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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saannista
(2012/2257(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, erityisesti sen 3 artiklan 
3 kohdan, ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, erityisesti sen 9, 151, 153 
ja 168 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 1, 21, 23, 24, 25, 34 
ja 35 artiklan,

– ottaa huomioon tarkistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan, erityisesti sen 30 artiklan 
(suojelu köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan) ja 16 artiklan (perheen oikeus 
sosiaaliseen, oikeudelliseen ja taloudelliseen suojeluun),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Solidaarinen terveydenhuolto: terveyserojen 
vähentäminen EU:ssa" (COM(2009)0567),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Euroopan vammaisstrategia 2010–2020: 
Uudistettu sitoutuminen esteettömään Eurooppaan" (COM(2010)0636),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "EU:n puitekehys vuoteen 2020 ulottuville 
romanien kansallisille integrointistrategioille" (COM(2011)0173),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet sosiaaliselle ja alueelliselle 
yhteenkuuluvuudelle" (COM(2010)0758),

– ottaa huomioon maaliskuussa 2012 annetun sosiaalisen suojelun komitean kolmannen 
raportin "The social impact of the economic crisis and ongoing fiscal consolidation",

– ottaa huomioon yhteiskunnallisen osallisuuden edistämisestä ja köyhyyden, myös lasten 
köyhyyden torjumisesta EU:ssa 9. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman1,

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman työmarkkinoilta 
syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämisestä2,

– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman osuus- ja 
yhteisötaloudesta3,

                                               
1 EUVL C 9 E, 15.1.2010, s. 11.
2 EUVL C 212 E, 5.8.2010, s. 23.
3 EUVL C 76 E, 25.3.2013, s. 16.
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– ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman Eurooppa 2020 
-strategiasta1,

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman nuorten työmarkkinoille 
pääsyn edistämisestä sekä harjoittelijoiden, työharjoittelun ja oppisopimuskoulutuksen 
aseman vahvistamisesta2,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman rahoitus-, talous- ja 
sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi (välimietintö)3,

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman unionin 
vähävaraisimmille henkilöille suunnatusta elintarvikkeiden jakeluohjelmasta4,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman romaniväestön 
osallistamista koskevasta EU:n strategiasta5 (2010/2276(INI)),

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman terveyserojen 
vähentämisestä EU:ssa6,

– ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2008 hyväksymänsä kannanoton asunnottomuuden 
poistamiseen ja 16. joulukuuta 2010 hyväksymänsä kannanoton asunnottomuutta 
koskevaan EU:n strategiaan,

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman asunnottomuutta 
koskevasta EU:n strategiasta7,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman vammaisten 
liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–20208,

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman talous- ja rahoituskriisiin 
liittyvistä sukupuolinäkökohdista9,

– ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman vuotuisen kasvuselvityksen 2013 
työllisyys- ja sosiaalinäkökohdista,10,

– ottaa huomioon Maailman lääkärit -järjestön raportin "Access to health care for vulnerable 
groups in the European Unionin in 2012",

– ottaa huomioon OECD:n raportin "Health at a glance - Europe 2012",

                                               
1 EUVL C 236 E, 12.8.2011, s. 57.
2 EUVL C 351 E, 2.12.2011, s. 29.
3 EUVL C 70 E, 8.3.2012, s. 19.
4 EUVL C 33 E, 5.2.2013, s. 188.
5 EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 112.
6 EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 25.
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0383.
8 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0453.
9 EUVL C 236 E, 12.8.2011, s. 79.
10 Odottaa hyväksymistä.
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– ottaa huomioon ILOn julkaisun "Social security for all – Addressing inequities in access 
to health care for vulnerable groups in countries of Europe and Central Asia",

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

A. katsoo, että EU:n perusarvoja olisi kunnioitettava myös kriisitilanteessa ja hoidon saanti ja 
terveydenhuoltopalvelujen saatavuus olisi katsottava kaikkien EU:n kansalaisten 
perusoikeudeksi;

B. ottaa huomioon, että eriarvoisuuden kuilu kasvaa monissa jäsenvaltioissa, kun köyhimmät 
ja vähävaraisimmat köyhtyvät entisestään;

C. ottaa huomioon, että heikoimmassa asemassa olevat ryhmät kärsivät nykyisestä kriisistä 
suhteettomasti, koska yhtäältä niiden tulot pienenevät ja toisaalta niiltä vähennetään 
hoitopalveluja;

D. ottaa huomioon, että koska palvelujen käyttäjät joutuvat maksamaan palveluista aiempaa 
enemmän, monilla ihmisillä ei enää ole varaa heidän määritellyt tarpeensa täyttäviin 
palveluihin, mikä johtaa riippumattomuuden menettämiseen, paineiden lisääntymiseen 
kotona ja työssä tai mahdollisesti haitallisiin terveysvaikutuksiin;

E. ottaa huomioon, että osaa sosiaaliturvajärjestelmistä muutetaan parhaillaan siten, että 
tiettyjen ryhmien oikeutta saada terveydenhuoltoa rajoitetaan tai se evätään niiltä 
kokonaan, mikä on vaaraksi niin yksilötason kuin kansanterveydelle;

F. ottaa huomioon, että oikeus erilaisiin kotiin annettaviin palveluihin sekä asumis- ja 
laitospalveluihin ja muihin yhteiskunnan tukipalveluihin, mukaan luettuna 
henkilökohtainen apu, vahvistetaan vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen 19 artiklassa;

G. ottaa huomioon, että raporttien mukaan joidenkin EU:n kansalaisten ja muiden hoidon 
saantiin oikeutettujen henkilöiden on entistä vaikeampi käyttää oikeuksiaan 
rajatylittävissä tilanteissa;

H. ottaa huomioon, että sosiaalinen eriarvoisuus ja vähemmistöihin kohdistuviin sanallisiin ja 
fyysisiin hyökkäyksiin johtava vihamielisyys lisääntyy raporttien mukaan;

I. ottaa huomioon, että vammaisia, oppimisvaikeuksista kärsiviä ja psyykkisesti sairaita 
henkilöitä koskevien politiikkojen taantuminen joissakin jäsenvaltioissa merkitsee 
siirtymistä oikeuksiin perustuvasta lähestymistavasta aiempaan laitoshoitoon perustuvaan 
lähestymistapaan;

J. ottaa huomioon, että hoitoalan työ on pienipalkkaista ja siihen tarjolla oleva koulutus voi 
olla vähäistä;

K. ottaa huomioon, että laitosympäristöstä itsenäiseen elämään siirtyvät nuoret ovat erityisen 
alttiita köyhyydelle ja sosiaaliselle syrjäytymiselle;
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1. on harmissaan siitä, että terveydenhoitopalvelujen saatavuudesta on vaikea saada 
vertailukelpoista ja tuoretta tietoa;

2. muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat sopineet omaksuvansa toimintatapoja, joissa painotetaan 
syrjäytymisen ja terveysongelmien oireita "korjaavien" toimenpiteiden sijaan "ehkäiseviä 
toimenpiteitä strategiana elämänlaadun parantamiseksi ja kroonisten sairauksien, 
haurauden ja vammaisuuden aiheuttamien rasitteiden vähentämiseksi"1; korostaa 
toimimatta jättämisen pitkän aikavälin kustannuksia;

3. katsoo, että jos heikossa asemassa olevat henkilöt jätetään terveydenhuolto- tai 
hoitopalvelujen ulkopuolelle, säästetään väärässä kohdassa, mikä voi pitkällä aikavälillä 
johtaa terveydenhuollon kustannusten kasvuun ja heikentää yksilötason tai 
kansanterveyttä;

4. pitää valitettavana, että tiettyihin sairauksiin liittyvä sosiaalinen leimautuminen estää 
terveydenhoitopalvelujen käyttämisen, jolloin tartuntatauteja jää hoitamatta ja 
kansanterveys vaarantuu;

5. katsoo, ettei aina ole arvioitu perusteellisesti, mitä laajoja yhteiskunnallisia seurauksia 
nykyään toteutettavilla lyhyen aikavälin kustannusten leikkauksilla on ja voiko niillä olla 
syrjiviä ja pitkän aikavälin vaikutuksia;

6. korostaa haittavaikutuksia, joita kriisiaikoina ehkäisevään terveydenhuoltoon 
kohdistuvilla leikkauksilla on pitkällä aikavälillä; katsoo, että jos ehkäiseviä toimenpiteitä 
on karsittava, ainakin osaa niistä olisi pidettävä yllä jatkuvuuden takaamiseksi ja 
perusrakenteiden ylläpitämiseksi;

7. katsoo, ettei säästötoimenpiteillä saisi heikentää sosiaalipalvelujen tarjontaan liittyvää 
innovointia eikä kääntää politiikan kehityksen myönteisiä suuntauksia;

8. on huolissaan siitä, että julkisten menojen leikkaukset vaikuttavat suhteettomasti 
vammaisiin kaikkialla EU:ssa, minkä vuoksi vammaiset joutuvat luopumaan palveluista, 
joiden turvin he ovat voineet elää itsenäisesti osana yhteiskuntaa; 

9. katsoo, että tämä johtaa pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevien henkilöiden määrän 
lisääntymiseen ja vammaisten entistä pahempaan sosiaaliseen syrjäytymiseen EU:ssa, 
mikä on selkeästi vastoin vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan YK:n 
yleissopimukseen ja Euroopan vammaisstrategiaan 2010–2020 perustuvia EU:n 
sitoumuksia;

10. katsoo, että nuorten tai muiden heikossa asemassa olevien ryhmien hoito- ja 
tukipalveluihin kohdistuvat leikkaukset vievät todennäköisesti pohjan EU:n nykyisiltä 
aktiivisen osallisuuden politiikoilta;

11. toteaa, että lasten varhaisvuosiin tehdyt investoinnit ovat tärkeitä ja kustannustehokkaita, 
koska niiden avulla voidaan kehittää lasten koko potentiaalia; toteaa, että investoinnit 

                                               
1 Neuvoston päätelmät terveestä ja arvokkaasta ikääntymisestä, työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden 
neuvoston 2980. kokous, marraskuu 2009.
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laadukkaisiin sosiaalipalveluihin ovat olennainen edellytys asianmukaisten ja tehokkaiden 
lastensuojelupalvelujen kehittämiselle ja kattavien ennaltaehkäisystrategioiden luomiselle;

12. tunnustaa omaishoitajien arvon yhteiskunnalle ja on tietoinen siitä, että heidän vastuunsa 
lisääntyy palvelujen tarjonnan supistamisen tai palvelujen kustannusten kasvun myötä;

13. antaa arvoa kolmannen sektorin ja vapaaehtoisjärjestöjen tekemälle työlle mutta katsoo, 
ettei sen pitäisi korvata valtion tehtävänä olevaa tehokkaiden ja luotettavien 
hoitopalvelujen järjestämistä;

Suositukset

14. kehottaa komissiota vaatimaan jäsenvaltioita arvioimaan säästötoimenpiteiden sosiaaliset 
vaikutukset ja antamaan kyseisten toimenpiteiden sosiaalisiin vaikutuksiin puuttumista 
koskevia suosituksia maakohtaisissa suosituksissaan;

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan, mitkä kansalliset politiikat haittaavat 
Eurooppa 2020 -strategian köyhyyden vähentämistavoitteen saavuttamista, ja puuttumaan 
niihin kansallisissa uudistussuunnitelmissa; kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä 
huomiota heikoimmassa asemassa oleviin ryhmiin ja poistamaan osallistumista haittaavia 
esteitä, parantamaan käyttöastetta oikeuksiin perustuvaan lähestymistapaan palaamiseksi 
ja välttämään toimimatta jättämisestä aiheutuvia pitkän aikavälin vahinkoja ja 
kustannuksia;

16. kehottaa komissiota sisällyttämään taloudellista tukea saavien maiden kanssa tehtäviin 
sopimuksiin sosiaalisia suojalausekkeita terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen sekä 
sosiaaliturvajärjestelmien turvaamiseksi;

17. kehottaa komissiota tutkimaan jännitteet, joita saattaa syntyä asetuksen 883/20041

mukaisten sosiaaliturvaan liittyvien oikeuksien ja direktiivin 2004/38/EY2, 
täytäntöönpanon välille, jotta komissio voisi suositella muutoksia soveltamisalan 
puutteiden korjaamiseksi;

18. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimenpiteisiin viharikoksia vastaan ja edistämään 
syrjinnän vastaisia politiikkoja vahvistamalla tarvittaessa kansallisia syrjinnänvastaisia 
elimiä ja tukemalla viranomaisten koulutusta;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että sosiaalisen innovoinnin ja/tai 
terveydenhoitoon liittyvien palvelujen tueksi suunnitellut politiikat tai rahoitusohjelmat 
kohdistetaan sosiaaliset tarpeet parhaiten täyttäviin ja ihmisten elämänlaatua parantaviin 
palveluihin;

20. kehottaa komissiota ja neuvostoa tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa heikossa 
asemassa olevia ryhmiä koskevien ohjelmien rahoituksen vahvistamiseksi; kehottaa 
komissiota varmistamaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, että Euroopan 
sosiaalirahasto ja heikossa asemassa tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden tarpeiden 
täyttämiseen tarkoitetut muut asianmukaiset välineet hyödynnetään kokonaan, ja 

                                               
1 EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.
2 EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.
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tukemaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä Eurooppa 2020 -strategian köyhyyden 
vähentämistavoitteen saavuttamiseksi;

21. kehottaa jäsenvaltioita ylläpitämään omaishoitajia ja vapaaehtoissektoria tukevia 
toimenpiteitä ja pyrkimään entistä henkilökohtaisempiin, laadukkaampiin ja 
kustannustehokkaampiin toimenpiteisiin;

22. kehottaa työmarkkinaosapuolia käynnistämään hoitoalaa koskevan virallisen 
vuoropuhelun;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille.
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PERUSTELUT

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) on jo jonkin aikaa ollut huolissaan niin 
sanottujen säästötoimenpiteiden vaikutuksesta yhteiskuntaan yleensä ja erityisesti heikossa 
asemassa oleviin ryhmiin. Valiokuntamme on tuonut tämä huolen esille useissa eri 
yhteyksissä, kuten vuotuista kasvuselvitystä koskevissa mietinnöissä1, joissa katsottiin, että 
sosiaalisen ulottuvuuden on oltava olennainen osa EU:n kriisitoimia. Lisäksi sitä on käsitelty 
nuorisoa ja kriisiä koskevassa mietinnössä2, naisia ja kriisiä koskevassa lausunnossa3 ja 
tulevassa kodittomuutta koskevassa mietinnössä4. Valiokuntamme on laatinut myös useita 
Eurooppa 2020 -strategiaa käsitteleviä ja erityisesti osallistavaa kasvua ja 
köyhyydentorjuntafoorumia koskevia mietintöjä, joiden mukaan köyhyyttä olisi pyrittävä 
torjumaan, koska se ensinnäkin loukkaa ihmisarvoa ja koska ennalta ehkäisevät toimet ovat 
pitkällä aikavälillä yleensä kustannustehokkaimpia. EMPL-valiokunta on vaatinut, että 
Euroopan sosiaalirahastosta osoitetaan 20 prosenttia köyhyyden torjuntaan, ja määrittää 
parhaillaan kantaansa ehdotettuun vähävaraisille suunnattuun rahastoon5. Valiokunta on jo 
tuonut perusteellisesti esille tiettyjä aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joten esittelijä pyrkii 
välttämään samojen asioiden toistamista.

Esittelijä pyrkii tässä valiokunta-aloitteisessa mietinnössä määrittämään tunnetusti heikossa 
asemassa olevien ryhmien kannalta keskeisiä kysymyksiä ja tunnistamaan ryhmiä, joiden 
tarpeet käyvät yhä selkeämmiksi, sekä uusia ja mahdollisesti heikossa asemassa olevia 
ryhmiä, jotka saavat alkunsa olosuhteiden muuttumisen, kuten yksityishenkilöiden 
velkaantumisen, myötä. Valiokunta haluaa kiittää järjestöjä, joilta se on saanut ajantasaista 
tietoa. Mahdollisimman ajantasaisen, täsmällisen ja vertailukelpoisen tiedon saanti on 
selkeästi asetettu yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista.

Vanhuksista, fyysisesti vammaisista ja oppimisvaikeuksista kärsivistä huolehtivaan hoitoalaan 
ja lapsia, nuoria tai muita erityistarpeisia ihmisiä tukeviin tahoihin kohdistuu selkeästi 
lisääntyviä paineita, koska menoja leikataan, vaikka kysyntä kasvaa. Terveydenhuollossa 
joudutaan vastaamaan samankaltaisiin haasteisiin. Palvelujen ja sosiaalietuuksien leikkaukset 
vaikuttavat sekä hoitoa tarvitseviin että hoidon tarjoajiin. Julkisen sektorin talousarvioita 
supistetaan. Kolmannen sektorin palveluntarjoajat ilmoittavat, että niiden julkisiin 
palvelunhankintasopimuksiin, avustuksiin ja lahjoituksiin perustuvat tulot vähenevät. Monet 
pelkäävät tulevaisuutensa puolesta, koska vapaaehtoistyökin edellyttää infrastruktuuria. 
Lyhyen aikavälin säästöt voivat mielestämme johtaa pitkän aikavälin ongelmiin.

Sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymisestä osassa EU:ta saadaan yhä enemmän näyttöä. Se 
johtuu jo heikossa asemassa olevien ryhmien tilanteen huononemisesta ja siitä, että 
köyhimmät ihmiset köyhtyvät entisestään6. Tämä vaikuttaa merkittävästi Eurooppa 2020 
-strategian mukaisen köyhyyden vähentämistavoitteen ja osallistavan kasvun tavoitteen 
saavuttamiseen. Etenkään tiettyyn perhekeskeiseen rakenteeseen perustuvissa 

                                               
1 Vuotuisesta kasvuselvityksestä vuonna 2012 annettu Marije Cornelissenin mietintö (2011/2320(INI) ja vuonna 2013 
annettu Verónica Lope Fontagnén mietintö (2012/2257(INI)).
2 Emilie Turusen mietintö nuorten työmarkkinoille pääsyn edistämisestä (2009/2221(INI)).
3 Gabriele Zimmerin lausunto talouskriisin vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon (2012/2301(INI)).
4 Karima Dellin mietintö sosiaalisesta asuntotarjonnasta.
5 Ehdotus asetukseksi vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta. 
6 Employment and Social Developments in Europe 2012 ja kolmas eurooppalaisten elämänlaatua kartoittava selvitys, 
Eurofound 2012.
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sosiaaliturvajärjestelmissä ja järjestelmissä, joissa oikeus etuuteen riippuu tietyistä 
työskentelymalleista, ei ilmeisesti pystytä käsittelemään kriisin aiheuttamia lisäpaineita, joista 
pahimpiin kuuluu lasten köyhyys1.

Terveydenhuoltopalvelujen saatavuus on yksi tämän kriisin tärkeimmistä 
yhteiskuntavastuukysymyksistä. Kansanterveys sinänsä kuuluu toisen valiokunnan 
toimivaltaan, mutta on silti mainittava, että sosiaaliturvasäännöillä luodaan monissa 
jäsenvaltioissa esteitä. Esimerkkejä tästä ovat sairausvakuutuksen lakkaaminen tietyn 
työttömyysjakson jälkeen tai järjestelmät, joissa perusterveydenhuolto tai kiireetön hoito 
evätään tietyiltä ryhmiltä, kuten laittomilta maahanmuuttajilta, tai jotka perustuvat 
kokopäivätyöhön ja ovat epäedullisia osa-aika- tai tilapäistyöntekijöille. Erityisen 
epäsuotuisassa asemassa ovat yleensä naiset ja erityisesti etnisiin vähemmistöihin, kuten 
romaneihin ja siirtotyöläisiin, kuuluvat naiset2. Eräissä jäsenvaltioissa muutetaan tai 
uudistetaan sosiaaliturvajärjestelmiä. Näitä muutoksia olisi arvioitava ja varmistettava, että 
kaikki ihmiset tulevat kuulumaan järjestelmien piiriin. Kodittomien tai 
väliaikaismajoituksessa asuvien määrä kasvaa osassa jäsenvaltioita. Tämän vuoksi 
hoitosuhteet eivät ole jatkuvia ja on lapsia, jotka eivät saa perusrokotuksia. On selvää, että 
tietyt tartuntataudit rehottavat niiden ihmisten keskuudessa, jotka kärsivät kehnoista 
asumisoloista ja joilla ei ole mahdollisuutta saada palveluja. Näyttää siltä, että eräillä EU:n 
kansalaisilla ei ole mahdollisuutta saada hoitoa toisessa jäsenvaltiossa asetuksesta EY (N:o) 
883/2043 huolimatta, mikä johtuu direktiivin 2004/38/EY4 täytäntöönpanotavasta. Tämä asia 
olisi tutkittava ja soveltamisalan puutteet olisi korjattava.

Kun terveydenhuoltopalvelujen käyttömaksut tai reseptilääkkeiden kustannukset kasvavat 
suhteettomasti verrattuna niitä tarvitsevien tuloihin, ihmiset eivät käytä 
terveydenhuoltopalveluja varhaisessa vaiheessa, mikä johtaa kalliimman ja kiireellisen hoidon 
tarpeeseen myöhemmässä vaiheessa. Tästä voi olla seurauksena myös se, ettei hoitoa voida 
jatkaa, mikä voi johtaa poissaoloihin työstä tai valitettavasti huonoon hoitotulokseen. 
Tiettyihin sairauksiin, kuten hiviin/aidsiin, sukupuolitauteihin tai joissakin yhteisöissä jopa 
syöpään liittyvän häpeän tai leimautumisen kerrotaan myös olevan esteenä hoitoon 
hakeutumiselle.  Sairauksien määrä lisääntyy joissakin jäsenvaltioissa. Osa maista pyrkii 
alentamaan itse lääkkeiden kustannuksia parantamalla hankinnasta vastaavien tahojen välistä 
yhteistyötä hankintojen yhteydessä. Terveydenhuollon henkilöstö on useissa maissa 
vähentynyt merkittävästi, mikä on vaikuttanut palvelujen tarjontaan myös maaseudulla, jossa 
tarjonta on alun alkaenkin ollut vähäisempää. Työntekijöiden palkkoja on alennettu eräissä 
maissa, mikä on johtanut muun muassa siirtymiseen toiseen työhön tai toiseen maahan. 
Kumpikin vaihtoehto vaikuttaa terveydenhuoltopalvelujen kestävyyteen pitkällä aikavälillä.

Valiokunnalle on myös kerrottu lisääntyvästä huolenaiheesta, joka liittyy lyhytaikaisessa tai 
tilapäisessä työsuhteessa oleviin, jotka todennäköisesti jäävät ilman työterveydenhuollon 
etuuksia ja joilla on tulojen epäsäännöllisyydestä johtuvia ongelmia.

                                               
1 Sosiaalisen suojelun komitean neuvoa-antava raportti Euroopan komissiolle "Tackling and preventing Child Poverty and 
promoting child well-being", 27.6.2012.
2 Scheil-Adlung ja Kuhl; Paper 8 Social Security for All, ILO 2011.
3 Asetus (EY) N:o 883/2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta.
4 Direktiivi 2004/38/EY Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella.
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On myös muistettava, että sosiaaliturvan ja sosiaalipalvelujen saamista edeltävät 
monimutkaiset menettelyt voivat joissakin jäsenvaltioissa estää henkilöitä hakemasta tai 
saamasta heille kuuluvia etuuksia, mikä vaikuttaa heidän selviytymiskykyynsä. Tämä voi olla 
ongelmana myös rajatylittävissä tapauksissa Työntekijöiden vähentäminen, puutteellinen 
koulutus tai työntekijöiden suuri vaihtuvuus voi johtaa myös tietojen laadun tai 
täsmällisyyden heikkenemiseen ja samalla tiettyjen ihmisten aseman heikkenemiseen.

Vähäisten tai epävarmojen tulojen tai käytettävissä olevien tulojen puuttumisen vuoksi köyhät 
ihmiset voivat asumisen sivukulujen lisääntyessä joutua keskeisten palvelujen ulkopuolelle 
joissakin jäsenvaltioissa. Tämä tarkoittaa, etteivät he pysty lämmittämään eivätkä 
jäähdyttämään asuntoaan, mikä vaikuttaa heidän terveyteensä etenkin äärimmäisissä 
sääoloissa. Hoito kotiympäristössä on kyseisessä tilanteessa käytännössä mahdotonta. 
Peruspalvelujen saanti olisi siis varmistettava.

Etuuksien ja/tai palvelujen supistamisella on saatujen tietojen mukaan välitön kielteinen 
vaikutus vammaisiin ja heidän elämänlaatuunsa. Valiokunnalle on kerrottu, että hoito 
supistetaan pahimmissa tapauksissa kattamaan vain "puhtaus ja ruokinta". Hoidettavaa ei 
tällöin enää kannusteta itsenäiseen elämään eikä edistetä YK:n vammaisten henkilöiden 
oikeuksista tehdyssä yleissopimuksessa vahvistettujen EU:n sitoumusten mukaista 
vammaisuuden sosiaalista mallia. Osa jäsenvaltioista ei enää pyri luopumaan laitoshoidosta, 
ja innovatiivisemmat ja voimauttavat hoitoalan toimintamallit jätetään huomiotta, vaikka ne 
olisivat kustannustehokkaimpia. Yhä enemmän esiintyy myös "vihapuhetta", kiusaamista ja 
hyökkäyksiä, jotka kohdistuvat vammaisiin, mielenterveysongelmista kärsiviin ja muihin 
heikossa asemassa oleviin ryhmiin, kuten (laittomiin) maahanmuuttajiin ja romaneihin eli 
ihmisiin, "joista huolehtimisen katsotaan maksavan liikaa". Tätä asennoitumista vahvistavat 
tietyt poliittiset liikkeet, tiedotusvälineet ja tietyt poliittiset puheet. Syrjintätapaukset olisi aina 
tutkittava, jotta taataan sekä hyökkäysten kohteena olevien että heidän kanssaan 
työskentelevien turvallisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Myös erityistarpeisten vanhusten hoitoon kohdistuu monissa maissa paineita. Kaikissa 
jäsenvaltioissa ei ole pitkäaikaisia hoitoetuuksia, ja jos niitä on, niihin voi liittyä 
lisäpalveluista aiheutuvia kustannuksia Hoitotyö on usein epävirallista, ja sitä tekevät 
perheenjäsenet, jotka voivat olla myös ansiotyössä tai joilla voi olla muita hoivavelvoitteita. 
Lisäksi heitä auttaviin tukipalveluihin kohdistuu paineita. He saattavat joutua tilanteeseen, 
jossa he joutuvat suoriutumaan suhteellisen vaativista sairaanhoitotehtävistä vain vähäisellä 
koulutuksella tai tuella tai kokonaan ilman niitä. Tukipalvelujen, kuten kotiavustajien, 
kustannukset voivat kasvaa, tai apu voidaan evätä. Hoitajina toimivat lapset voivat myös 
joutua tukemaan haasteellisesti käyttäytyviä tai päihderiippuvaisia aikuisia ja kasvattamaan 
käytännössä omat sisaruksensa. Tämä omaishoito säästää kansallisilta hallituksilta suuria 
rahasummia, ja sitä tekeville annettavan tuen heikentäminen olisi lyhytnäköistä. Tässä 
yhteydessä herää myös kysymys omaishoidon kestävyydestä pitkällä aikavälillä, kun otetaan 
huomioon kotitalouksien kokoonpanon muuttuminen.

Ammattimaisen hoidon ala tunnetaan matalapalkkaisuudesta, huonoista työoloista ja usein 
työntekijöiden suuresta vaihtuvuudesta, joten ei ole ihme, että alalla vallitsee työvoimapula. 
Joissakin jäsenvaltioissa yksityishenkilöt voivat tarjota kotonaan hoitoa, johon sovellettava 
sääntely on vähäistä tai puuttuu kokonaan. Parlamentti on tältä osin korostanut 
kotitaloustyöntekijöitä koskevan ILOn yleissopimuksen merkitystä. Työmarkkinasuhteet ovat 



PE504.317v01-00 12/12 PR\926028FI.doc

FI

usein heikot, joten työmarkkinaosapuolten puuttuminen asiaan voisi auttaa työolojen 
parantamisessa.

Lasten kehityksessä ensimmäisten ikävuosien hyvät kokemukset ovat tunnetusti tärkeitä. On 
voitu havaita, että sosiaaliset tekijät ovat erityisen ratkaisevia lapsen ensimmäisinä 
ikävuosina, jotka vaikuttavat voimakkaasti lapsen myöhempään terveyteen, opinnoista 
suoriutumiseen ja menestymismahdollisuuksiin. On syytä korostaa, että paras tuotto 
investoinneille henkiseen pääomaan saadaan juuri varhaisina lapsuusvuosina1, vaikka julkiset 
menot ovat kyseisen ikäryhmän osalta vähäisimmät2. EU:n alueella lähes miljoonan lapsen 
arvioidaan olevan sijaishuollon piirissä. Heidän ongelmansa tunnetaan hyvin. Samoin 
tiedetään, että tarvitaan laadukkaita sosiaalipalvelutoimia, joilla joko estetään lasten 
joutuminen sijaishuoltoon tai annetaan heidän kokea vahvempaa yhteisöllisyyttä ja tukea 
sijaishuollon aikana ja itsenäiseen elämään siirtyessään.

Valiokunnalle on korostettu, että epävarmuuden lisääntyminen ja puuttuvat valmiudet 
tehokkaan hoidon järjestämiseen voivat johtaa vakaviin yhteiskunnallisiin seurauksiin. 
Troikan puuttuminen jäsenvaltioiden talouteen tarkoittaa, että EU:lla katsotaan olevan 
välitöntä vaikutusvaltaa ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla, joten 
EU:n olisi katsottava myös edistävän ratkaisuja. Ainakin sosiaaliturvajärjestelmiin ja 
hoitopalvelujen tarjoamiseen kohdistuvien muutosten sosiaalisten vaikutusten kattavat 
arvioinnit ovat välttämättömiä, jotta vältettäisiin ojasta allikkoon joutuminen ja pitkän 
aikavälin ongelmat eikä vietäisi pohjaa muilta poliittisilta tavoitteilta. Tästä tehtävästä EU:n 
on suoriuduttava troikan ja kansallisten uudistusohjelmien arvioinnin puitteissa.

                                               
1 James J. Heckman: The case for investing in disadvantaged young children, University of Chicago and University College 
Dublin, European Experts Networks on Economics in Education, tammikuu 2012.
2 Van der Gaag, J. ja Tan, J.P "The Benefits of Early Child Development Program: An Economic Analysis".


