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KÖYHYYDEN, SOSIAALISEN
SYRJÄYTYMISEN JA SYRJINNÄN TORJUNTA

Euroopan unioni tukee jäsenvaltioita köyhyyden, sosiaalisen syrjäytymisen ja syrjinnän
torjumisessa. Näin se pyrkii lisäämään sosiaalista osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta
eurooppalaisissa yhteiskunnissa sekä varmistamaan, että kaikki kansalaiset voivat hyödyntää
yhtäläisesti tarjolla olevia mahdollisuuksia ja resursseja.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 19, 145–150 ja 151–161 artikla

TAVOITTEET

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta kuuluu unionin ja jäsenvaltioiden
sosiaalipoliittisiin erityistavoitteisiin. SEUT:n 153 artiklan mukaisesti sosiaalinen osallisuus
voidaan saavuttaa ainoastaan ei-oikeudellisen yhteistyön eli avoimen koordinointimenetelmän
avulla, kun taas SEUT:n 19 artiklan mukaisesti unioni voi torjua syrjintää tarjoamalla
oikeudellista suojelua potentiaalisille uhreille ja toteuttamalla edistämistoimenpiteitä.

SAAVUTUKSET

A. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta
Vuosina 1975–1994 Euroopan talousyhteisö toteutti useita kokeiluhankkeita ja ohjelmia,
jotka koskivat köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaa. Yhteisön tällä alalla toteuttamat toimet
asetettiin kuitenkin jatkuvasti kyseenalaisiksi puuttuvan oikeusperustan takia.
Tilanne muuttui Amsterdamin sopimuksen tultua voimaan vuonna 1999, sillä sosiaalisen
syrjäytymisen torjunta kirjattiin sopimukseen yhdeksi unionin sosiaalipolitiikan tavoitteista.
SEUT:n 160 artiklan nojalla vuonna 2000 perustettu sosiaalisen suojelun komitea pyrkii
edistämään jäsenvaltioiden keskinäistä yhteistyötä ja niiden yhteistyötä komission kanssa.
Vuonna 2000 käyttöön otetulla Lissabonin strategialla luotiin seuranta- ja
koordinointimekanismi, jonka mukaisesti asetetaan tavoitteita, mitataan köyhyyttä tiettyjen
indikaattoreiden ja vertailuarvojen avulla sekä laaditaan jäsenvaltioita varten suuntaviivoja ja
köyhyyden vastaisia toimintasuunnitelmia. Avointa koordinointimenetelmää sovellettiin rinnan
myös muihin sosiaaliasioihin.
Vuonna 2005 komissio ehdotti, että näitä käynnissä olevia prosesseja selkiytetään
määrittelemällä uudelleen periaatteet avoimen koordinointimenetelmän soveltamiseksi
sosiaalisen suojelun ja osallisuuden alalla. Sosiaalialan koordinointimenetelmän yleisenä
tavoitteena on muun muassa edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta, miesten ja naisten tasa-
arvoa ja kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia tehokkaiden sosiaalisen suojelun järjestelmien
avulla sekä talouskasvua, työllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevien Lissabonin
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tavoitteiden tehokasta keskinäistä vuorovaikutusta, hyvää hallintotapaa ja eri sidosryhmien
osallistumista.
Neuvoston suositus 92/441/ETY saatettiin ajan tasalle komission lokakuussa 2008 antamalla
suosituksella työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämisestä.
Komission suosituksessa todetaan, että jäsenvaltiot ”suunnittelevat ja panevat täytäntöön
kokonaisvaltaisen ja kattavan työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden
edistämistä koskevan strategian, jossa yhdistetään toisiinsa riittävä tulotuki, osallisuutta
edistävät työmarkkinat ja laadukkaiden palvelujen saanti”.
Vuonna 2020 hyväksytyn älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 -
strategian tärkeimpiin uudistuksiin kuuluu uuden yhteisen tavoitteen asettaminen köyhyyden
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnalle. Tavoitteena on vähentää 25 prosenttia niiden
eurooppalaisten määrää, joiden tulotaso on kansallisen köyhyysrajan alapuolella, ja nostaa yli
20 miljoonaa ihmistä pois köyhyydestä.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi komissio perusti joulukuussa 2010 köyhyyden ja sosiaalisen
syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisen foorumin ja esitti listan keskeisistä aloitteista, jotka
oli toteutettava, kuten kansallisten aktiivisen osallisuuden strategioiden arviointi ja eläkkeitä
koskeva valkoinen kirja (COM(2010)0758). Vuodesta 2011 lähtien foorumin vuotuinen
yleiskokous on tuonut yhteen poliittisia päätöksentekijöitä, keskeisiä sidosryhmiä ja köyhyyttä
omakohtaisesti kokeneita ihmisiä.
Koska kriisin vuoksi köyhyys uhkaa yhä useampia eurooppalaisia, komissio hyväksyi vuonna
2013 vielä kaksi uutta aloitetta.
Komissio kehottaa helmikuussa 2013 annetussa kasvua ja yhteenkuuluvuutta tukevia
sosiaalisia investointeja (sosiaalisten investointien paketti) koskevassa tiedonannossaan
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle sosiaaliset investoinnit ihmisiin ja investoimaan lapsiin,
jotta voidaan murtaa huono-osaisuuden kierre.
Lokakuussa 2013 komissio antoi tiedonannon talous- ja rahaliiton hallinnoinnin sosiaalisen
ulottuvuuden vahvistamisesta Eurooppa-neuvoston esittämien kehotusten mukaisesti.
Keskeisellä sijalla on sosiaali-indikaattoreiden tulostaulu, joka on analyysiväline sellaisten
kehityssuuntausten havaitsemiseksi koko EU:ssa, jotka edellyttävät aiempaa tiiviimpää
seurantaa. Tulostaulussa on viisi perusindikaattoria (työttömyys, nuorisotyöttömyys ja
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten (NEET) osuus, kotitalouksien
käytettävissä olevat tulot, köyhyysriskiaste sekä tuloerot). Vuoden 2014 EU-ohjausjaksosta
alkaen tulostaulu on sisältynyt yhteiseen työllisyysraporttiin, joka muodostaa osan
strategiset painopisteet määrittelevästä vuotuisesta kasvuselvityksestä. Lisäksi makrotalouden
epätasapainoa koskevan menettelyn yhteydessä varoitusmekanismista laadittavaan
kertomukseen lisättiin vuonna 2015 kolme työllisyysindikaattoria: työvoimaosuus sekä
pitkäaikaistyöttömyys- ja nuorisotyöttömyysasteet. Nämä eivät komission näkemyksen mukaan
kuitenkaan sinänsä merkitse makrotaloudellisten riskien pahentumista, joten mitään uusia
toimia ei käynnistetty.
B. Syrjinnän vastainen lainsäädäntö
Vuotta 1997 voidaan pitää käännekohtana, koska tuolloin EY:n perustamissopimukseen liitettiin
uusi 13 artikla (nykyinen SEUT:n 19 artikla). Tämän artiklan nojalla neuvosto sai valtuudet
toteuttaa toimia torjuakseen useisiin uusiin syihin, kuten rotuun tai etniseen alkuperään,
uskontoon tai vakaumukseen, ikään, vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen,
perustuvaa syrjintää. Vuonna 2003 artiklaa muutettiin Nizzan sopimuksella, jotta voitaisiin
hyväksyä edistämistoimenpiteitä.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0758
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Tämän jälkeen on hyväksytty useita direktiivejä, kuten
— rotujen tasa-arvoa koskeva direktiivi (2000/43/EY)

— yhdenvertaista kohtelua työssä koskeva direktiivi (2000/78/EY)

— yhtäläistä kohtelua koskeva direktiivi (2006/54/EY), johon sulautettiin useita aiempia
miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevia direktiivejä.

Eurooppalaisen syrjinnän vastaisen lainsäädännön vertailututkimuksessa (2017) todettiin, että
tällaiset lait ovat erittäin merkittävästi parantaneet oikeudellista suojaa syrjinnältä Euroopassa,
vaikka joissakin jäsenvaltioissa onkin vähäisiä puutteita kansallisen lainsäädännön osaksi
saattamisessa.
Neuvostossa ei vielä ole päästy yhteisymmärrykseen kahdesta muusta tasa-arvon parantamista
koskevasta komission direktiiviehdotuksesta eli direktiivistä yhtiöiden hallitusten
sukupuolijakauman tasapainottamisesta (2012) ja direktiivistä yhdenvertaisen kohtelun
periaatteen täytäntöönpanosta työelämän ulkopuolella (2008). Parlamentti on kannattanut
vuonna 2008 annettua ehdotusta äitiyslomadirektiiviksi (vuonna 1992 annetun direktiivin
muuttamisesta), mutta komissio perui ehdotuksen heinäkuussa 2015 sen juututtua vuosikausiksi
neuvostoon. Huhtikuussa 2017 komissio antoi ehdotuksen direktiiviksi vanhempien ja
omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta yhtenä Euroopan sosiaalisten
oikeuksien pilarin ilmentymänä (5.10.1). Direktiivissä tarkastellaan laajemmasta näkökulmasta
hoivavelvollisuuksien jakamista naisten ja miesten välillä.
C. Edistämistoimenpiteet
Parlamentti ja neuvosto antoivat joulukuussa 2002 päätöksen N:o 50/2002/EY
yhteisön toimintaohjelman perustamisesta sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa koskevan
jäsenvaltioiden yhteistyön edistämiseksi. EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan 2 kohdan
(nykyinen SEUT:n 19 artiklan 2 kohta) perusteella laadittiin myös syrjinnän vastainen
yhteisön toimintaohjelma. Se kattoi kaikki 13 artiklassa esitetyt perusteet lukuun ottamatta
sukupuolta, jota käsiteltiin erikseen sukupuolten tasa-arvoa koskevassa yhteisön ohjelmassa.
Vuonna 2007 kaikki EU:n työllisyys- ja sosiaalialan rahoitusohjelmat yhdistettiin uudeksi
Progress-ohjelmaksi. Hallintoa järkeistettiin edelleen sisällyttämällä kaudelle 2014–2020
hyväksytty työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva Euroopan unionin ohjelma (EaSI)
Progress-ohjelmaan yhdeksi sen kolmesta osa-alueesta (5.10.2).
Maaliskuussa 2014 parlamentti ja neuvosto hyväksyivät asetuksen vähävaraisimmille
suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta (asetus (EU) N:o 223/2014). Rahastosta tuetaan
EU:n jäsenvaltioiden toimintaa, jonka tarkoituksena on auttaa vähävaraisimpia antamalla
aineellista apua ja toteuttamalla sosiaalista osallisuutta edistäviä toimia. Vuosien 2014–2020
määrärahat ovat reaaliarvoisina 3,8 miljardia euroa, jonka lisäksi tulee kansallisten ohjelmien
mukainen jäsenvaltioiden 15 prosentin osarahoitusosuus.
Tärkein rahoitusväline on Euroopan sosiaalirahasto (ESR), josta myönnetään unionin
osarahoitusta syrjinnän torjuntaan ja kaikkein huono-osaisimpien ryhmien työmarkkinoille
pääsyn edistämiseen. (5.10.2)
D. Erityisryhmiä koskevat EU:n strategiat
Marraskuussa 2010 komissio hyväksyi Euroopan vammaisstrategian 2010–2020
(COM(2010)0636), joka perustuu vammaistoimintasuunnitelmaan 2004–2010. Komission
esittämässä naisten ja miesten tasa-arvostrategiassa (2010–2015) määriteltiin
sukupuolten tasa-arvon keskeiset prioriteetit. Sen jälkeen komissio on laatinut uuden

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.10.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0636
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strategisen toimintaohjelman sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi (2016–2019). Laajan
nuorisotyöttömyyden vuoksi komissio esitti vuonna 2012 nuorisotyöllisyyspaketin.
Lisäksi neuvosto hyväksyi helmikuussa 2016 komission ehdotuksesta suosituksen
pitkäaikaistyöttömien integroimisesta työmarkkinoille. Joulukuussa 2016 komissio perusti
Euroopan solidaarisuusjoukot luodakseen uusia mahdollisuuksia nuorille (5.10.3).

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen syrjinnän vastaisen lainsäädännön antaminen
SEUT:n 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti on edellyttänyt parlamentin hyväksyntää.
Parlamentti oli aktiivisesti mukana neuvotteluissa, jotka johtivat tämän artiklan sisällyttämiseen
perussopimukseen, ja se on usein kehottanut komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan
vuonna 2000 annettujen direktiivien täydellisestä ja oikea-aikaisesta täytäntöönpanosta.
Parlamentti on antanut useita päätöslauselmia, joiden tarkoituksena on tehostaa EU:n
toimia sosiaalisesti huono-osaisten toimintaedellytysten ja mahdollisuuksien parantamiseksi
ja köyhyyden vähentämiseksi. Lisäksi sen useissa mietinnöissä korostetaan, että hyvä
työpaikka on tärkeä tekijä köyhyyden torjunnassa. Päätöslauselmissaan se on myös ilmaissut
tyytyväisyytensä komission aktiivisen osallisuuden strategiasta ja köyhyyden torjunnan
eurooppalaisen foorumin perustamisesta (6. toukokuuta 2009 ja 15. marraskuuta 2011 annetut
päätöslauselmat).
Lokakuun 20. päivänä 2010 antamassaan päätöslauselmassa, joka koskee vähimmäistulon
roolia köyhyyden torjunnassa ja osallistavan yhteiskunnan edistämisessä, parlamentti
kannatti vähimmäistuloa (jonka taso olisi vähintään 60 prosenttia kunkin jäsenvaltion
mediaanitulosta) ja köyhyysrajan yläpuolella olevaa vähimmäispalkkaa. Kuusi vuotta
myöhemmin parlamentti kehotti komissiota arvioimaan niitä tapoja ja keinoja, joilla
jäsenvaltioissa huolehditaan asianmukaisesta tulotasosta, jotta voitaisiin tukea sosiaalista
lähentymistä unionissa (14. huhtikuuta 2016 annettu päätöslauselma köyhyyden torjuntaa
koskevan tavoitteen saavuttamisesta kotitalouksien kasvavat menot huomioon ottaen).
Lisäksi parlamentti vaati hyvin aktiivisesti kaikkein vähävaraisimmille suunnatun EU:n
elintarvikkeiden jakeluohjelman jatkamista ja riittävää rahoitusta (esimerkiksi 7.
heinäkuuta 2011 jakeluohjelmasta annettu päätöslauselma) ja sopi neuvoston kanssa
pelastussuunnitelmasta helmikuussa 2012. Vuonna 2013 käytyjen neuvottelun jälkeen
neuvosto hyväksyi parlamentin pyynnön lisätä eurooppalaisen avun rahaston määrärahoja 2,5
miljardista 3,5 miljardiin euroon. Lisäksi parlamentti kehotti 26. lokakuuta 2016 antamassaan
päätöslauselmassa lisäämään merkittävästi FEAD:n maksumäärärahoja.
Vuoden 2012 jälkeen parlamentti on antanut useita päätöslauselmia, joissa se arvostelee sitä,
että Lissabonin sopimuksen antamia mahdollisuuksia työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla
ei ole täysin hyödynnetty. Se suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen sosiaalisen
ulottuvuuden vahvistamisesta ja kannattaa tulostaulun käyttöönottoa. Se kehottaa komissiota
määrittelemään konkreettiset vertailuarvot vähimmäismääräisen perusturvan muodossa
(20. marraskuuta 2012 annettu päätöslauselma Kohti todellista talous- ja rahaliittoa ja
21. marraskuuta 2013 annettu päätöslauselma Talous- ja rahaliitolle vahvempi sosiaalinen
ulottuvuus).
Äskettäisissä päätöslauselmissaan parlamentti ilmaisee huolensa siitä, että EU on vielä
kaukana työllisyys- ja sosiaalialan tavoitteista ja erityisesti köyhyyttä koskevasta
tavoitteesta. Se kehottaa pyrkimään kasvua edistävään eriytettyyn julkisen talouden
vakauttamiseen, joka sallisi jäsenvaltioiden puuttua myös työttömyyteen. Sosiaalialan
tulostauluun se kehottaa sisällyttämään täydentäviä indikaattoreita, kuten lapsiköyhyyden

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.10.3.pdf
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taso ja asunnottomuus (25. marraskuuta 2014 annettu päätöslauselma Eurooppa 2020 -strategian
työllisyys- ja sosiaalinäkökohdista).
Maaliskuun 11. päivänä 2015 parlamentti antoi päätöslauselman ”Talouspolitiikan
eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2015 työllisyys- ja
sosiaalinäkökohdat”. Siinä se kehotti komissiota hyödyntämään sosiaalialan tulostaulua
tehokkaammin politiikkojen valmistelussa. Se katsoo, että EU-ohjausjakson menettelyissä
työllisyys- ja sosiaalipoliittisia ja makrotaloudellisia näkökohtia olisi käsiteltävä
yhdenvertaisina. Lisäksi parlamentti on useissa päätöslauselmissaan kehottanut toteuttamaan
rakenneuudistukset sosiaalisesti tasapainoisella ja kestävällä tavalla ja käyttämään julkisia
varoja tehokkaasti vaarantamatta kuitenkaan keskeisiä julkisia palveluja ja sosiaalipalveluja
(25. helmikuuta 2016 ja 24. kesäkuuta 2015 annetut päätöslauselmat). Niinpä se piti
15. helmikuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa myönteisenä sitä, että komissio oli
vahvistanut sosiaalisesti tasapainoisia rakenneuudistuksia EU-ohjausjakson vuoden 2017
kasvuselvityksessä. Parlamentti kannattaa sukupuolten tasa-arvon huomioon ottamista kaikessa
budjetoinnissa ja päätöksenteossa sekä sukupuolivaikutusten arviointia aina uutta politiikkaa
valmistellessa.
Susanne Kraatz
06/2017


	Köyhyyden, sosiaalisen syrjäytymisen ja syrjinnän torjunta
	Oikeusperusta
	Tavoitteet
	Saavutukset
	Euroopan parlamentin rooli


