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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelman avulla pyritään luomaan 
uusia työllistämismahdollisuuksia tutkimuksen, terveydenhoidon, lääketieteen sekä tieto-
ja viestintätekniikan aloille, ja kehottaa siksi jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä 
huomiota sukupuolten tasapuoliseen edustukseen koulutuksessa, ammatillisessa 
koulutuksessa ja työhönotossa kaikilla näillä aloilla;

2. korostaa, että naiset ovat erityisen aliedustettuja tutkimuksen ja tieto- ja viestintätekniikan 
aloilla; katsoo, että näin ollen komission olisi edistettävä perehdytysohjelmien kaltaisia 
yhdennettyjä ja yhteisiä toimia, joilla voidaan edistää naisten siirtymistä mainituille 
aloille;

3. kehottaa jäsenvaltiota varmistamaan mainituille aloille siirtyvien miesten ja naisten 
yhtäläisen kohtelun ja samapalkkaisuuden;

4. kehottaa jäsenvaltioita korostamaan sukupuolten tasa-arvoa suunnitelman edistämisen 
yhteydessä;

5. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että naisilla on yhtäläinen pääsy 
sähköisen terveydenhuollon alalle paitsi potilaina myös hoitajan (ammattihoitaja/muu 
kuin ammattihoitaja), tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijan tai päättäjän tehtävissä; 
korostaa, että naiset toimivat kaikilla terveydenhuollon tasoilla työuransa päättymiseen 
saakka;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään sukupuolisidonnaista tarkastelutapaa 
terveydenhuoltoon ja lääketieteeseen sekä ottamaan huomioon sähköisen 
terveydenhuollon toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa naisten ja tyttöjen 
erityistarpeet terveydenhuollon edunsaajina; toteaa, että naiset pidemmän 
eliniänodotteensa ja tietyille taudeille altistumisensa vuoksi kärsivät suuremmassa määrin 
kroonisista ja vammauttavista taudeista;

7. kehottaa komissiota edistämään kaiken ikäisille naisille suunniteltuja sähköisiä 
terveyspalveluja, joissa keskitytään erityisesti naisten terveyteen ja joilla näin ollen 
tarjotaan naisille suunnattuja neuvoja ja hoitoratkaisuja;

8. kehottaa komissiota edistämään sähköisten terveyspalvelujen tarjoamista potilasta 
hoitaville perheenjäsenille, jotka edelleen ovat enimmäkseen naisia, jotta heitä voidaan 
tukea monessa tapauksessa raskaassa hoitotyössään ja jotta he voivat tarjota parasta 
mahdollista hoitoa;

9. kehottaa komissiota edistämään sähköisten terveyspalvelujen tarjoamista eristyksissä 
asuville, syrjäisillä alueilla asuville, erityksissä oleville sekä kotiin sidotuille naisille, jotka 
eivät pääse riittävästi liikkumaan ja/tai ovat vailla terveyttä ja hyvinvointia edistävää 
(sosiaalista) turvaverkkoa;
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10. kehottaa komissiota edistämään sähköisen terveydenhuollon ratkaisuja, jotka edistävät 
itsenäistä asumista ja ehkäisevät tapaturmaiset kuolemat kotona, jotta ikääntyneet naiset 
voivat terveydentilastaan riippumatta halutessaan tai tarvittaessa asua itsenäisesti;

11. kehottaa komissiota vähentämään iäkkäämpien sukupolvien, erityisesti ikääntyneiden 
naisten, jäämistä tiedon ulkopuolelle ja edistämään sähköisen terveydenhuollon ratkaisuja, 
jotka edistävät aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevia komission tavoitteita (terveet 
ja toimintakykyiset elinvuodet +2);

12. korostaa, että asiaankuuluvien laitteiden, yhteyksien ja viestinnän hinnat voivat 
merkittävässä määrin estää naisia terveydenhuollon asiakkaina tai hoitajina 
hyödyntämästä terveyteen liittyvää tieto- ja viestintätekniikkaa;

13. toteaa, että on hyödynnettävä sähköisten terveyspalvelujen täydet mahdollisuudet 
erityisesti terveysasioissa, jotka ovat edelleen suuria tabuja, kuten vanhusten 
kaltoinkohtelu, seksuaalinen hyväksikäyttö ja muut seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
liittyvät kysymykset;

14. kehottaa komissiota edistämään sähköisiä terveyspalveluja siten, että niillä tehostetaan 
naisten elinikäistä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä terveydenhoitojärjestelmiä, jotta 
voidaan poistaa sukupuolten väliset terveystilanteen erot;

15. toteaa, että sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelman päätavoitteisiin kuuluu 
terveydenhuollon palvelujen saatavuuden varmistaminen tasapuolisesti kaikille unionin 
kansalaisille, ja muistuttaa siksi, että on ryhdyttävä kiireellisiin toimiin, jotta voidaan 
kuroa umpeen jäsenvaltioiden eri alueiden välinen ja kaupunkien ja maaseudun 
asukkaiden välinen digitaalinen kuilu ja torjua erityisesti eriarvoisuutta naisten, 
ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden sekä heikossa asemassa olevien yhteiskunnan 
ryhmien mahdollisuuksissa käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa jäsenvaltioissa; korostaa, 
että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä vähätuloisiin ja maaseudun naisiin sekä 
ikääntyneisiin naisiin, joilla monissa tapauksissa ei ole tieto- ja viestintäteknisiä taitoja;

16. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomioita naisten ja erityisesti 
ikääntyneiden naisten digitaaliseen lukutaitoon ja tekniseen koulutukseen, jotta voidaan 
varmistaa, että sähköisen terveydenhuollon välineet ja erityisesti telelääketiede ovat 
aidosti tehokkaita ja koko väestön käytettävissä;

17. kehottaa komissiota edistämään vanhempien sukupolvien ja erityisesti ikääntyneiden 
naisten terveyttä ja digitaalista lukutaitoa sekä edistämään käyttäjäystävällisiä ja naisille 
suunnattuja sähköisen terveydenhuollon ratkaisuja, jotka edistävät aktiivisena ja terveenä 
ikääntymistä koskevien komission tavoitteiden saavuttamista;

18. kehottaa jäsenvaltioita toimintasuunnitelman toiminnallisia tavoitteita käsiteltäessä 
puuttumaan naisten ammatillisen liikkuvuuden esteisiin sähköisen terveydenhuollon alalla 
sekä erityisesti tyttöjen tieto- ja viestintätekniikkakoulutukseen tyttöjen tulevan 
urakehityksen edistämiseksi;

19. kehottaa komissiota esittämään rahoitusta koskevat selkeät suuntaviivat, jotta voidaan 
suoraan tukea tieto- ja viestintätekniikkaa ja terveydenhuoltoaloja, joiden kasvu- ja 
työllistämismahdollisuudet ovat tunnustetusti suurimmat;
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20. suosittelee, että jäsenvaltiot ja komissio keräävät Euroopan tasa-arvoinstituutin tuella 
sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja alustavista tuloksista, jotka koskevat sähköisen 
terveydenhuollon järjestelmän ja välineiden saatavuutta ja vaikutusta, ja kehottaa 
ryhtymään toimiin parhaiden käytäntöjen jakamiseksi sähköisen terveydenhuollon 
täytäntöönpanossa;

21. pyytää, että komissio ja jäsenvaltiot kiinnittävät huomiota potilaiden ymmärtämykseen 
terveyttä koskevissa asioissa sähköisen terveydenhuollon välineiden tehokkaan käytön 
varmistamiseksi.
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