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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yleishyödyllisten sosiaalipalveluiden tulevaisuudesta
(2009/2222(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan ja 
3 artiklan 2 kohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti 
sen 9, 14, 106, 151 artiklan ja 153 artiklan 1 kohdan j ja k alakohdan, 159, 160 ja 
161 kohdan sekä sen pöytäkirjan N:o 26, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan1 ja erityisesti sen 36 artiklan,

– ottaa huomioon rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista 
23. lokakuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1370/20072,

– ottaa huomioon palveluista sisämarkkinoilla 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY3 ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan Euroopan 
teemavuodesta (2010) 22. lokakuuta 2008 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1098/2008/EY4,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: 
Yleishyödylliset sosiaalipalvelut Euroopan unionissa" (KOM(2006)0177 lopullinen) ja 
siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan "Social services of general 
interest in the European Union (SEC(2006)0516),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Yleishyödyllisiä palveluita ja yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluita koskeva uusi eurooppalainen sitoumus" (KOM(2007)0725),

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjat "Frequently asked questions in 
relation with Commission Decision of 28 November 2005 on the application of Article 
86(2) of the EC Treaty to State aid in the form of public service compensation granted to 
undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest, and of 
the Community Framework for State aid in the form of public service compensation" 
(SEC(2007)1516) ja "Frequently asked questions concerning the application of public 
procurement rules to social services of general interest" (SEC(2007)1514),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020) ja tästä tiedonannosta 16. kesäkuuta 
2010 antamansa päätöslauselman1,

                                               
1 EUVL C 303, 14.12.2007, s. 1.
2 EUVL L 315, 3.12.2007.
3 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36–68.
4 EUVL L 298, 7.11.2008, s. 20–29.
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– ottaa huomioon komission ensimmäisen kaksivuotiskertomuksen (SEC(2008)2179) ja 
komission toisen kaksivuotiskertomuksen yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista 
(SEC(2010)1284)2,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – Kohti 
kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta" (KOM(2010)0608),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Palvelujen sisämarkkinat toimivammiksi –
palveludirektiivin mukaisen keskinäisen arvioinnin tulokset ja tarvittavat jatkotoimet" 
(KOM(2011)0020) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan "On the 
process of mutual evaluation of the Services Directive" (SEC(2011)0102),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Vuotuinen kasvuselvitys: EU:lle kattava ratkaisu 
kriisiin" (KOM(2011)0011 lopullinen),

– ottaa huomioon komission jäsenen Andorin lausunnon Lissabonin sopimuksen 
sosiaalialan määräyksistä3,

– ottaa huomioon Montin 9. toukokuuta 2010 antaman raportin "A new strategy for the 
single market at the service of Europe’s economy and society"4,

– ottaa huomioon sosiaalisen suojelun komitean vuonna 2008 laatiman asiakirjan "Report 
on the application of Community rules to SSGI"5,

– ottaa huomioon sosiaalisen suojelun komitean vuonna 2010 laatiman asiakirjan "A 
voluntary European quality framework for social services"6,

– ottaa huomioon sosiaalisen suojelun komitean vuonna 2010 laatiman asiakirjan "Joint 
report on social protection and social inclusion 2010"7,

– ottaa huomioon Lissabonissa syyskuussa 2007, Pariisissa lokakuussa 2008 ja Brysselissä 
lokakuussa 2010 kokoontuneiden yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja käsitelleiden 
foorumien päätelmät ja suositukset8,

                                                                                                                                                  
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Asiakirjaan KOM(2008)0418 liittyvä komission yksiköiden valmisteluasiakirja – kaksivuotiskertomus 
yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista.
3 Täysistuntokeskustelut, keskiviikko 6. lokakuuta 2010 – Bryssel, 13 kohta, Lissabonin sopimuksen sosiaalialan 
määräykset (keskustelu), komission jäsenen László Andorin lausunto.
4 Mario Montin 9. toukokuuta 2010 antama raportti komission puheenjohtajalle.
5 Euroopan unionin neuvosto, 16062/08, ADD1, 20. marraskuuta 2008.
6 SPC/2010/10/8 final.
7 Euroopan unionin neuvosto, 6500/10, 15. helmikuuta 2010.
8 Ensimmäinen yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja käsitellyt foorumi, 17. syyskuuta 2007, Lissabon, Portugalin 
puheenjohtajakausi;
toinen yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja käsitellyt foorumi, 28. ja 29. lokakuuta 2008, Ranskan 
puheenjohtajakausi;
kolmas yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja käsitellyt foorumi, 26. ja 27. lokakuuta 2008, Belgian 
puheenjohtajakausi.
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– ottaa huomioon 16. ja 17. joulukuuta 2008, 8. ja 9. kesäkuuta 2009 ja 6. ja 7. joulukuuta 
2010 pidettyjen työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostojen 
kokousten päätelmät1,

– ottaa huomioon seuraavat Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot:

– asiassa C-295/05, Tragsa, 19. huhtikuuta 2007 annettu tuomio,
– asiassa C-532/03, komissio v. Irlanti (Irlannin sairaankuljetuspalvelut), 18. joulukuuta 

2007 annettu tuomio,
– asiassa C-324/07, Coditel Brabant, 13. marraskuuta 2008 annettu tuomio,
– asiassa C-480/06, komissio v. Saksa (Hampurin kaupungin laitokset), 9. kesäkuuta 2009 

annettu tuomio,
– asiassa C-206/09, Eurawasser, 10. syyskuuta 2009 annettu tuomio,
– asiassa C-573/07, Sea Srl, 9. lokakuuta 2009 annettu tuomio,
– asiassa C-196/08, Acoset, 15. lokakuuta 2009 annettu tuomio,
– asiassa C-275/08, komissio v. Saksa (Datenzentrale Baden-Württemberg), 15. lokakuuta 

2009 annettu tuomio,
– asiassa C-451/08, Helmut Müller, 25. maaliskuuta 2010 annettu tuomio,

– ottaa huomioon alueiden komitean 6. joulukuuta 2006 antaman lausunnon komission 
tiedonannosta "Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: Yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut Euroopan unionissa"2,

– ottaa huomioon 6. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman Euroopan sosiaalimallista 
tulevaisuutta varten3,

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman yleishyödyllisiä palveluja 
koskevasta komission valkoisesta kirjasta4,

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman yleishyödyllisistä 
sosiaalipalveluista Euroopan unionissa5,

– ottaa huomioon 9. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman yhteiskunnallisen 
osallisuuden edistämisestä ja köyhyyden, myös lasten köyhyyden torjumisesta EU:ssa6,

– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman osuus- ja 
yhteisötaloudesta1,

                                               
1 EU:n neuvosto, lehdistötiedote 358, työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston 
2 916. kokous, Bryssel, 16. ja 17. joulukuuta 2008.
EU:n neuvosto, lehdistötiedote, 9721/2/09/REV 2, (Press 124) työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja 
kuluttaja-asioiden neuvoston 2 947. kokous, Luxemburg, 8. ja 9. kesäkuuta 2009. 
EU:n neuvosto, lehdistötiedote, 17323/1/10 REV (Press 331PR CO 43), työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys-
ja kuluttaja-asioiden neuvoston 3 053. kokous, Bryssel, 6. ja 7 joulukuuta 2010, Social services of General 
interest, s. 18. 
2 Alueiden komitean lausunto 181/2006 lop. komission asiakirjasta KOM(2006)0177.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0340.
4 Hyväksytyt tekstit, T6-0380/2006.
5 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0070.
6 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0467.
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– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman työmarkkinoilta 
syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämisestä2,

– ottaa huomioon 18. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman julkisia hankintoja 
koskevasta viimeaikaisesta kehityksestä3,

– ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) eurooppalaiset 
elämänlaatututkimukset vuosilta 2003 ja 20074,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, 
aluekehitysvaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
lausunnot (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että perussopimuksissa vahvistetaan jäsenvaltioiden tavoitteeksi jatkuva 
elin- ja työolojen parantaminen ja se, että unionin päämääränä on kansojensa hyvinvointi, 
joka saavutetaan Euroopan kestävällä kehityksellä, jonka perustana on tasapainoinen 
talouskasvu, täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen 
sosiaalinen markkinatalous sekä ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun parantaminen, 
sosiaalisen syrjäytymisen ja syrjinnän torjuminen sekä yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen suojelun sekä naisten ja miesten tasa-arvon, 
sukupolvien välisen yhteisvastuun ja lapsen oikeuksien suojelun edistäminen,

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 14 artiklassa ja 
sen pöytäkirjassa N:o 26 vahvistetaan selvästi yleistä etua koskevat palvelut, joihin 
sisältyvät sekä taloudelliset ja muut kuin taloudelliset yleishyödylliset sosiaalipalvelut; 
ottaa huomioon, että kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten keskeinen 
asema ja laaja harkintavalta niiden tarjotessa, tilatessa ja järjestäessä yleistä taloudellista 
etua koskevia palveluja on vahvistettu ja että perussopimuksilla ei vaikuteta 
jäsenvaltioiden toimivaltaan tarjota, tilata ja järjestää muita kuin yleistä taloudellista etua 
koskevia palveluja, 

C. katsoo, että yleisesti saatavilla olevien, korkealaatuisten, helposti käytettävissä olevien ja 
kohtuuhintaisten yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjontaa voidaan siksi pitää 
Euroopan sosiaalisen mallin olennaisena kulmakivenä ja hyvän elämänlaadun ja EU:n 
taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen perustana,

D. ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa ja 5 artiklan 3 kohdassa 
vahvistetaan toissijaisuus paikallisella tasolla, tunnustetaan virallisesti alueellinen ja 
paikallinen itsehallinto ja annetaan niille vahvempi asema,

1. katsoo, että yleishyödyllisillä sosiaalipalveluilla ja niiden käyttäjillä on monia 
erityisominaisuuksia yleistä etua koskevien palvelujen yleisominaisuuksien lisäksi; ottaa 

                                                                                                                                                  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0062.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0371.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0173.
4 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm.
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huomioon, että yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin sisältyvät terveydenhuoltopalveluiden 
lisäksi sekä lakisääteiset että täydentävät yleisesti saatavilla olevat palvelut, joita tarjotaan 
suoraan henkilölle ja joilla on ehkäisevä ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja 
osallistamiseen liittyvä rooli ja jotka toteuttavat sosiaaliset perusoikeudet;

2. korostaa, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen on oltava yleisiä ja vauraudesta tai 
tuloista riippumattomia eikä niitä ole tarkoitettu vain heikoimmassa asemassa oleville 
käyttäjille;

3. tukee Montin raportin suositusta, jonka mukaan laajakaistayhteyksien ja pankkipalvelujen 
on oltava uusia yleispalveluja, mikä olisi tunnustettava EU:n säädöksissä;

4. korostaa, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut tukevat suuresti taloutta työpaikkojen, 
taloudellisen toiminnan ja ostovoiman kannalta – komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa todettiin, että terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen osuus on 
viisi prosenttia taloudellisesta tuotannosta ja että ne työllistävät 21,4 miljoonaa ihmistä –
ja että pk-yritykset ovat riippuvaisia korkealaatuisista yleishyödyllisistä 
sosiaalipalveluista; 

5. korostaa, että paikallisviranomaisilla on olennainen rooli yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen määrittämisessä, rahoittamisessa, tarjoamisessa ja osoittamisessa; ottaa 
huomioon, että arvioiden mukaan paikallisen ja alueellisen julkishallinnon osuus on 
15,9 prosenttia 27 EU-jäsenvaltion BKT:sta ja että pelkästään paikallishallinnon osuus on 
12,9 prosenttia ja sen sosiaaliturvamenojen osuus kolme prosenttia (378,1 miljardia 
euroa);

6. korostaa, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen ensisijaisena tavoitteena on 
sosiaalipolitiikan tavoitteiden saavuttaminen ja yksilöiden ja ryhmien sosiaalisten 
oikeuksien toteuttaminen ja että yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat usein erottamaton 
osa sosiaaliturvajärjestelmiä; huomauttaa, että Eurofoundin elämänlaatututkimukset1 ovat 
näyttäneet toteen, että yksi merkittävimmistä tavoista, joilla parannetaan kansalaisten 
elämänlaatua sekä varmistetaan täysi osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan ja 
sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus, on yleistä etua koskevien palvelujen, myös 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen, tarjoaminen ja kehittäminen;

7. katsoo, että kokemus osoittaa, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen kaupallisten 
tarjoajien voiton maksimointitavoite on ristiriidassa yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa; 

8. korostaa, että yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja tarjoavat tai valtuuttavat kansalliset ja 
paikalliset viranomaiset tarvitsevat palveluilleen ja menoilleen selvän oikeusperustan ja 
että vaikka komission luoma tiedotus- ja selvennysyksikkö on olennaisen tärkeä, on se 
riittämätön eikä suojaa yleishyödyllisten palvelujen tarjoajia asioiden riitauttamiselta;

9. katsoo, että ei ole tehokasta eikä demokraattisesti hyväksyttävää, että unionin 
tuomioistuimen odotetaan ratkaisevan asioita, jotka olisi selkeytettävä lainsäädännössä;

                                               
1 Eurofound - Quality of Life Surveys http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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10. korostaa, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat Euroopan tulevaisuuden kannalta 
välttämätön investointi ja että ne ovat kovassa paineessa talous- ja pankkikriisin ja 
hallitusten säästöohjelmien vuoksi, jotka aiheuttavat vielä enemmän kysyntää palveluille;

11. katsoo, että solidaarisuusperiaate ja Euroopan unionin vahvistaminen edellyttävät, että 
kriisiin ja sen myötä lisääntyneeseen työttömyyteen ja köyhyyteen on puututtava 
kasvattamalla merkittävästi EU:n talousarviota, vahvistamalla rakennerahastoja, erityisesti 
Euroopan sosiaalirahastoa, ja perustamalla velka-asioita käsittelevä uusi EU-virasto;

12. uskoo, että laadukkaiden yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoaminen edellyttää, että 
jäsenvaltioiden hallitukset varmistavat yleishyödyllisille sosiaalipalveluille 
rahoituskehyksen, jolla taataan palvelujen jatkuvuus ja vakaa rahoitus sekä kunnon tulot, 
työolot ja koulutus palveluja tarjoaville henkilöille; 

13. katsoo, että laadukkaiden yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjonnan ylläpitämiseksi 
jäsenvaltiot tarvitsevat uusia tulovirtoja, kuten finanssitransaktioveroa;

14. uskoo, että Euroopassa vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut ovat olennaisen tärkeitä kansalaistemme hyvinvoinnille ja tehokkaalle 
taloudelle, mutta komissiossa ja neuvostossa tai niiden kesken ei ole päästy sopuun 
käytännön toimenpiteiden täytäntöönpanosta, jotta voitaisiin voittaa yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tarjonnassa ja kehittämisessä havaitut esteet;

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja paikallisviranomaisten on voitava vapaasti päättää 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen rahoitus- ja järjestämistapa, suoraan tai muulla tavoin, 
käyttämällä kaikkia saatavilla olevia välineitä sen varmistamiseksi, että 
sisämarkkinasäännöillä ei heikennetä unionin sosiaalisia tavoitteita samalla kun tuetaan 
ympäristöä, joka edistää laatua, saatavuutta ja tehokkuutta palvelujen järjestämisessä;

16. kehottaa mahdollistamaan EU:n säännöksillä, että keskinäiset yritykset, yhdistykset ja 
säätiöt voivat toimia rajatylittävältä pohjalta;

17. kehottaa selkeyttämään valtiontuen valvonnan perusperiaatteita ja tarkistamaan julkisen 
palvelun velvoitteiden korvausperusteiden laskemista;

18. kehottaa laajentamaan Altmark-asiassa annetun tuomion johdosta laadittua vuoden 2005 
Monti-Kroesin pakettia sääntöjen yksinkertaistamiseksi, niiden soveltamisen joustavuuden 
lisäämiseksi ja poikkeusten laajentamiseksi; katsoo, että vähimmäiskynnystä olisi 
nostettava ainakin 500 000 euroon kolmivuotiskauden aikana;

19. kehottaa uudistamaan perusteet, joiden mukaan taloudelliset ja muut kuin taloudelliset 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut luokitellaan EU:n nykyisessä lainsäädäntökehyksessä; 

20. painottaa, että julkisia hankintoja koskevia sääntöjä on yksinkertaistettava ja saatettava ne 
joustavimmiksi, jotta julkisen palvelun velvoitteet voidaan täyttää;

21. kehottaa komissiota tunnustamaan virallisesti muut palveluntarjoajien valintatavat, kuten 
sisäiset ("in-house") menettelyt ja palveluntarjontasopimuksia koskevat menettelyt, ja 
sopimaan yksiselitteisesti yleishyödyllisten palvelujen sopimus- ja rahoituskäytäntöjen 
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kaikille vaihtoehdoille yhtäläisen arvon; kehottaa laajentamaan sisäistä menettelyä, jotta 
mukaan saadaan palvelutarjoajat, jotka täyttävät yleisen edun mukaiset erityiskriteerit;

22. kannattaa, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjouskilpailuvaihtoehdoksi valitaan 
käytännöllinen sisäinen vaihtoehto, joka perustuu rautateiden ja maanteiden julkisista 
henkilöliikennepalveluista annettuun tarkistettuun asetukseen (EY) N:o 1370/2007 ja 
jossa vahvistetaan, että toimivaltainen paikallinen viranomainen voi päättää tarjota itse 
julkisia palveluja tai tehdä julkisia palveluhankintoja koskevia sopimuksia ilman 
tarjouskilpailua oikeudellisesti erillisen yksikön kanssa, joka on toimivaltaisen paikallisen 
viranomaisen määräysvallassa samalla tavalla kuin viranomaisen omat yksiköt;

23. uskoo, että paikallisviranomaisten on osallistuttava käynnissä olevaan alhaalta ylöspäin 
etenevään prosessiin, jossa julkisia hankintoja koskevat säännöt tarkistetaan sääntöjen ja 
paikan päällä sovellettavien organisointikäytäntöjen välisten ristiriitojen välttämiseksi;

24. kehottaa määrittelemään uudelleen käsitteen "taloudellisesti edullisin tarjous", jotta 
yleishyödyllisten palvelujen tarjoamista koskevista kansallisista ja paikallisista sosiaali- ja 
laatukriteereistä tehdään pakollinen vaatimus hankintasopimuksissa ja myös 
alihankintasopimuksissa;

25. korostaa, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoajien havaitsemat ongelmat 
edellyttävät pikaisia ratkaisuja; 

26. kehottaa laatimaan uudistusohjelman, jotta otetaan huomioon lainsäädännön 
mukauttaminen ja selkeyttäminen Euroopan tasolla ja tuetaan yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen erityispiirteitä;

27. katsoo, että sosiaalisen suojelun komitea on tehnyt suuren työn yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen roolin ymmärtämiseksi mutta että työ ei ole riittävän edustava tai avoin 
ollakseen uudistusohjelman liikkeellepaneva voima; 

28. ehdottaa sellaisen sidosryhmien välisen korkean tason työryhmän perustamista –
alustavasti kahdeksi vuodeksi – joka on avoin, joustava ja läpinäkyvä ja joka pyrkii 
toteuttamaan toiminta-aloitteet, jotka on kartoitettu tässä mietinnössä, kolmannen 
foorumin suosituksissa, komission toisessa kaksivuotiskertomuksessa, sosiaalisen 
suojelun komitean raporteissa ja muissa asiaankuuluvissa ehdotuksissa; katsoo, että olisi 
ryhdyttävä tarkistamaan kaikkia sääntöjä, erityisesti valtiotukea ja julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä, jotka vaikuttavat yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin, ja arvioitava, 
miten ne on muotoiltava uudelleen, jotta kunnioitetaan ja tuetaan jäsenvaltioiden vastuuta 
yleishyödyllisten palveluiden määrittelyssä ja tarjoamisessa ja otetaan huomioon 
komission käynnissä oleva sääntöjen tarkistaminen;

29. katsoo, että ehdotettu työryhmä voisi osana mandaattiaan tarkastella myös uudistuksia, 
kuten yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen voimavarakeskusta, jäsenvaltion 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen rekisteriä, vanhustenhoidon pilottisuunnitelmaa ja 
Euroopan vapaaehtoisen sosiaalipalvelujen laatukehykseen perustuvia toimintaohjelmia;

30. kehottaa parlamentin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa järjestämään neljännen 
yleishyödyllisiä palveluja käsittelevän foorumin, joka jatkaa vuoden 2007 Ferreiran 
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mietinnössä esitetyn aloitteen toteuttamista ja tarkastelee, miten uudistustyössä on 
edistytty; kehottaa työryhmää välittämään neljännelle foorumille edistymisraportin ja 
tarjoamaan foorumille jatkuvuutta, tulevaa suuntausta ja substanssia;

31. vaatii, että työryhmää johtaa komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosasto, että sen jäseniin kuuluu edustajia kilpailun pääosastosta, sisämarkkinoiden 
pääosastosta, ympäristöasioiden pääosastosta, terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastosta, 
työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostosta sekä 
työmarkkinaosapuolista ja yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla toimivista 
kansalaisjärjestöistä; katsoo, että demokraattisen mandaattinsa vuoksi sekä parlamentin 
että alueiden komitean on oltava keskeisesti edustettuina ryhmässä; katsoo, että osuus- ja 
yhteisötalouden yritysten ja sidosryhmien, myös vapaaehtoisjärjestöjen ja 
paikallisviranomaisten, on oltava edustettuina;

32. pitää tervetulleena vapaaehtoista sosiaalipalvelujen laatukehystä mutta vaatii, että 
periaatteiden soveltamista on seurattava käyttämällä hyväksi ehdotettuja laatuperusteita ja 
että sidosryhmät on otettava mukaan prosessiin;

33. vaatii, että jäsenvaltiot käyttävät vapaaehtoista sosiaalipalvelujen laatukehystä 
laadukkaiden valtuutus- ja seurantajärjestelmien laatimiseksi ja että vapaaehtoisen 
sosiaalipalvelujen laatukehyksen täytäntöönpanoa arvioidaan perusoikeuskirjaan ja 
SEUT-sopimuksen pöytäkirjaan N:o 26 nähden;

34. tähdentää, että ihmisarvoiset, vakaat työolot ja laadukas koulutus ovat olennaisen tärkeitä 
laadukkaiden sosiaalipalvelujen tarjoamiselle;

35. katsoo, että vapaaehtoisen sosiaalipalvelujen laatukehyksen periaatteita olisi 
hyödynnettävä määriteltäessä pakollisia laatuperusteita julkisia hankintoja koskevien 
tarkistettujen sääntöjen soveltamiseksi; 

36. ehdottaa, että vapaaehtoisesta sosiaalipalvelujen laatukehyksestä puuttuva viittaus 
rahoitukseen ja palveluntarjoajaan lisätään siihen; 

37. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden parlamenteille ja hallituksille sekä alueiden 
komitealle.
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PERUSTELUT

Maailma on muuttunut siitä, kun Hasse Ferreiran mietinnössä käsiteltiin yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja vuonna 2007. Komission ja neuvoston monien vuosien ajan uutterasti 
edistämä kevyesti säännelty taloudellinen malli luhistui kyseisen vuoden lopussa, 
Myönteisempää on, että Lissabonin sopimuksen uudella sääntely- ja toimintaympäristöllä 
tuetaan ja kehitetään yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja. Yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat 
yhteiskuntiemme tärkeitä sosiaalisia ja taloudellisia kulmakiviä. Niille on löydettävä riittävät 
rahoituskeinot. Tässä mietinnössä kartoitetaan mahdollisuudet siihen, miten puututaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoajien ja käyttäjien huolenaiheisiin progressiivisesti ja 
ratkaisevasti. On erityisen tärkeää perustaa omistautunut ja alhaalta ylöspäin etenevä elin, 
johon kuuluvat kaikki sidosryhmät ja joka kartoittaa ja toteuttaa tarvittavat uudistukset.

Talouskriisi
Kriisi on aiheuttanut valtavia taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia, myös talouden 
lamaantumista sekä työttömyyden ja köyhyyden valtavaa lisääntymistä. Joissakin tapauksissa 
jäsenvaltioiden velka- ja budjettialijäämät ovat saavuttaneet kriisitason yksityisten pankkien 
velkojen sosialisoinnin kautta. Tilanteen aiheuttamat talousarvioon kohdistuvat paineet 
asettavat valtavia vaatimuksia yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen rahoittamiselle ja ovat 
lisänä näihin palveluihin kohdistuville paineille, jotka ovat seurausta neoliberaalista 
talousmallista, jossa näitä palveluja pidetään valinnaisina lisinä. Tämä on voimistanut 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoajien ja kansalaisten pitkään kestäneitä huolenaiheita, 
jotka koskevat komission perussopimusten tulkinnoista aiheutuneita rajoituksia siitä, miten 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut rahoitetaan ja tarjotaan.

Neuvoston ja komission nykyisenä politiikkana on julkisen talouden vakauttamisen 
korostaminen – vakaus- ja kasvusopimuksen velka- ja budjettialijäämän palauttaminen, 
vaikka kriisi on osoittanut vakaus- ja kasvusopimuksen täysin riittämättömän luonteen 
talouden tervehdyttämiskeinona. Näiden ongelmien ratkaisemisesta käytävässä keskustelussa 
on huomioitava myös, miten pelastamme Euroopan sosiaalisen mallin tuholta. Sokean 
ideologisen suunnitelman vuoksi on hylätty kunkin jäsenvaltion sellaisen oikean yhdistelmän 
etsiminen, joka koskee yleistä etua koskevia palveluja, verotusta ja stimulaatiota, jolla 
helpotetaan talouksiemme kasvua kestävällä tavalla ja mahdollistetaan näin, että velkaa ja 
alijäämiä vähennetään hallittaviin mittasuhteisiin kohteellisessa ajassa. Näin ollaan 
enimmäkseen unohdettu ratkaiseva rooli, joka yleishyödyllisillä sosiaalipalveluilla voi olla 
näinä aikoina turvaverkkona ja kasvun edistäjänä.

Lissabonin sopimus
Lissabonin sopimuksen tarjoamia uusilla sääntely- ja toimintamahdollisuuksilla voitaisiin 
kuitenkin uudistaa tätä Euroopan sosiaalimallimme olennaista osatekijää, jos mahdollisuuksia 
käytetään älykkäästi. Vastaus kriisiin voisi olla mahdollisuus uudistettuun poliittiseen 
sitoumukseen universaalien yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen sosiaaliseen ja taloudelliseen 
rooliin.

Perussopimuksen uudet määräykset (SEUT-sopimuksen 3 artiklan 3 kohta ja 9 artikla) antavat 
meille valtuuden kehittää nykyaikainen sosiaalinen markkinatalous. SEUT-sopimuksen 
14 artiklassa tunnustetaan, että yleistä taloudellista etua koskevat palvelut ovat olennainen osa 
Euroopan sosiaalista mallia. Pöytäkirjassa N:o 26 todetaan selvästi jäsenvaltioiden 
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velvollisuus järjestää nämä palvelut samalla kun Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetaan kansalaisten oikeus yleistä taloudellista etua koskeviin palveluihin. 

Tässä mietinnössä kartoitetaan mahdollisuudet siihen, miten puututaan yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tarjoajien ja käyttäjien huolenaiheisiin progressiivisesti ja ratkaisevasti. 
Mietinnössä yksilöidään lainsäädäntö ja toimintalinjat, joita voitaisiin kehittää sen 
varmistamiseksi, että taloudelliset ja muut kuin taloudelliset yleishyödylliset sosiaalipalvelut 
voidaan saada toimimaan normaalisti samalla kun autetaan voittamaan kriisi ja tuetaan 
Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista joulukuussa 
2010 kokoontuneen sosiaaliasioiden neuvoston mukaisesti. 

Yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen yhteiskunnallinen rooli
Yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat yleistä etua koskevien palvelujen alaosasto, ja ne 
luokitellaan joskus väärin tulkinnoin taloudellisiksi palveluiksi. Yleishyödyllisillä 
sosiaalipalveluilla ja niiden käyttäjillä on monia erityisominaisuuksia yleishyödyllisten 
palvelujen yleisominaisuuksien lisäksi. Yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin sisältyvät 
terveydenhuoltopalveluiden lisäksi sekä lakisääteiset että täydentävät yleisesti saatavilla 
olevat palvelut, joita tarjotaan suoraan henkilölle ja joilla on ehkäisevä ja sosiaalinen 
yhteenkuuluvuuteen ja osallistamiseen liittyvä rooli ja jotka saattavat sosiaaliset 
perusoikeudet todellisiksi.

Korkeatasoiset yleispalvelut, kuten terveydenhuolto, koulutus ja lastenhoito, ja olennaiset 
verkkopalvelut, kuten liikenne, energia ja telekommunikaatio, varmistavat terveen, aktiivisen, 
yhtenäisen ja syrjimättömän yhteiskunnan. Ne ovat myös tärkeitä työmarkkinoille 
osallistumisen ja kilpailukykyisen sosiaalimarkkinatalouden kehittymisen kannalta. 

Yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen taloudellinen rooli
Yleishyödylliset sosiaalipalvelut myötävaikuttavat merkittävästi työpaikkojen luomiseen, 
taloudelliseen toimintaan ja talouden ostovoimaan. Yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja 
koskevassa komission toisessa kaksivuotiskertomuksessa todetaan, että terveydenhuolto- ja 
sosiaalipalvelut vastaavat viittä prosenttia taloudellisesta tuloksesta ja työllistävät 
21,4 miljoonaa ihmistä.

Julkisten työnantajien ja julkisten yritysten eurooppalainen keskus1 arvioi, että yleistä etua 
koskevat palvelut ovat suoraan 26 prosenttia (2 412 miljardia) EU:n BKT:stä ja työllistävät 
64 miljoonaa ihmistä, joista kolmannes on töissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
parissa.

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö on todennut elämänlaatututkimuksissaan2, että 
yksi tärkeimmistä keinoista kansalaisten elämänlaadun parantamiseksi, täyden osallistamisen 
yhteiskunnassa varmistamiseksi ja sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden turvaamiseksi 
on yleistä etua koskevien palvelujen / yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoaminen ja 
kehittäminen järjestävätpä palveluja valtion ministeriöt ja virastot, paikallisviranomaiset tai 

                                               
1 CEEP: Mapping of the Public services:
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mapping%20experts%20report.pdf.
2 Eurofound - Quality of Life Surveys http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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osuus- ja yhteisötalouden yritykset ja toimijat, kuten keskinäiset yritykset, osuuskunnat ja 
vapaaehtoisjärjestöt.

Rahoitus
Unionin solidaarinen lähestymistapa, huomattavasti lisätyt EU-määrärahat heikoimpien 
talouksien auttamiseksi, Euroopan investointipankin merkittävämpi rooli ja velkoja 
käsittelevän EU-viraston perustaminen velkakustannusten vakauttamiseksi varmistaisivat 
Euroopan unionin nopeamman elpymisen ja vahvistamisen aikana, jolloin unionia heikentävät 
lisääntyvät keskipakoisvoimat. Berésin mietinnössä esitetyllä korkeintaan 0,5 prosentin 
Euroopan laajuisella finanssitransaktioverolla kerättäisiin 200 miljardia vuodessa. 

UUDISTUKSEN EDISTÄMISALOITE
Yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja tarjoavat tai valtuuttavat julkiset viranomaiset tarvitsevat 
selkeän oikeusperustan, jolle ne perustavat palvelunsa ja menonsa. Komission kehittämä
tiedotus- ja selvennysyksikkö on tärkeä tarjoajille, ja tämän palvelun parantaminen on 
tervetullutta. Komission selvennystoimet eivät ole kuitenkaan poistaneet oikeudellista 
epävarmuutta. Unionin tuomioistuimen on ratkaistava nämä asiat, joista olisi sädettävä 
lainsäädännössä. Demokraattisesta tai tehokkaasta päätöksentekonäkökulmasta tämä ei ole 
tyydyttävää.
Yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja järjestävät vapaaehtoiset ja osuus- ja yhteisötalouden 
yritykset, joilla on vähän resursseja tai hallintorakenteita, voidaan julistaa maksukyvyttömiksi 
hankinta- ja valtiontukisääntöjä koskevien byrokraattisten vaatimusten taakan vuoksi. Tämä 
rajoittaa niiden kapasiteettia ja paikallisviranomaisten halua käyttää näitä organisaatiota 
palvelujen järjestämiseen ja kokeilla innovatiivisia palveluja.

Haasteena on määrittää ja tarjota yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita koskeva varma ja joustava 
kehys käyttäen kaikkia saatavillamme olevia välineitä, jotta varmistetaan, että unionin 
sosiaalisia tavoitteita tuetaan eikä haitata säännöillä, jotka on tarkoitettu kaupallisten yritysten 
sääntelyyn. 

Esittelijän mielestä uudistuspakettiin olisi sisällytettävä yleistä etua koskevia palveluja 
koskeva puiteasetus1, jossa käytetään SEUT-sopimuksen 14 artiklaa yleistä etua koskevien 
taloudellisten palvelujen määrittelyyn ja vähennetään sisämarkkinasääntöjen vaikutusta. 
Säännöksessä voitaisiin erotella taloudelliset ja muut kuin taloudelliset yleistä etua koskevat 
palvelut ja konsolidoida ja selventää yleisperiaatteet ja yhteiset ehdot näiden palvelujen 
menestyksekästä toimimista varten. Neuvoston ja komission poliittinen asetelma tekee 
kuitenkin epätodennäköiseksi sen, että tällainen lainsäädäntöesitys voidaan hyväksyä 
lähitulevaisuudessa, ja ratkaisuja tarvitaan nyt. 

Tässä mietinnössä esitetään uudistusohjelma, jossa puututaan hankinta- ja 
valtiontukisääntöjen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen järjestämiselle aiheuttamiin 
vaikeuksiin ja muihin ongelmiin sekä esitetään ehdotuksia, jotta kansallisille ja paikallisille 
viranomaisille saadaan joustava lähestymistapa rahoittaa ja osoittaa yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja myös sisäisinä palveluina ("in-house"). Uudistuksissa olisi tarkasteltava 
muun muassa osuus- ja yhteisötalouden yritysten ja tekijöiden ja vapaaehtoisorganisaatioiden 

                                               
1 Socialist & Democrats Group Draft SGEI Regulation: proinsias.derossa@europarl.europa.eu.
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roolia yleishyödyllisten sosiaalipalvelujärjestämisessä. Niissä olisi määriteltävä pakollisiksi 
julkisia hankintasopimuksia koskevien kansallisten ja paikallisten sosiaali- ja laatuperusteiden 
noudattaminen, myös alihankkijoiden käytön yhteydessä. Myös näennäistä 
ammatinharjoittamista yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoamisessa koskevaan 
kysymykseen olisi puututtava. Tarvitaan myös EU-säädös, jotta keskinäiset yritykset voivat 
toimia rajatylittävästi.

Sidosryhmien välinen työryhmä

Yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskeva kunnianhimoinen uudistusohjelma edellyttää 
ennen kaikkea virallisen kehyksen, joka on tarkoitettu tarvittavien uudistuksien 
toteuttamiseen. Tässä mietinnössä ehdotetaan sidosryhmien välistä korkean tason työryhmää, 
jota kannatettiin yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja käsittelevän kolmannen 
kaksivuotisfoorumin suosituksissa. Työryhmän tehtävänä olisi laajan yhteisymmärryksen 
etsiminen eri ehdotuksista, mukaan luettuina Euroopan parlamentin, komission, sosiaalisen 
suojelun komitean, työmarkkinaosapuolten ja tarjoajien ja käyttäjien edustuselinten 
ehdotukset. Se kartoittaisi toimintalinjojen ja oikeudellisten kysymysten mukautukset, joita 
tarvitaan sellaisten korkealaatuisten vaatimusten ja oikeusvarmuuden vahvistamiseksi, joilla 
varmistetaan sen sosiaalisen ja taloudellisen roolin täysimääräinen toteutuminen, joka 
yleishyödyllisillä sosiaalipalveluilla voi olla eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Sen jäseninä 
olisi edellä mainittujen organisaatioiden edustajia ja puheenjohtajana sosiaaliasioiden 
pääosasto. Jäseniä olisi myös kilpailun pääosastosta, sisämarkkinoiden pääosastosta, 
ympäristöasioiden pääosastosta ja terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastosta. Sen mandaatti 
olisi aluksi kaksi vuotta ja tavoitteena laatia edistysraportti yleishyödyllisiä palveluja 
käsittelevälle neljännelle kaksivuotisfoorumille, jonka järjestämistä ehdotetaan myös tässä 
mietinnössä. 

Toinen idea, joka ansaitsee ehdotetun työryhmän tarkastelua, tulee UNIOPPS:lta1, joka 
ehdottaa yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen eurooppalaisen voimavarakeskuksen 
perustamista. Se voisi olla tekninen yhteyspiste jäsenvaltioiden, komission ja 
kansalaisyhteiskunnan välillä EU:n tasolla. Se voisi edistää tehokasta EU:n oikeuskehystä, 
helpottaa investointeja, vaihtaa parhaita käytäntöjä, kerätä tilastotietoja ja järjestää vertailevia 
tutkimuksia. Sitä voitaisiin kuulla kaikista lainsäädäntöaloitteista, joilla on vaikutusta 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin. Montin vuonna 2010 laatimassa raportissa "Completing 
the Single Market"todetaan, että yleistä etua koskevilla palvelulla on tärkeä taloudellinen ja 
sosiaalinen rooli ja tullaan johtopäätökseen, että tarvitaan uutta yleistä oikeutta laajakaistaan 
ja pankkipalveluihin. Näistä on säädettävä yhdessä sisämarkkinalainsäädännön vaikutuksesta 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin koskevista nykyisistä huolenaiheista. 

Euroopan vapaaehtoinen sosiaalipalvelujen laatukehys
Korkealaatuisten yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen saatavuus on kansalaisoikeus. Asiaa on 
jo työstetty huomattavasti myös kansalaisyhteiskunnan puolesta, ja olemme melko lähellä 
Euroopan vapaaehtoisen sosiaalipalvelujen laatukehyksen hyväksymistä. Sosiaalipalvelujen 
laatukehyksessä on kuitenkin aukkoja, joihin tässä mietinnössä on pyritty puuttumaan.
Laadulle on olennaista ihmisarvon ja perusoikeuksien kunnioittaminen; palvelujen on oltava 

                                               
1 UNIOPSS:http://www.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/trco/pdfs/2010/J_octobre_2010//57908EuropeaManifesto_SSGIoct2010.pdf.
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osallistavia, niiden on annettava käyttäjille mahdollisuus tehdä omat päätöksensä, niiden on 
oltava holistisia ja jatkuvia, niitä on tarjottava yhdessä yhteisöjen ja muiden toimijoiden 
kanssa, kunnollisin työehdoin ja kunnon työoloissa työskentelevien ammattilaisten on 
tarjottava niitä, niiden tarjoamista on johdettava avoimesti ja niiden oltava vastuullisia. 

Päätelmä
Monia muita ehdotuksia on saatu Euroopan julkisten palvelujen ammattiliittojen federaatiolta 
ja Euroopan ammatilliselta yhteisjärjestöltä ja palvelujen tarjoajilta, kuten julkisten 
työnantajien ja julkisten yritysten eurooppalaiselta keskukselta, monilta 
paikallisviranomaisten edustajajärjestöiltä ja kansalaisyhteiskunnan edustajajärjestöiltä, kuten 
Solidar, European Social Network, Social Platform, REVES, BAGFW, AIM, MEPLF, 
Eurodiaconia, CEDAG, REIF ja Eurocities. Olen tarkastellut huolellisesti kaikkia näitä 
näkemyksiä. Kaikki ne esitetty näiden tahojen kokemuksen perusteella ja ansaitsevat 
aktiivista ja vakavasti otettavaa tarkastelua rakennellusti ja yhdennetysti esimerkiksi 
ehdotetussa työryhmässä. 

Kartoittamani tarjoajien ja käyttäjien ongelmat edellyttävät kiireellisiä ratkaisuja. Talous- ja 
työttömyyskriisin vuoksi kansalaisillamme on suurempi tarve kuin koskaan saada 
korkealaatuisia yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja samalla kun taloutemme ja yhteiskuntamme 
tarvitsevat myös etuja, joita nämä palvelut voivat antaa.


