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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

terveyserojen vähentämisestä EU:ssa
(2010/2089(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 184 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 35 artiklan,

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

– ottaa huomioon terveysalan toisesta yhteisön toimintaohjelmasta (2008–2013) 
23. lokakuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen N:o 1350/2007/EY,

– ottaa huomioon sosiaalisen suojelun komitean lausunnon komission tiedonannosta 
"Solidaarinen terveydenhuolto: terveyserojen vähentäminen EU:ssa",

– ottaa huomioon kertomuksen sosiaalisen suojelun komitean ja komission toisesta 
yhteisestä arvioinnista talouskriisin ja poliittisten toimenpiteiden sosiaalisista 
vaikutuksista,

– ottaa huomioon nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista 20. marraskuuta 2008 annetun 
neuvoston päätöslauselman,

– ottaa huomioon terveyden sosiaalisia taustatekijöitä käsittelevän komission loppuraportin 
(WHO 2008),

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon komission tiedonannosta "Solidaarinen 
terveydenhuolto: terveyserojen vähentäminen EU:ssa",

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
lausunnon (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että koska kansalaiset elävät keskimäärin pidempään ja terveempinä kuin 
aiemmat sukupolvet, EU:lla on edessään suuri haaste, nimittäin EU:n jäsenvaltioiden 
väliset ja sisäiset suuret terveyserot,

B. alimpien ja ylimpien sosioekonomisten ryhmien välinen elinajanodotteen ero 
syntymähetkellä on miehillä 10 ja naisilla 6 vuotta,

C. ottaa huomioon, että myös sukupuoli vaikuttaa merkittävästi terveyseroihin: naiset elävät 
yleensä miehiä pidempään, mutta saattavat viettää suuremman osan elämästään sairaina,

D. ottaa huomioon, että kaikissa jäsenvaltioissa on havaittu terveyseroja koulutus-, ammatti-
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ja tulotasoltaan alempiin ja ylempiin sosiaaliryhmiin kuuluvien henkilöiden välillä,

E. katsoo, että tehokkaan toiminnan ensimmäisenä perusedellytyksenä on terveyserojen 
mittaaminen,

F. toteaa, että kuolleisuusaste on yleensä korkeampi niissä väestöryhmissä, joiden 
koulutustaso, ammattiasema ja tulot ovat alhaisempia; toteaa lisäksi, että merkittäviä eroja 
on havaittavissa erityisten sairauksien, mielenterveysongelmat mukaan lukien, ja 
vammaisuuden erityismuotojen esiintymisessä,

G. toteaa, että sosiaalinen asema vaikuttaa terveydentilaan siten, että vähemmän koulutetut, 
heikommassa ammattiasemassa olevat ja pienituloisemmat kuolevat nuorempina ja 
kärsivät muita yleisemmin useimmista terveysongelmista,

H. toteaa, että terveyserot johtuvat siitä, että väestöryhmät eroavat toisistaan useiden 
terveyteen vaikuttavien tekijöiden osalta; toteaa, että tällaisia tekijöitä ovat muun muassa 
elinolot, terveyteen vaikuttava käyttäytyminen, koulutus, ammattiasema ja tulot, 
terveydenhoito, sairauksien ennaltaehkäisy ja terveyttä edistävät palvelut sekä julkiset 
toimet, jotka vaikuttavat näiden tekijöiden määrään, laatuun ja jakautumiseen,

I. ottaa huomioon, että komissio arvioi työttömyysasteen nousevan 10,3 prosenttiin vuoden 
2010 loppuun mennessä ja että ollaan yleisesti huolestuneita siitä, että nykyinen 
talouskriisi ja erityisesti sen työllisyysvaikutukset vaikuttavat kielteisesti väestön 
terveyteen,

J. ottaa huomioon, että nykyinen rahoitus- ja talouskriisi voi vaikuttaa merkittävästi sekä 
terveydenhuoltopalvelujen kysyntään että niiden tarjontaan useissa jäsenvaltioissa,

K. toteaa, että köyhyys yhdessä muiden yksilön asemaa heikentävien tekijöiden kanssa, joita 
ovat esimerkiksi ikä (lapsuus tai vanhuus), vammaisuus tai vähemmistötausta, lisää 
terveysriskejä entisestään,

1. pitää myönteisinä komission tiedonantoon "Solidaarinen terveydenhuolto: terveyserojen 
vähentäminen EU:ssa" sisältyviä tärkeimpiä ehdotuksia, joita ovat 1) huolehtiminen 
terveyden tasapuolisemmasta jakautumisesta osana yleistä sosiaalista ja talouskehitystä, 2) 
tietopohjan parantaminen (mittaus-, seuranta-, arviointi- ja raportointimekanismit mukaan 
lukien), 3) koko yhteiskunnan sitouttaminen terveyserojen vähentämiseen, 4) muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien tarpeiden täyttäminen ja 5) EU:n politiikan 
panoksen lisääminen terveyserojen vähentämiseksi;

2. korostaa, että on kiinnitettävä huomiota koko sosiaaliseen asemaan ja että erityistä 
huomiota on kiinnitettävä seuraavien ryhmien tarpeisiin: köyhyydessä elävät, 
heikompiosaiset maahanmuuttaja- ja etniset vähemmistöryhmät, vammaiset, vanhukset 
sekä köyhyydessä elävät lapset;

3. painottaa, että talous- ja rahoituskriisi voi etenkin tarjonnan puolella johtaa 
kansanterveyteen, terveydenhuoltoon ja terveydenhoitopalveluihin tarkoitettujen varojen 
vähentämiseen määrärahoja leikattaessa ja verotulojen alentuessa, kun sitä vastoin 
terveyspalvelujen ja pitkällä aikavälillä annettavien hoitopalvelujen kysyntä saattaa 
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kasvaa niiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta, jotka osaltaan heikentävät väestön terveyttä;

4. kehottaa neuvostoa arvioimaan toimia, joilla pyritään lievittämään talouskriisin 
vaikutuksia terveydenhuoltoalaan, erityisesti seuraavilla aloilla: 
terveydenhuoltoinfrastruktuuriin investointi, kansanterveys, terveyden edistäminen ja 
sairauksien ennaltaehkäisy, terveydenhuoltoalan määrärahojen optimointi sekä 
terveydenhuoltojärjestelmän rakenteiden uudistaminen ja uudelleenorganisointi;

5. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään kriisin sosiaalisten vaikutusten seurantaan tarkoitettua 
kapasiteettiaan;

6. kannustaa kaikkia jäsenvaltioita investoimaan sosiaali-, koulutus-, ympäristö- ja 
terveydenhuoltoinfrastruktuuriin;

7. kehottaa jäsenvaltioita edistämään politiikkoja, joiden tarkoituksena on varmistaa 
terveelliset elinolot kaikille lapsille, mukaan lukien toimet raskaana olevien naisten ja 
lasten vanhempien tukemiseksi;

8. toteaa, että on tärkeää nostaa terveydenhuollon yleistä tasoa ja vähentää eroja eri 
sosiaaliryhmien välillä; painottaa, että nämä tavoitteet voitaisiin saavuttaa optimoimalla 
terveydenhuoltoon tarkoitetut julkiset varat;

9. korostaa, että valtionhallinnon lisäksi alueviranomaisilla on monissa maissa tärkeä tehtävä 
kansanterveys- ja terveydenhuoltopalvelujen alalla, ja niiden aktiivinen osallistuminen on 
tämän vuoksi varmistettava; toteaa, että myös paikallisviranomaiset, työpaikat ja muut 
sidosryhmät voivat antaa merkittävän panoksen näiden erojen vähentämiseen;

10. kehottaa neuvostoa ja komissiota antamaan Eurooppa 2020 -strategiassa enemmän 
painoarvoa sille tosiasialle, että terveys ja hyvinvointi ovat avaintekijöitä pyrittäessä 
torjumaan syrjäytymistä ja pyrittäessä sisällyttämään sosioekonomisesta asemasta johtuvat 
tekijät Eurooppa 2020 -strategian seurantaan;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään yhteiset indikaattorit ikään, 
sukupuoleen, sosioekonomiseen asemaan ja maantieteelliseen ulottuvuuteen perustuvien 
terveyserojen seurantaan sekä vahvistamaan jäsenvaltioissa vallitsevan terveystilanteen 
seuraamiseen tarkoitetut menetelmät, joilla voidaan tunnistaa parhaat käytännöt ja alat, 
joilla tarvitaan parannuksia, ja priorisoida niitä;

12. kehottaa komissiota varmistamaan, että terveyserojen vähentäminen otetaan 
täysipainoisesti huomioon tulevassa aloitteessa, jossa käsitellään terveenä ikääntymistä;

13. kehottaa komissiota kehittämään tapoja osallistuttaa merkitykselliset Euroopan tason 
sidosryhmät ja saada ne edistämään hyvien käytäntöjen käyttöönottoa ja levittämistä;

14. kehottaa komissiota auttamaan jäsenvaltioita, jotta ne voisivat paremmin käyttää EU:n 
koheesiopolitiikkaa ja rakennerahastovaroja tukemaan hankkeita, joilla pyritään 
puuttumaan terveyseroja aiheuttaviin tekijöihin; kehottaa komissiota myös tukemaan 
Progress-ohjelmasta rahoitettavia toimia;
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15. kehottaa komissiota sisällyttämään terveyden sosiaaliset taustatekijät ja periaatteen
"oikeudenmukaisuudesta ja terveydestä kaikissa politiikoissa" kaikkien EU:n sisäisten ja 
ulkoisten politiikkojen kehittämiseen erityisesti vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseksi;

16. kehottaa neuvostoa edistämään terveyserojen pienentämistä poliittisena prioriteettina 
kaikissa jäsenvaltioissa, ottaen samalla huomioon terveyden sosiaaliset taustatekijät, 
toteuttamalla toimia ympäristöpolitiikan ja koulutuksen alalla sekä parantamalla 
työskentelyoloja;

17. kehottaa komissiota laatimaan suuntaviivat (jäsenvaltioiden välisten ja sisäisten) 
terveyserojen seurantaan EU:ssa tarkoitetun mekanismin parantamiseksi tehostamalla 
tietojen keruuta siten, että niitä kerätään järjestelmällisemmin ja että kerätään 
vertailtavissa olevia tietoja, jotka täydentävät terveyseroista jo saatuja tietoja, sekä 
seuraamalla ja analysoimalla niitä säännöllisesti;

18. kehottaa komissiota arvioimaan edistymiskertomuksissa terveyserojen vähentämistoimien 
tehokkuutta ja terveyden sosiaalisten taustekijöiden pohjalta toteutetuista toimista 
johtuvaa terveyden parantumista;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Terveys ja eliniänodote ovat edelleen yhteydessä sosiaalisiin oloihin ja lapsuuden köyhyyteen. 
Terveyserot yhteiskunnallisen asteikon ylä- ja alapään välillä ovat parannuksista huolimatta 
edelleen suuret ja suurenevat edelleen joillakin alueilla.

Maiden ja alueiden välillä on edelleen suuria eroja: esimerkiksi miesten eliniänodote 
syntymähetkellä vaihteli EU:n jäsenvaltioiden välillä vuonna 14,2 vuotta vuonna 2007; 
naisilla vastaava luku oli 8,3 vuotta (Eurostat 2010).

Kuusikymmentäviisi vuotta täyttäneiden henkilöiden eliniänodote 27 jäsenvaltion EU:ssa 
osoittaa, että mies saattoi vuonna 2006 keskimäärin odottaa elävänsä vielä 16,8 vuotta, kun 
taas naisten vastaava luku oli 20,4 vuotta. Kuusikymmentäviisi vuotta täyttäneiden miesten 
eliniänodote vaihtelu jäsenvaltioissa vuonna 2007 oli 5,6 vuotta; se oli korkein Ranskassa 
(18,4 vuotta) ja alhaisin Latviassa (12,8 vuotta). Naisten välillä vaihtelu oli hieman suurempaa 
(6,6 vuotta): eliniänodote oli Ranskassa 23,0 vuotta ja Bulgariassa 16,4 vuotta (Eurostat 
2010),

Terveyserot ovat ongelma, joka on ratkaistava. Ne alkavat varhain elämässä, jatkuvat 
vanhuuteen asti ja siirtyvät vielä seuraaville sukupolville.

Varhain koettu eriarvoisuus koulutuksen, työpaikkojen ja terveydenhoidon saannissa sekä 
sukupuoleen ja kulttuuritaustaan pohjautuva eriarvoisuus voivat vaikuttaa ratkaisevasti 
ihmisten terveydentilaan koko heidän elämänsä ajan. Köyhyys yhdessä muiden yksilön 
asemaa heikentävien tekijöiden kanssa, joita ovat esimerkiksi ikä (lapsuus tai vanhuus), 
vammaisuus tai vähemmistötausta, lisää terveysriskejä entisestään ja huono terveys voi 
puolestaan johtaa köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen.

Syyt terveyseroihin ovat usein vältettävissä ja epäoikeudenmukaisia, koska ne ovat seurausta 
siitä, että kaikilla ei ole ollut samanlaisia mahdollisuuksia saada palveluja ja aineellisia 
resursseja ja koska ne toisaalta ovat seurausta yksilöiden erilaisista elämäntapavalinnoista.

Terveyserot johtuvat siitä, että väestöryhmät eroavat toisistaan useiden terveyteen 
vaikuttavien tekijöiden osalta. Näitä tekijöitä ovat elinolot, terveyteen vaikuttava 
käyttäytyminen, koulutus, ammatti ja tulot, terveydenhoito, sairauksien ehkäisemiseen ja 
terveyden edistämiseen tähtäävät palvelut sekä näiden tekijöiden määrään, laatuun ja 
jakautumiseen vaikuttava politiikka. Sosiaalisten taustatekijöiden ja terveyserojen välinen 
yhteys aletaan tunnustaa yhä enenevässä määrin. Se merkitsee, että on alettu ymmärtää, että 
sosiaaliset ongelmat ovat yhteydessä terveysongelmiin ja että nämä ongelmat on pyrittävä 
ratkaisemaan kokonaisvaltaisesti.

Terveyserojen poistamiseen tarvitaan innovatiivista näkemystä, erityisesti kun on kyse 
alempiin sosio-ekonomisiin ryhmiin kuuluvista henkilöistä.

Meneillään olevan talous- ja rahoituskriisin sosiaaliset seuraukset alkavat nyt olla nähtävissä. 
Työttömiä on nyt lähes viisi miljoonaa enemmän kuin kriisin alkaessa. Monien kotitalouksien 
tulot ovat alentuneet, suuri osa niistä on alttiimpia köyhyydelle ja ylivelkaantumiselle ja jotkut 
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ovat menettäneet kotinsa. Talouden laskusuhdanne vaikutti ensin niihin työntekijöihin, joilla 
oli lyhytaikainen työsopimus. Erityisesti se vaikutti maahanmuuttajiin sekä nuoriin ja 
vanhoihin työntekijöihin, jotka muita todennäköisemmin työskentelevät epävarmoissa 
työsuhteissa, mutta myös sellaiset työntekijät, jotka tähän asti ovat olleet melko suojattuja, 
jäivät työttömiksi.

Kriisillä oli vakavat vaikutukset sekä terveydenhuoltopalvelujen kysyntään että niiden 
tarjontaan useissa jäsenvaltioissa. Tarjonnan puolella talous- ja rahoituskriisi johti terveyteen 
ja pitkän aikavälin terveydenhoitopalveluihin tarkoitettujen varojen vähentämiseen 
määrärahoja leikattaessa ja verotulojen alentuessa, kun sitä vastoin terveyspalvelujen ja 
pitkällä aikavälillä annettavien hoitopalvelujen kysyntä kasvoi niiden tekijöiden 
yhteisvaikutuksesta, jotka osaltaan heikentävät väestön terveyttä. Useat jäsenvaltiot ovat 
sisällyttäneet elvytyspaketteihinsa toimia terveydenhuoltoalaan kohdistuvien talouskriisin 
vaikutusten lievittämiseksi investoimalla terveydenhuoltoinfrastruktuuriin, optimoimalla 
terveydenhuoltoalalle tarkoitetut määrärahat sekä uudistamalla terveydenhuoltojärjestelmän 
rakenteita ja uudelleen organisoimalla sitä. Toimet terveyserojen vähentämiseksi vaihtelevat 
kuitenkin suuresti jäsenvaltioittain.

Avainkysymys kaikkien julkisten palvelujen osalta on niiden saatavuus. Tasokkaan 
oikeusavun ja tiedon saatavuuden parantaminen auttaa kansalaisia tuntemaan paremmin 
henkilökohtaiset oikeutensa. Tehokkaita strategioita, politiikkoja ja toimia koskevien tietojen 
kerääminen ja vaihto auttaa saamaan hallitukset ja eri alat tukemaan näitä toimia. On erittäin 
tärkeää, että terveyserojen vähentämistä priorisoidaan kaikilla päätöksenteon tasoilla sekä 
noudatetaan periaatetta terveysasioiden sisällyttämisestä kaikkiin politiikan aloihin ja 
varmistetaan, että vaikutustenarvioinnit ovat tehokkaita ja että niissä otetaan huomioon 
oikeudenmukaisen terveyspolitiikan tulokset.


