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Ehdotus A 1933/UVU   

Tekijä Pohjoismaiden vihreä vasemmisto  

Käsittelijä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta    

   

  

Jäsenehdotus digitaalisesta syrjäytymisestä 

Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa 
Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

 

että se laatii yhteispohjoismaisen analyysin digitaalista syrjäytymistä koskevasta 

uhkakuvasta, mukaan lukien selvityksen siitä, kuinka suuri ja mikä osa väestöstä eri 

Pohjoismaissa ja itsehallintoalueilla ei saa käyttöön digitaalisia ratkaisuja tai ei osaa 

käyttää niitä. 

 

että se laatii toimintasuunnitelman siitä, miten koko väestö voidaan saada osaksi 

digitaalista kehitystä Pohjoismaissa. 

 

että se perustaa pohjoismaisen digitaalisen osallistamisen verkoston. 

 

Taustaa 

Osallistuminen digitaalisella aikakaudella 

Digitalisaatio vaikuttaa meihin kaikkiin. Pohjoismaat ovat Euroopan johtavia maita digi-

talisaation näkökulmasta. Useimmilla pohjoismaalaisilla on hyvät digitaaliset perusval-

miudet. Pohjoismaiden asukkaat osaavat navigoida ja löytää digitaalisesti saavutetta-

vissa olevaa tietoa.  

 

Digitaaliset valmiudet ovat edellytyksenä työelämään, koulutukseen ja yhteiskunnalli-

seen elämään osallistumiselle. Muutama esimerkki digitaalisista palveluista: hoidamme 

pankkiasioitamme, viestimme terveysviranomaisten ja muiden julkisten tahojen kanssa 

sekä ylläpidämme sosiaalisia suhteita. 

Digitaalisessa osaamisessa kyse on digitaalisen teknologian hyödyntämisestä. Teknii-

kan muuttuminen ja digitalisaation lisääntyminen asettavat vaatimuksia osaamiselle, 

valmiuksille ja ymmärtämiselle. Taito käyttää tieto- ja viestintätekniikan välineitä, toi-

mia yhdessä verkossa, ymmärtää ja käyttää verkkosivuja, ottaa käyttöön toimintoja eri 

verkkosivuilla ja kehittää digitaalista harkintakykyä ovat ratkaisevia digitaalisen arjen 

hallinnassa. 

Digitalisaatiovauhdin kiihtyessä Pohjoismaissa kehityksestä putoamisen vaikutukset 

ovat kasvaneet. 
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Ketkä ovat jääneet digitalisaation ulkopuolelle? 

Hiljattain julkaistu norjalainen tutkimus osoittaa, että digitaalinen syrjäytyminen kos-

kee ennen kaikkea pienituloisia, iäkkäitä ja työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä. On 

perusteltua uskoa, että tilanne on sama muissa Pohjoismaissa. Myös heikkonäköiset, 

sokeat ja toimintarajoitteiset henkilöt ovat erityisen alttiita syrjäytymiselle. 

 

Miksi digitaalinen syrjäytyminen on yhteiskunnallinen ongelma? 

Ero niiden välillä, joilla on digitaaliset taidot hallussa, ja niiden, jotka ovat jääneet digi-

taalisen yhteiskunnan ulkopuolelle, kasvaa. Hyvinvointivaltion julkisen tarjonnan on ol-

tava kaikkien saatavilla. Asiasta tulee yhteiskunnallinen ongelma, kun julkiset palvelut, 

sosiaaliset tapahtumat ja demokraattinen osallistuminen yhteiskuntaan eivät enää ole 

kaikkien saavutettavissa. On välttämätöntä osallistaa henkilöt, joilla on haasteita digi-

taalisten ratkaisujen hyödyntämisessä, niin että kaikilla on edelleen mahdollisuus käyt-

tää tärkeitä alustoja ja palveluja, kuten viranomaisten, energialaitosten, pankkien ja va-

kuutusyhtiöiden sekä muiden vastaavien palveluja. 

 

Digitalisaatio voi olla demokraattisen osallistumisen tiellä 

Kansalaisuus merkitsee sitä, että kaikkia asukkaita kohdellaan yhteiskunnan yhdenver-

taisina jäseninä. Kaikilla on oltava yhdenvertainen pääsy hyvinvointipalveluihin ja yh-

denvertaiset mahdollisuudet äänestää poliittisissa vaaleissa. Teknologia voi toisaalta 

edistää aikaisempaa useampien osallistumista demokraattisiin prosesseihin, mutta se 

voi myös johtaa siihen, että osa putoaa ulkopuolelle. Digitaalinen syrjäytyminen voi olla 

uhka sananvapaudelle. Julkinen keskustelu ja uutisvälitys tapahtuvat yhä enemmän 

verkossa. 

 

Haasteet ovat monimuotoisia kaikissa Pohjoismaissa, ja siksi toivomme, että haasteista 

tehdään analyysi ja laaditaan toimintasuunnitelma tällaisen kehityksen torjumiseksi 

kaikkialla Pohjoismaissa. Digitalisaatio on yhteiskuntakehityksen ja tehostamisen kes-

keinen osa kaikkialla Pohjoismaissa, ja meidän on varmistuttava siitä, ettemme luo uu-

sia luokkaeroja niiden välillä, joilla on pääsy digitaalisiin palveluihin ja jotka osaavat niitä 

käyttää, ja niiden, jotka eivät tätä hallitse. 
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