECD:n PIAAC-ohjelma

Digitaalisten taitojen
määritelmä

Perustuu DigComppuitekehykseen

Tieto- ja
viestintäteknisten
taitojen ja kognitiivisten
tekijöiden yhdistelmä
(ongelmanratkaisu)

Taitotasot

Ei taitoja / perustaidot/
perustaitoja edistyneemmät
taidot

Tasot 1–3; tason 1
alapuolella

Tutkimusmenetelmä

Itsearviointi tieto- ja
viestintätekniikkatutkimuksessa
tai kotitaloustutkimuksessa

Tietokonepohjainen
testaus, jossa ensiksi
täytetään
taustatietolomake ja
tehdään tieto- ja
viestintätekniikan
perustesti

Ajallinen ja
maantieteellinen
vertailukelpoisuus

Kyllä

Ei, kertaluonteinen
tutkimus
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Tavoite

Vertailun tekeminen, EU:n
toimintapolitiikkojen
tukeminen

Kansallisten
osaamisstrategioiden
perusta, vertailun
tekeminen

Ajankohta

2015–2017, 2019

Kertaluonteiset
tutkimukset vuosina
2011, 2014 ja 2017

Kattavuus

Kaikki jäsenvaltiot

Vuosina 2011–2012:
Alankomaat, Belgia
(Flanderi), Espanja,
Irlanti, Italia, Itävalta,
Puola, Ranska, Ruotsi,
Saksa, Slovakia, Suomi,
Tanska, Tšekki, Viro ja
Yhdistynyt kuningaskunta
(Englanti ja PohjoisIrlanti). Vuosina 2014–
2015: Kreikka, Liettua ja
Slovenia.
Vuonna 2017: Unkari ja
monet muut OECD:n
jäsenmaat.

Tutkimuksen kohteena
olleen väestön ikä

16–74

16–65

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin, CNECT-pääosaston ja OECD:n tietojen
perusteella.

50

Liite II – Kansalliset digitaalitaitoja ja työpaikkoja edistävät koalitiot
Maa

Itävalta

Belgia

Bulgaria

Kroatia

Strategia
(v. 2019 Koalitio
puoliväli)

Kyllä

EI

EI

EI

Toimien osuus kohderyhmittäin (%)
Keskeiset tavoitteet

Kaikki
kansalaiset

Koulutus

Tieto- ja
viestintätekniikan
ammattilaiset

Työvoima

Kyllä

Itävallan digitaalitaitojen ja -ammattien allianssi aloitti toimintansa kesäkuussa 2020. Se on
olennainen osa digitaalista toimintasuunnitelmaa, jota jäsenvaltiossa parhaillaan
valmistellaan. Allianssin työohjelmasuunnittelu kattaa vuodet 2020 ja 2021. Digitalisointiin
liittyvät havainnot, jotka tehtiin covid-19-pandemian sulkutoimien aikana, on tällä hetkellä
otettu suunnitelmassa pääosin huomioon sekä koulutusta koskevassa luvussa että
käsiteltäessä kriisinsietokykyyn liittyvää monialaista kysymystä. Allianssin ensimmäisenä
vaiheena DigComp-puitekehyksen seurantaelin aloitti työnsä maaliskuussa. Se vastaa Itävallan
digitaalisten taitojen malliin liittyvien kohdennusten laadunvarmistuksesta.

Kyllä

Belgian kansallinen koalitio on aktiivinen yhteenliittymä, johon kuuluu yhteisöjä,
kansalaisjärjestöjä, koulutus- ja työvoimalaitoksia sekä työmarkkinaosapuolia. Koalitiolla on
yksi selkeä tavoite: parantaa osallistavalla tavalla belgialaisten digitaalisia taitoja, joita nämä
tarvitsevat nykyisillä ja tulevilla työpaikoillaan.

35 %

25 %

30 %

10 %

Kyllä

Digitaalisen kansallisen allianssin (Digital National Alliance, DNA) päätavoitteena on
houkutella lisää ihmisiä uusien teknologioiden pariin ja valjastaa digitaalialan potentiaali
vaikuttavalla tavalla kaikkien kansalaisten hyväksi. Lisäksi DNA tukee tieto- ja
viestintätekniikka-alan kehitystä Bulgariassa. DNA tekee yhteistyötä liittääkseen
bulgarialaisten yritysten, yliopistojen ja viranomaisten panostukset yhteen ja auttaa
saavuttamaan Euroopan digitaalistrategiassa asetetut painopisteet.

10 %

60 %

10 %

20 %

Kyllä

Kroatian kansallinen digitaalitaitoja ja työpaikkoja edistävä koalitio pyrkii hyödyntämään
Kroatian tieto- ja viestintätekniikka-alan kasvavaa potentiaalia. Tavoitteena on saada lisää
työpaikkoja Kroatiaan ja edistää merkittävästi Kroatian taloutta. Koalitio pyrkii tähän
tavoitteeseen kouluttamalla lisää päteviä tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisia Kroatiassa.
Lisäksi tavoitteena on saada tällaisia ammattilaisia muuttamaan Kroatiaan. Näin pyritään
paikkaamaan tämän alan osaamisvajetta.

10 %

25 %

55 %

10 %

Ei tietoja saatavilla
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Maa

Kypros

Tšekki

Tanska

Strategia
(v. 2019 Koalitio
puoliväli)

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Toimien osuus kohderyhmittäin (%)
Keskeiset tavoitteet

Kaikki
kansalaiset

Koulutus

Tieto- ja
viestintätekniikan
ammattilaiset

Työvoima

Kyllä

Growth Digital CY, Kyproksen kansallinen koalitio, pyrkii parantamaan digitaalisia taitoja ja
levittämään niitä laajemmalle alalle. Tavoitteena on puuttua epätasapainoon, joka johtuu
siitä, että tarjolla olevia tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisia on vähemmän kuin avoimia
työpaikkoja. Sidosryhmät ovat ehdottaneet toimia sen varmistamiseksi, että työmarkkinoiden
tarpeisiin on koko ajan riittävästi tarjolla laadukkaita korkea-asteen tutkinnon suorittaneita.

10 %

70 %

10 %

10 %

Kyllä

DigiKoalice auttaa parantamaan kaikkien Tšekin kansalaisten digitaalista lukutaitoa
edistämällä digitaalisia taitoja koulutuksessa ja työmarkkinoilla. Tämä puolestaan auttaa
parantamaan Tšekin talouden kilpailukykyä. DigiKoalice saavuttaa tämän monialaisen
tavoitteen liittämällä yhteistyöorganisaatiot ja sidosryhmät sekä näiden toiminnot
symbioottisesti yhteen.

20 %

40 %

20 %

20 %

Kyllä

Tanskan kansallinen koalitio määrittelee yhteiset tavoitteet, kutsuu asiaankuuluvat tahot
ottamaan osaa toimintaan ja laatimaan yhdessä toimintasuunnitelman osaamisvajeen
umpeen kuromiseksi. Vaikka Tanska kuuluu digitalisoituneimpiin valtioihin, tutkimukset
osoittavat, että yli miljoonalta 16–65-vuotiaalta Tanskan kansalaiselta puuttuu digitaalisia
taitoja. Lisäksi Tanskalla on kriittinen osaamisvaje tieto- ja viestintätekniikkasektorilla, ja
näyttää siltä, että tulevaisuudessa vaje kasvaa.

60 %

10 %

5%

25 %

Viron kansallinen koalitio pyrkii kuromaan digitaalisen osaamisvajeen umpeen asettamalla
painopisteen ohjelmiin, joiden avulla digitaalisten taitojen koulutusta voidaan antaa suurille
osille väestöä. Koalitioon kuuluu poliittisia päättäjiä, sähköisten palvelujen tarjoajia ja
tietotekniikka-alan koulutusyrityksiä. Koalitio on kehittänyt laajamittaisia, omarahoitteisia
koulutusaloitteita, joilla pyritään kaventamaan digitaalista osaamisvajetta. Näiden toimien
tarkoituksena on, että niiden henkilöiden osuus, jotka eivät käytä tietokoneita tai internetiä,
pienenee Virossa viiteen prosenttiin.

80 %

10 %

Ranskan kansallinen koalitio kokoaa yhteen paikallisia ja kansallisia digitaalialan toimijoita.
Kyseessä on vahva kumppanuus, jossa sidosryhmät tekevät käytännönläheisen suunnitelman
mukaisesti yhteistyötä kaventaakseen digitaalista osaamisvajetta Ranskassa. Sidosryhmät
auttavat myös tunnistamaan, kehittämään ja levittämään hyviä käytäntöjä.

10 %

10 %

Viro

Kyllä

Kyllä

Suomi

Kyllä

EI

Ranska

Kyllä

Kyllä

Saksa

Kyllä

EI

10 %

30 %

50 %
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Maa

Kreikka

Unkari

Irlanti

Italia

Strategia
(v. 2019 Koalitio
puoliväli)

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Toimien osuus kohderyhmittäin (%)
Keskeiset tavoitteet

Kaikki
kansalaiset

Koulutus

Tieto- ja
viestintätekniikan
ammattilaiset

Työvoima

Kyllä

Kreikan kansallisen koalition painopisteinä on edistää julkisten virastojen digitaalista
muutosta, parantaa digitaalisia taitoja koulutuksessa koodauksen avulla sekä lisätä internetin
turvallisuutta. Lisäksi horisontaalisena painopisteenä on edistää naisten ja tyttöjen digitaalisia
taitoja ja tietoteknistä uraa.

30 %

34 %

2%

34 %

Kyllä

Unkarin kansallisen koalition eri jäsenten välinen yhteistyö alkoi useita vuosia ennen koalition
virallista käynnistämistä joulukuussa 2016. Koalitio perustettiin edistämään sidosryhmien
keskusteluja siitä, kuinka digitaaliset taidot hallitsevien ihmisten pula Unkarin työmarkkinoilla
poistettaisiin. Lisäksi tarkoituksena oli tukea hallitusta asianmukaisten strategioiden
kehittämisessä ja täytäntöönpanossa.

5%

35 %

30 %

30 %

Kyllä

Irlannin digitaalitaitoja ja työpaikkoja edistävä koalitio on useiden sidosryhmien kumppanuus,
jossa keskitytään digitaalisen osaamisvajeen poistamiseen. Tiedemaailman, kaikkien
koulutussektoreiden, teollisuuden, julkishallinnon ja voittoa tavoittelemattoman sektorin
edustajat ovat kokoontuneet varmistamaan, että Irlanti osallistuu niihin EU:n pyrkimyksiin,
joissa osallisuutta edistämällä parannetaan jatkuvasti ja kattavasti digitalisaatiota.

25 %

25 %

30 %

20 %

Kyllä

Italian koalition tavoitteena on kuroa umpeen digitaalinen kuilu, joka erilaisissa sosiaalisissa ja
kulttuurisissa muodoissaan ilmenee Italian väestössä. Pyrkimyksenä on lisäksi edistää
digitaalista osallisuutta ja kehittää tulevaisuuden työtehtävien edellyttämiä taitoja. Koalitio
toteuttaa erityisesti toimia, joissa kaikille kansalaisille tarjotaan oppimisvälineitä ja itsensä
kehittämisen välineitä (itsearviointipaketteja, sähköisiä kirjoja ja verkkokursseja). Näin
parannetaan kaikkien kansalaisten digitaalisia taitoja. Lisäksi ihmisiä autetaan käyttämään
digitaaliseen kansalaisuuteen liittyviä uusia palveluja ja välineitä aktiivisesti ja vastuullisesti.

53 %

22 %

25 %

32 %

27 %

23 %

18 %

50 %

10 %

20 %

20 %

Latvia

Kyllä

Kyllä

Maaliskuussa 2013 perustettu Latvian kansallinen koalitio tarjoaa eri sidosryhmille tilaisuuden
keskustella Latvian digitaalisten taitojen kehittämistavoitteista ja toteuttaa niitä sekä toimia
yhdessä yhteisten aloitteiden hyväksi. Alkuvaiheista lähtien kumppanit ovat toteuttaneet
laajoja digitaalisten taitojen koulutushankkeita, jotka on suunnattu pk-yrityksille,
työntekijöille, tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisille, nuorille ja kaikille kansalaisille.
Koalitio on myös edistänyt aktiivisesti digitaalisia palveluja.

Liettua

Kyllä

Kyllä

Liettuan kansallinen digitaalialan koalitio edistää digitaalisia taitoja sekä elämää että työtä
varten ja kannustaa kaikkia, erityisesti nuoria, elinikäiseen oppimiseen. Näin pyritään
lisäämään digitaalista kokonaispotentiaalia.

53

Maa

Luxemburg

Malta

Alankomaat

Puola

Strategia
(v. 2019 Koalitio
puoliväli)

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Toimien osuus kohderyhmittäin (%)
Keskeiset tavoitteet

Kaikki
kansalaiset

Koulutus

Tieto- ja
viestintätekniikan
ammattilaiset

Työvoima

Kyllä

Digital Luxembourg, Chambre de Commerce (kauppakamari) ja Chambre des Métiers
(käsiteollisuuskamari) käynnistivät kansallisen koalition uudelleen syyskuussa 2019. Koalitio
kokoaa yhteen yksityisiä ja julkisia sidosryhmiä, joiden tehtävänä on laatia kansallinen
toimintasuunnitelma ja koordinoida konkreettisia toimia alueen digitaalisten taitojen
vauhdittamiseksi. Covid-19-pandemia puhjettua koalitio on keskittynyt digitaalisten taitojen
uusiin näkökulmiin, jotka liittyvät pandemiaoloihin. Kysymykset liittyvät erityisesti etätyöhön,
koulutus- ja uudelleenkoulutustarpeisiin sekä pandemian työmarkkinoita koskeviin
vaikutuksiin. Verkkosivustonsa avulla koalitio haluaa toimia keskitettynä yhteyspisteenä
sellaisille aloitteille, jotka liittyvät digitaalisiin taitoihin ja työpaikkoihin.

Kyllä

Maltan koalitio eSkills Malta Foundation koostuu hallituksen, teollisuuden ja koulutuksen
edustajista. Sen tarkoituksena on antaa neuvoja, jotka koskevat nykyisiä ja tulevia digitaalisiin
taitoihin liittyviä toimintapolitiikkoja. Lisäksi se pyrkii osaltaan laajentamaan tieto- ja
viestintätekniikan koulutusohjelmia, johtaa tieto- ja viestintätekniikan ammattimaisuuden
kehittämisohjelmaa, edistää alan kampanjoita ja kasvattaa Maltan digitaalisten taitojen
potentiaalia.

20 %

30 %

30 %

20 %

Kyllä

Alankomaissa koalition tavoitteena on kehittää liike, joka digitaalisia taitoja
kasvattamalla osallistaa kansalaisia, kannustaa innovointiin ja saa aikaan taloudellisia hyötyjä.
Liike toimii näiden pyrkimysten johdossa. Tavoitteen taustalla on digitaalisen kehityksen
nopea vauhti, joka edellyttää täydentäviä digitaalisia taitoja. Alankomaiden koalitio keskittyy
varmistamaan, että kansalaiset kaikilla tasoilla ovat valmiita digitaaliseen muutokseen ja että
koodauksesta ja digitaalisista taidoista tulee opetussuunnitelmien kulmakivi.

15 %

50 %

20 %

15 %

Kyllä

Digitaalitaitojen laajan allianssin tavoitteena on edistää Puolan kehitystä siten, että se
hyödyntää täysimääräisesti mahdollisuuksia, joita olemassa oleva nykyaikainen tietotekniikka
tarjoaa. Taustalla on tieto siitä, että tällainen tietotekniikka muuttaa merkittävästi
yhteiskunnan ja talouden kaikkia osa-alueita. Koalitio pyrkii tavoitteisiinsa laajentamalla
digitaalista koulutusta sekä kehittämällä digitaalisia taitoja kestävällä tavalla siten, että ne
sopivat yhteen dynaamisesti muuttuvien työmarkkinoiden kanssa.

15 %

50 %

20 %

15 %

Ei tietoja saatavilla
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Maa

Portugali

Romania

Slovakia

Strategia
(v. 2019 Koalitio
puoliväli)

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Toimien osuus kohderyhmittäin (%)
Keskeiset tavoitteet

Kaikki
kansalaiset

Koulutus

Tieto- ja
viestintätekniikan
ammattilaiset

Työvoima

Kyllä

INCoDe.2030-aloitteessa keskitytään kaikkien Portugalin kansalaisten digitaalisten taitojen
parantamiseen. Pyrkimyksenä on kyetä vastaamaan paremmin digitaaliyhteiskunnan
haasteisiin. Aloitteeseen osallistuu laaja joukko sidosryhmiä, joiden tavoitteena on
digitaalisesti edistynyt Portugali vuoteen 2030 mennessä. INCoDe.2030 ennakoi, että
vuoteen 2030 mennessä kaikilla portugalilaisilla kotitalouksilla on internetyhteys ja että
internetin säännöllisten käyttäjien osuus kasvaa 90 prosenttiin.

25 %

25 %

25 %

25 %

Kyllä

Romanian kansallinen koalitio (Skills4IT) on avoin foorumi, johon kuuluu monenlaisia
digitaaliseen muutokseen osallistuvia sidosryhmiä: politiikan tekijöitä, tieto- ja
viestintätekniikan yhtiöitä, yhdistyksiä, koulutuksen järjestäjiä ja kansalaisjärjestöjä. Toimien
painopisteenä on koodauksen ja IT-kurssien käynnistäminen kouluissa sekä
kyberturvallisuuskurssien ja koulutustapahtumien järjestäminen. Koalitio tarjoaa myös
koulutusta työvoiman digitaalisten taitojen parantamiseksi.

15 %

40 %

30 %

15 %

Kyllä

Slovakian kansallinen koalitio (Digitálna Koalícia) kokoaa yhteen kumppaneita, jotka
edustavat hallitusta sekä yksityistä, voittoa tavoittelematonta ja akateemista sektoria.
Koalition tehtävänä on valmentaa kaikenikäisiä slovakialaisia tekemään työtä ja elämään
kehittyvän digitaalitalouden oloissa. Koalition toimintoihin on tähän mennessä osallistunut
yli 30 000 ihmistä.

10 %

30 %

30 %

30 %
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Maa

Slovenia

Espanja

Ruotsi

Strategia
(v. 2019 Koalitio
puoliväli)

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Toimien osuus kohderyhmittäin (%)
Keskeiset tavoitteet

Kaikki
kansalaiset

Koulutus

Tieto- ja
viestintätekniikan
ammattilaiset

Työvoima

Kyllä

Eri alojen sidosryhmät perustivat Slovenian kansallisen digitaalialan koalition vuonna 2016.
Koalitio on avoin kansallinen foorumi, joka kokoaa yhteen kaikki digitaalialasta kiinnostuneet
tahot. Kyseiset tahot voivat osallistua koalition työhön riippumatta siitä, kannattavatko ne
digitalisaation mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia ja muutoksia vai suhtautuvatko ne
kyseiseen kehitykseen kriittisesti.

25 %

30 %

20 %

25 %

Kyllä

Espanjan kansallinen koalitio muodostuu noin 200 erityyppisestä osallistujasta, jotka
edustavat lukuisia sidosryhmiä, esimerkiksi tietotekniikkayrityksiä, koulutuslaitoksia,
ammattiliittoja, säätiöitä, yhdistyksiä ja valtiollisia organisaatioita. Koalitio osallistuu
aktiivisesti keskusteluun siitä, miten Espanjaan kehitetään digitaalinen osaamisreservi ja
miten työllistettävyyttä edistetään digitaalisten taitojen avulla.

10 %

35 %

35 %

20 %

Kyllä

Koalition yleistavoite on kaksiosainen: ensinnäkin tuoda esiin sellaiset digitaalisiin taitoihin
liittyvät toimet, joita yksittäiset koalition jäsenet jo toteuttavat tai aikovat toteuttaa, ja
vahvistaa yhdessä näiden toimien vaikutuksia; toiseksi järjestää sukupuolten tasa-arvoon
keskittyvä yhteinen tapahtuma. Toukokuussa 2017 esitelty Ruotsin hallituksen
digitaalistrategia on tärkein koalition tavoitteisiin vaikuttava taustatekijä.

20 %

30 %

30 %

20 %

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin digitaalitaitoja ja työpaikkoja edistävien kansallisten koalitioiden tietosivujen perusteella.
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Liite III – Rahoitustiedot ESR-ohjelman toteuttamisesta
yksittäisissä jäsenvaltioissa vuoden 2019 lopussa
Rahoitustiedot, jotka jäsenvaltioiden on ilmoitettava, määritellään yhteisiä säännöksiä
koskevan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 112 artiklassa:
”1. Jäsenvaltion on viimeistään 31 päivänä tammikuuta, 31 päivänä heinäkuuta ja
31 päivänä lokakuuta toimitettava komissiolle sähköisesti seurantaa varten seuraavat
tiedot toimenpideohjelmittain ja toimintalinjoittain:
a)
toimien yhteenlasketut tukikelpoiset ja julkiset kustannukset sekä tuettaviksi
valittujen toimien lukumäärä;
b)
tuensaajien hallintoviranomaiselle ilmoittamat tukikelpoiset kokonaismenot.”
Jäsenvaltiot toimittavat nämä tiedot SFC2014-järjestelmän kautta. Kyseessä on alusta,
jonka välityksellä jäsenvaltiot ja Euroopan komissio vaihtavat yhteistyössä
hallinnoitaviin rahastoihin liittyviä tietoja sähköisesti. Tiedot julkaistaan myöhemmin
myös ERI-rahastojen avoimen datan alustalla.
Toimitetuissa taulukoissa ilmoitetaan kaikkien ESR-ohjelmien osalta suunnitellut ja
toteutuneet määrät jaoteltuina tukitoimien luokan mukaan. Jäsenvaltiot varmistavat
tietojen oikeellisuuden.
Tilintarkastustuomioistuin laski taulukossa 4 esitetyt määrät tukitoimialoille 117
(yhtäläisten mahdollisuuksien lisääminen elinikäiseen oppimiseen) ja 118
(ammattikoulutuksen vahvistaminen). Tukitoimialat koskevat ESR:n
investointiprioriteetteja 10iii ja 10iv. Näistä määristä suodatettiin luvut, jotka liittyivät
toissijaiseen aihepiiriin 5 (Tieto- ja viestintätekniikan saatavuuden, käytön ja laadun
parantaminen). Toissijaisten aihepiirien avulla on tarkoitus kerätä tietoja ESR:n
menoista sellaisten toissijaisten alakohtaisten aihepiirien ja tavoitteiden edistämiseksi,
jotka ovat horisontaalisia. Tässä tapauksessa tieto- ja viestintätekniikan saatavuuden,
käytön ja laadun parantaminen on tällainen aihepiiri. Lopullisista tiedoista käyvät
ihannetapauksessa ilmi määrät, jotka on käytetty digitaalisten taitojen koulutukseen.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen
tarkastustiimi
Tässä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen katsauksessa, joka koskee aikuisten
digitaalisia perustaitoja, esitetään yleiskuva ja analyysi siitä, millä eri tavoilla EU tukee
jäsenvaltioita näiden pyrkiessä vähentämään sellaisten työvoimaan kuuluvien ihmisten
määrää, joilla ei ole vähintään digitaalisia perustaitoja.
Tämän katsauksen hyväksyi tilintarkastustuomioistuimen II tarkastusjaosto, jonka
vastuualueeseen kuuluvat yhteenkuuluvuutta, kasvua ja osallisuutta tukevien
investointien menoalat. Jaoston puheenjohtaja on Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Iliana Ivanova. Katsaus toimitettiin Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Iliana Ivanovan johdolla, ja siihen osallistuivat
kabinettipäällikkö Mihail Stefanov, kabinettiavustaja James Verity, toimialapäällikkö
Niels-Erik Brokopp, tehtävävastaava Dieter Böckem, apulaistehtävävastaava
Agota Krenusz sekä tarkastajat Jussi Bright, Katarzyna Solarek ja Michele Zagordo.
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Kohtuulliset digitaaliset taidot ovat tämän päivän
maailmassa yhä tärkeämpiä sekä työssä että sen
ulkopuolella. Digitaaliset perustaidot puuttuivat
vuonna 2019 erittäin monelta EU:n aikuiselta.
Tämä kuvastelee ns. digitaalista kahtiajakoa niihin
aikuisiin, joilla kyseiset taidot on, ja niihin, joilla
niitä ei ole. Tätä kahtiajakoa on viime vuosina
onnistuttu poistamaan vain vähän.
Tässä katsauksessa tilintarkastustuomioistuin
tutkii, mitä EU on tehnyt tilanteen kohentamiseksi
ja mitä se on suunnitellut tekevänsä kaudella
2021–2027. Samalla kun EU on lisännyt
jäsenvaltioille antamaansa ohjeistusta ja tukea,
sellaisia EU:n rahoittamia hankkeita, jotka olisivat
keskittyneet aikuisten digitaalisiin perustaitoihin,
on ollut suhteellisen vähän. Analyysinsä
pohjalta tilintarkastustuomioistuin kertoo,
millaisia keskeisiä haasteita EU kohtaa tulevissa
toimissaan, joiden avulla se pyrkii puuttumaan
digitaaliseen kahtiajakoon.
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