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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat olennaisessa asemassa 
sosiaalisen syrjäytymisen ja syrjinnän torjunnassa, ihmisoikeuksien ja ihmisarvon 
suojelussa sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja suojelun, naisten ja miesten tasa-
arvon, sukupolvien välisen solidaarisuuden, lasten oikeuksien suojelun, yksityis- ja 
työelämän tasapainottamisen sekä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamisen edistämisessä,

B. ottaa huomioon, että alakohtainen ja ammatillinen sukupuolisegregaatio vaikuttaa 
sosiaalipalveluissa haitallisesti työoloihin ja palkkatasoon ja että palkatonta 
kotitaloustyötä sekä lasten- ja vanhustenhoitotyötä harjoittavat etupäässä naiset,

C. ottaa huomioon, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut ja erityisesti lasten ja vanhusten sekä 
muiden huollettavien hoitopalvelujen saatavuus ovat olennaisen tärkeitä, jotta naiset ja 
miehet voivat osallistua yhtäläisesti työmarkkinoille, koulutukseen ja 
ammattikoulutukseen,

D. ottaa huomioon, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laajeneminen on ollut 
liikkeellepaneva voima työmarkkinoilla olevien naisten lukumäärän lisäämisessä,

1. kehottaa jäsenvaltioita säilyttämään oikeuden helposti saatavilla oleviin, kohtuuhintaisiin 
ja laadukkaisiin sosiaalipalveluihin nopean talouskasvun aikana ja takaamaan niiden 
syrjimättömän saatavuuden sukupuolesta, tuloista, rodusta tai etnisestä alkuperästä, 
uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä, sukupuolisesta suuntautumisesta 
tai työehdoista riippumatta; katsoo, että sosiaalipalvelut ovat hyvin tärkeitä sukupuolten 
tasa-arvon varmistamisessa, koska terveydenhuolto- ja lastenhoitopalvelujen kanssa ne 
ovat yksi sellaisten toimenpiteiden tukipilari, joilla parannetaan naisten työllisyysastetta ja 
yleensä tasa-arvoa;

2. painottaa tarvetta estää, että tämänhetkinen finanssi- ja talouskriisi ja tulevat 
talousnäkymät vaarantavat yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen kehittymisen, koska 
pitkällä aikavälillä se haittaisi työllisyyden kasvua, EU:n talouskehitystä, verotulojen 
lisäämistä, syntyvyyden kasvua ja naisten ja miesten tasa-arvon edistämistä;

3. huomauttaa, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laajentuminen on ollut 
liikkeellepaneva voima työmarkkinoilla olevien naisten lukumäärän lisäämisessä, ja 
viittaa vuoden 2008 työvoimatutkimukseen, joka osoittaa, että 79 prosenttia 
terveydenhuoltopalvelujen työvoimasta, 81 prosenttia hoitolaitosten työvoimasta ja 
83 prosenttia sosiaalisten avopalvelujen työvoimasta oli naisia;

4. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan moderneja, ennakoivia hyvinvointistrategioita 
sosiaalimenojen tehokkuuden ja vaikuttavuuden takaamiseksi ottaen huomioon myös 
sukupuolten tasa-arvoa koskevat periaatteet; panee merkille, että nämä strategiat, mukaan 
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lukien osallisuutta edistävät työmarkkinat, ehkäisevät toimet ja kuntoutus, voivat 
edellyttää aluksi enemmän varoja, mutta niiden pitäisi johtaa menojen pienenemiseen ja 
parantaa palvelutarjonnan laatua pitkällä aikavälillä;

5. kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota erityisen haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, 
ongelmanuorten ja vanhusten, kanssa työskentelevien henkilöiden koulutus- ja 
valmennuskurssien tarpeeseen, jotta palvelut voidaan räätälöidä mahdollisimman tarkkaan 
käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin ja parannetaan palvelujen laatua;

6. korostaa, että on olennaisen tärkeää edistää suurempaa asiakaslähtöisyyttä ja käyttäjien 
päätösvaltaa, ottaa huomioon sukupuolinäkökohdat ja parantaa sosiaalisten oikeuksien 
turvaamista kaikille, erityisesti heikoimmassa asemassa oleville, mukaan luettuina 
yksinhuoltajaäidit, vammaiset naiset, sukupuoleen perustuvan väkivallan uhriksi joutuneet 
naiset, vähemmistöihin kuuluvat naiset, vähän koulutetut naiset ja ikääntyneet naiset, 
koska nämä ryhmät ovat erityisen alttiita köyhyydelle ja suuremmassa vaarassa joutua 
köyhyyteen, tilanteessa, jossa palvelujen tarpeesta on tulossa yhä eriytyneempää ja 
monitahoisempaa; kehottaa komissiota varmistamaan ja turvaamaan terveydenhoidon ja 
sosiaalipalvelujen saatavuuden kaikille ja ehdottamaan tehokkaita strategioita 
moninkertaisen syrjinnän torjumiseksi;

7. suosittaa jäsenvaltioille, että ne yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja määritellessään ottavat 
huomioon sukupuolisidonnaiset palvelut, varsinkin erityisesti naisille suunnitellut neuvoa-
antavat palvelut ja sosiaalipalvelut, sekä tärkeät palvelut, jotka myötävaikuttavat naisten 
elämänlaatuun ja tasa-arvoon, kuten terveydenhuoltopalvelut ja erityisesti seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalvelut, koulutus ja vanhustenhoito;

8. pyytää komissiota käyttämään yhtäläisten mahdollisuuksien edistämistä indikaattorina 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen suorituskyvyn arvioinnissa;

9. huomauttaa, että talous- ja finanssikriisin ja jäsenvaltioiden asettamien säästöpolitiikkojen 
ei pitäisi rajoittaa investointeja yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin, vaan näiden 
palvelujen merkityksen vuoksi niitä olisi lujitettava edelleen naisten tarpeiden 
täyttämiseksi;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään sukupuolivaikutusten arvioinnin 
yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista ja varmistamaan, että ehdotettujen EU:n toimien 
arvioinnista sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta tulee säännöllinen ja avoin prosessi, 
josta on kouriintuntuvia tuloksia, ja että sukupuolinäkökulma sisällytetään kaikkien EU:n 
ja jäsenvaltioiden ohjelmien ja toimintalinjojen budjettiin; kehottaa komissiota myös 
sisällyttämään seurantaraportteihinsa sukupuolten tasa-arvoa koskevat kysymykset;

11. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan työ- ja yksityiselämän tasapainottamiseen suunnattujen 
toimintamallien yhteydessä helposti saatavilla olevien, kohtuuhintaisten, laadukkaiden ja 
monimuotoisten lasten päivähoitopalvelujen saatavuuden Barcelonan tavoitteiden 
mukaisesti ja parantamaan vanhusten ja huollettavana olevien henkilöiden hoitopalveluja, 
sillä se on tärkeä askel kohti naisten ja miesten tasa-arvoa, koska lasten 
päivähoitopalveluilla ei pelkästään helpoteta naisten osallistumista työmarkkinoille vaan 
myös tarjotaan työllistymismahdollisuuksia; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan toimia, joilla annetaan tunnustusta palkatonta työtä tekeville 
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kotitaloustyöntekijöille ja lasten- ja vanhustenhoitajille, jotka ovat useimmiten naisia ja 
hyvin tärkeässä asemassa sosiaalijärjestelmien kestävyyden kannalta;

12. panee merkille, että väestörakenteen muutoksen vuoksi hoito-, terveydenhuolto- ja 
sosiaalipalvelut ovat kasvuala, jolla voidaan luoda työpaikkoja sekä naisille että miehille; 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään tätä potentiaalia vahvistamalla näitä alipalkattuja ja 
aliarvostettuja aloja, joilla naiset ovat yliedustettuina, parantamalla palkkoja, 
infrastruktuureja ja ammatillista koulusta;

13. kehottaa jäsenvaltioita edistämään työmarkkinaosapuolten välisiä sopimuksia työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamisesta sekä yritysten ja alueiden hyvinvointialoitteita ja 
ottamaan asianmukaisesti huomioon viime vuosina sopimuspohjalta toteutetut myönteiset 
toimenpiteet ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat kokeilut;

14. kiinnittää huomiota siihen, että on tärkeää varmistaa, että kansalliset, alueelliset ja 
paikalliset viranomaiset helpottavat sosiaalisen asuntotuotannon saatavuutta naisille, jotka 
tarvitsevat sitä tai jotka ovat vaarassa syrjäytyä, sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhreina oleville naisille ja varsinkin naisille, joilla on huollettavanaan lapsia;

15. kehottaa komissiota osallistumaan aktiivisesti toimiin, joilla muotoillaan ja hyväksytään 
työmarkkinaosapuolten EU-tasolla sopimat säännöt, joilla pyritään ylläpitämään 
perusoikeuksia yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja laajentamaan sukupuoleen liittyviä 
oikeudellisia takeita kattamaan palkka ja työolot, mahdollisuus hyödyntää yksityis- ja 
työelämän tasapainottavia toimenpiteitä, koulutus, urakehitys ja turvallisuus;

16. huomauttaa, että on erittäin tärkeää turvata heikoimmassa asemassa olevien naisryhmien 
pääsy koulutukseen ja työllisyyspalveluihin, jotta varmistetaan heidän taloudellinen 
riippumattomuutensa ja täysi osallisuutensa yhteiskunnassa;

17. toteaa, että jotta tulevaisuudessa vältettäisiin vaikeudet pätevien työntekijöiden 
saamisessa, henkilöstöpula ja yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laadun heikkeneminen, 
jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä enemmän huomiota terveys- ja sosiaalipalveluissa 
työskentelevien henkilöiden kohtuullista palkkaa koskevaan ongelmaan; huomauttaa, että 
juuri näillä aloilla on viime aikoina luotu eniten työpaikkoja etenkin naisille;

18. kiinnittää huomiota siihen, että sosiaalipalvelualalla työskentelevien henkilöiden, joista 
suurin osa on naisia, tekemälle työlle olisi annettava enemmän tunnustusta, koska heidän 
työnsä on vaikeaa, vaatii hoivaavaa asennetta ja suurta henkilökohtaista sitoumusta eikä se 
ole yhteiskunnassa kovin arvostettua;

19. kehottaa jäsenvaltioita edistämään myös verokannustimilla ja erityisellä taloudellisella 
tuella vanhusten ja heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden – erityisesti naisten –
kotiavun ja tuen muotoja ja vähentämään negatiivista vaikutusta niiden sukulaisten ja 
varsinkin naisten työllistymiseen, jotka hoitavat huollettavina olevia perheenjäseniä.
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