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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisen edistyksen, hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen 
tiettyjä piirteitä mittaavat nykyiset tilastolliset välineet, kuten yhteisön tulo- ja 
elinolotilastot (EU-SILC), yhteisön työvoimatutkimus (LFS), eurobarometrit, 
eurooppalainen arvotutkimus ja eurooppalainen sosiaalitutkimus (ESS),

– ottaa huomioon Eurofoundin koordinoiman eurooppalaisen elämänlaatututkimuksen 
(EQLS), jossa annetaan kattava kuva Euroopan valtioiden (EU:n jäsenvaltiot ja 
ehdokasvaltiot) elämänlaadusta ja elinoloista mitattuna yli 120 indikaattorilla, joilla 
saadaan vertailukelpoista tietoa eri maista1,

– ottaa huomioon Stiglitzin raportin (talouden suorituskyvyn ja sosiaalisen edistyksen 
mittaamista käsittelevän komitean raportti2), jossa tarkastellaan seitsemää uusien 
indikaattoreiden kehittämisessä huomioon otettavaa ulottuvuutta,

A. katsoo, että BKT on tärkeä talouskasvun indikaattori mutta ei yksinään riitä ohjaamaan 
päätöksentekoa 2000-luvun haasteiden edellyttämällä tavalla, ja vaatii, että otetaan 
käyttöön uusia indikaattoreita, kuten taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
mittaavia indikaattoreita ja ympäristöindikaattoreita,

B. katsoo, että finanssi-, talous- ja sosiaalikriisi osoittaa, miten yksinomaan BKT:hen 
perustuvalla talouden strategialla ei voida kehittää kestävää mallia, minkä vuoksi on 
tähdellistä saada relevanttia ja kattavaa tietoa kotitalouksien todellisesta tulokehityksestä, 

C. katsoo, että köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat ihmisarvoa loukkaavia, ja on näin 
ollen sitä mieltä, että Euroopan unionin sosiaalisen kehityksen tässä vaiheessa edistyksellä 
tarkoitetaan lähinnä sitä, että edistetään kaikkien poliittista, sosiaalista ja demokraattista 
osallistumista yksilöllisesti ja kollektiivisesti poistamalla sosiaaliset jaot ja köyhyys,

D. katsoo, että taloudelliseen vaurauteen ei aina liity sosiaalista kehitystä ja siksi 
päätöksenteon johdonmukaisuus edellyttää tiedollista kehystä, johon sisältyy laajempia 
indikaattoreita, joissa otetaan huomioon sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä arvon 
lisääntyminen ja väheneminen, sekä kestävää kehitystä ja elämänlaatua mittaavia 
indeksejä,

1. toteaa, että koska vaurauden vertikaalinen jakautuminen ei aina toteudu, virallisten 
tilastojen antama kuva talouden suorituskyvystä poikkeaa yhä enemmän siitä, millaisina 

                                               
1 EQLS kattaa seuraavat elämänlaadun osa-alueet: taloudelliset resurssit, huono-osaisuus; terveys ja 
mahdollisuudet terveyspalveluihin; työ ja työn laatu; työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen; perhesuhteet ja 
tuki; sosiaalinen osallisuus tai syrjäytyminen (yhteisöllisyys ja sosiaalinen osallistuminen); koulutus; asumisen ja 
lähiympäristön laatu; yhteiskunnan sosiaalinen pääoma ja laatu; julkisten palvelujen laatu; subjektiivinen 
hyvinvointi (kuten onnellisuus, tyytyväisyys elämään, tulevaisuudenusko).
2 http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
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ihmiset itse näkevät elinolonsa ja elämänlaatunsa, ja katsoo, että tämä voi johtaa 
luottamuspulaan hallintoa ja demokraattisia prosesseja kohtaan; toteaa, että 
subjektiiviseen hyvinvointiin Euroopassa vaikuttaa tulojen lisäksi myös se, millaisena 
ihmiset pitävät yhteiskuntaa3, ja vaatii siksi ottamaan käyttöön indeksejä, jotka kuvaavat 
tarkasti kansalaisten elämänlaatua;

2. korostaa, että indikaattoreiden valinnassa tarvitaan yhteiskunnallista keskustelua, johon 
myös työmarkkinaosapuolet ja edustusjärjestöt osallistuvat, jotta voidaan saada aikaan 
yksimielisyyttä, jota tarvitaan yhteiskunnan päämääriä koskevan yhteisen näkemyksen 
määrittelemiseen siten, että käytetään muun muassa ympäristön tilaa ja kestävyyttä, 
sosiaalisen osallisuuden tasoa, sosiaalista hyvinvointia sekä sosiaalista integraatiota ja 
oikeudenmukaisuutta koskevia vaihtoehtoisia indikaattoreita;

3. kantaa huolta siitä, että äskettäisen finanssi-, talous- ja työllisyyskriisin sosiaalisia 
seurauksia koskevien tietojen kerääminen ja tuottaminen on viivästynyt huomattavasti; 
kehottaa sen vuoksi tuottamaan sekä laadullista että määrällistä indikaattoritietoa oikea-
aikaisesti ja tarvittaessa erityyppisiä kotitalouksia koskevien tietojen perusteella, jotta 
voidaan tehostaa päätöksentekoa ja kohdistaa toimet tarkoituksenmukaisemmin ja seurata 
ajallista kehitystä siten, että saavutetaan mahdollisimman hyvä tasapaino taloudellisen 
vakauttamisen, kehityksen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden välillä;

4. korostaa, että indikaattorien on perustuttava tilastotietoon, joka on relevanttia, 
ajankohtaista, täsmällistä, saatavilla olevaa, vertailukelpoista ja johdonmukaista kaikissa 
jäsenvaltioissa;

5. kehottaa komissiota ensisijaisena asiana ottamaan viipymättä käyttöön BKT:n ohella 
indikaattoreita, joilla mitataan sosiaalisia ja ympäristökysymyksiä, koska BKT koskee 
vain kehityksen taloudellisia näkökohtia, jotta saadaan kattavampi kuva hyvinvoinnista ja 
yhteenkuuluvuudesta;

6. vaatii kaikkia eri toimijoita (Eurostat, kansalliset tilastoviranomaiset, 
tutkimusorganisaatiot, kansalliset hallitukset, EU:n erillisvirastot jne.) ryhtymään 
yhteistyöhön hyvinvointia ja kestävää kehitystä kuvaavien indikaattorien kehittämiseksi, 
jotta päätöksentekijöillä olisi enemmän välineitä hyvinvointia ja elämänlaatua koskevan 
monitahoisen ilmiön käsittelemiseen;

7. katsoo, että komission olisi perinteisten välineiden lisäksi otettava käyttöön vaihtoehtoisia 
indikaattoreita, jotta voidaan arvioida edistymistä kohti Eurooppa 2020 -strategiassa 
kuvattuja tavoitteita;

                                               
3 Eurofoundin tietojen perusteella vuoden 2007 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2009 syyskuun välisenä aikana 
keskimääräinen tyytyväisyys elämään yleensä laski EU:n alueella noin 4 prosenttia. Tyytyväisyyden muutos 
heijastaa BKT:n muutoksia Baltian maiden kaltaisissa maissa, mutta ei vastaa suhteellisen pientä BKT:n 
supistumista sellaisissa maissa kuin Malta tai Ranska. (Lähde: Trends in quality of life in the EU: 2003–2009, 
Eurofound, 2010).
Maiden sisällä tuloeroilla ja koetulla korruptiolla on huomattava merkitys poliittisia instituutioita kohtaan 
osoitetulle luottamukselle. (Lähde: Eurofoundin toinen eurooppalainen elämänlaatututkimus).



AD\838376FI.doc 5/7 PE448.777v02-00

FI

8. katsoo, että innovointitavoitetta ei voida saavuttaa, ellei samassa yhteydessä oteta 
käyttöön indikaattoreita, joilla määritellään innovaatioille otollinen ympäristö ja 
arvioidaan sitä;

9. korostaa, että on tarpeen arvioida yhteiskuntien elämänlaatua ja kiinnittää huomiota 
erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin ryhmiin, ja panee merkille, että tällaisessa 
arvioinnissa tarvitaan systemaattista sosiaalialan tutkimusta, vaikutusten arviointia ja 
indikaattoritietoa ainakin seuraavista aiheista: terveys, elinajanodote, köyhyys, koulutus, 
työllisyys, liikenne, perhe, rikollisuus, asuminen, vapaa-aika, poliittinen ja kulttuurinen 
osallistuminen, kansalaisten luottamus, verkottuneisuus, aineellinen, sosiaalinen ja 
henkinen hyvinvointi, ympäristö, sosiaaliturva ja sosiaalinen pääoma;

10. ehdottaa, että elämänlaadun tärkeimmät osa-alueet kattavia EQLS:n indikaattoreita 
käytetään perustana sekä laadullisen että määrällisen indikaattoritiedon kehittämisessä;

11. toteaa, että talouden kehityksen ja tuottavuuden mittaamisen lisäksi on muita maan 
hyvinvointiin yhteydessä olevia ja sitä kuvaavia indikaattoreita, joita ei aikaisemmin ole 
mitattu (kvantifioitu);

12. korostaa, että on tarpeen mitata toimeentuloa ja taloudellisten ja aineellisten resurssien 
mahdollistamaa elämänlaatua, mukaan lukien vähimmäistulo ja se, missä määrin se suojaa 
saajiaan köyhyydeltä, sekä sosiaaliturvajärjestelmien riittävyys; korostaa myös tarvetta 
ottaa käyttöön eri asia-alueita kuvaavia indikaattoreita, kuten velkaantuneisuus, asuntojen 
laatu ja saatavuus, edullisen energian saanti, mahdollisuudet julkisten palvelujen, 
koulutuksen, kulttuurin, tieto- ja viestintätekniikan sekä päivähoito- ja terveyspalveluiden 
käyttöön;

13. huomauttaa, että tarvittavat indikaattorit ovat olemassa, ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan huomioon näiden indikaattoreiden avulla tehdyt mittaukset ja 
tulokset yhdessä BKT-tietojen kanssa sosiaalipoliittisten toimien käyttöä, suunnittelua ja 
arviointia varten;

14. toteaa, että sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus ovat EU:n yleisiä tavoitteita, 
jotka edellyttävät indeksejä, jotka ilmentävät varallisuuden horisontaalista ja vertikaalista 
jakautumista yhteiskunnassa eri ryhmien ja alueiden välillä, ja että tällaiset indeksit ovat 
avuksi jaon oikeudenmukaisuuden tarkastelussa ja sosiaalisen osallisuuden ja 
osallistumisen seurannassa EU:ssa;

15. korostaa, että on mitattava sekä palkatonta että palkallista koti- ja vapaaehtoistyötä ja 
käytettävä myös työttömyysastetta indikaattorina;

16. kehottaa hyväksymään vapaaehtoistyön mittaamista käsittelevän ILO:n käsikirjan ja 
sopimaan sen tunnetuksi tekemisestä kaikissa jäsenvaltioissa, jotta voidaan kartoittaa 
kansalaisyhteiskunnan toimia käyttämällä mitattavissa olevia indikaattoreita ja kannustaa 
voimakkaammin tällaista toimintaa;

17. panee merkille neuvoston 17. kesäkuuta 2010 tekemän päätöksen, jonka mukaan 
jäsenvaltioiden vastuulla on asettaa kansallisia tavoitteita köyhyys- ja syrjäytymisriskin 
piirissä olevien lukumäärän vähentämiseksi käyttämällä yhtä tai useampaa neuvoston 



PE448.777v02-00 6/7 AD\838376FI.doc

FI

sopimasta kolmesta indikaattorista; katsoo, että jäsenvaltiot, jotka käyttävät ainoastaan 
"työtön kotitalous" -indikaattoria, saattavat systemaattisesti laiminlyödä sellaisia ongelmia 
kuin työssäkäyvien köyhyys, energiaköyhyys, lasten köyhyys ja sosiaalinen 
syrjäytyminen.
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