
AD\932170FI.doc PE504.016v03-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

2012/2293(INI)

3.4.2013

LAUSUNTO
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

sosiaalisesta asuntotuotannosta Euroopan unionissa
(2012/2293(INI))

Valmistelija: Mojca Kleva Kekuš



PE504.016v03-00 2/7 AD\932170FI.doc

FI

PA_NonLeg



AD\932170FI.doc 3/7 PE504.016v03-00

FI

EHDOTUKSET

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

A. katsoo, että oikeus asumiseen olisi turvattava käytännössä takaamalla, että kansalaisilla ja 
perheillä on asianmukaiset asuinolot, jotka täyttävät heidän tarpeensa ja varmistavat 
heidän hyvinvointinsa, yksityisyytensä ja elämänlaatunsa ja auttavat sillä tavoin 
saavuttamaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteenkuuluvuuden sekä torjumaan 
sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä;

B. toteaa, että Yhdistyneiden kansakuntien taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen1 11 artiklassa tunnustetaan jokaiselle 
oikeus ”saada itselleen ja perheelleen tyydyttävä elintaso, joka käsittää riittävän ravinnon, 
vaatetuksen ja sopivan asunnon, sekä oikeuden elinehtojen jatkuvaan parantamiseen.
Sopimusvaltiot ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että tämä oikeus 
toteutetaan, ja ne tunnustavat tässä yhteydessä vapaaehtoisuuteen perustuvan 
kansainvälisen yhteistoiminnan olennaisen merkityksen”;

C. katsoo, että sosiaalinen asuntotuotanto on erottamaton osa yleistä taloudellista etua 
koskevia palveluja ja sen avulla voidaan täyttää asumista koskevat tarpeet, helpottaa 
asunnon saamista, edistää asuntojen laatua, parantaa nykyisiä asuntoja ja mukauttaa 
asumiskuluja perheen tilanteen ja asunnon haltijoiden varojen mukaan, siten että samalla 
jätetään tilaa heidän omille ponnisteluilleen;

D. katsoo, että sosiaalisen asuntotuotannon olisi tarjottava osto- tai vuokra-asuntojen hyvä 
hintalaatusuhde sekä mahdollistettava energiansäästö, sijoituttava viheralueiden 
läheisyyteen ja sovelluttava eri sukupolville, kun otetaan huomioon lasten ja 
ikääntyneiden erityistarpeet;

E. katsoo, että käytännössä toteuttamiskelpoinen oikeus asumiseen on jokaisen yksilön 
perusoikeus ja edellytys sosiaaliseen olemassaoloon, yksityiselämään ja perhe-elämään 
sekä mahdollisuuteen pitää huolta itsestään, levätä, löytää työpaikka, avata pankkitili tai 
äänestää vaaleissa; katsoo, että asunto on näin ollen olennaisen tärkeä kaikkien muiden 
perusoikeuksien tosiasiallisen hyödyntämisen kannalta;

F. ottaa huomioon, että 24,5 prosenttia kaikista naisista eli köyhyys- tai syrjäytymisriskin 
alaisena vuonna 2010;

G. toteaa, että pienituloiset naiset kohtaavat usein vaikeuksia asunnon saamisessa ja heillä on 
siksi suurempi riski joutua elämään turvattomassa ja epäterveellisessä ympäristössä;

H. katsoo, että sukupuolten väliset palkkaerot ja vastaavasti sukupuolten väliset eläke-erot 
vaikuttavat edelleen merkittävästi naisten ostovoimaan ja taloudelliseen vakauteen ja ovat 
edelleen yksi merkittävimmistä syistä, joiden takia naiset jäävät köyhyysrajan alapuolelle 

                                               
1 Yleiskokous, päätöslauselma 2200 A (XXI), 16.12.1966.
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myöhemmin elämässään;

I. toteaa, että talous- ja rahoituskriisi sekä säästötoimenpiteet ovat entisestään vähentäneet 
työpaikkoja ja huonontaneet tiettyjen naisten jo ennestään epävarmaa työllisyystilannetta 
ja nostaneet naisten (etenkin nuorten naisten ja yli 50-vuotiaiden) työttömyysastetta, 
minkä vuoksi erityisesti ikääntyneet naiset ovat joutuneet jatkuvan syrjinnän kohteeksi 
työmarkkinoilla1, sekä lisänneet niiden naisten määrää, jotka tarvitsevat halvempia 
asuntoja, ja estäneet etenemisen siinä, ettei heikommassa asemassa oleville naisille 
kyettäisiin tarjoamaan vaihtoehtoisia asumisratkaisuja; toteaa, että alhaisten tulojen ja 
työttömyyden takia naisten on vaikea saada lainaa ja rahoitusta pankista;

J. toteaa, että talousvaikeudet ovat johtaneet säästötoimenpiteisiin etenkin julkisella 
sektorilla ja että monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa julkinen sektori on yksi 
naisvaltaisista aloista, sekä panee merkille, että naisten palkat ovat laskeneet 
huomattavasti ja sen vuoksi Euroopan unionin köyhimpiin väestöryhmiin kuuluu yhä 
enemmän naisia;

K. toteaa, että kriisin vaikutukset menevät päällekkäin sen vallitsevan tilanteen kanssa, jossa 
naiset ovat usein stereotyypittelyn ja syrjinnän uhreja sekä asunnon ostamisessa että 
vuokraamisessa, mikä johtuu heidän rajallisista rahavaroistaan ja siitä, että naimattomia 
naisia ja lapsiperheitä, joissa nainen on yksinhuoltajana, pidetään usein suurempina 
riskeinä vuokralaisina tai epäluotettavina lainojen maksajina tai ajatellaan, että he 
irtisanovat vuokrasopimuksen perhetilanteen muuttuessa;

L. ottaa huomioon, että kohtuuhintaisen ja eri tarpeisiin soveltuvan sosiaalisen 
asuntotuotannon puuttuminen vaikuttaa erityisesti yksinhuoltajaäiteihin, nuoriin 
perheisiin, huonopalkkaisessa työssä oleviin naisiin, työuransa alussa oleviin nuoriin, 
maahanmuuttajanaisiin, vammaisiin henkilöihin, leskiin, joilla on lapsia huollettavanaan, 
vähemmistöryhmiin kuuluviin naisiin, perheväkivallasta kärsiviin naisiin ja ikääntyneisiin, 
erityisesti pientä eläkettä saaviin ikääntyneisiin naisiin; toteaa, että edellä mainitut ryhmät 
ovat erityisen alttiita asunnottomaksi joutumiselle ja muuttavat usein huonotasoisiin 
yksityisten markkinoiden asuntoihin, mikä nostaa tuntuvasti terveysongelmien riskiä;
toteaa, että nämä ryhmät hakevat usein muita vaihtoehtoja muuttamalla perheenjäsenten, 
ystävien tai tuttavien luokse, mikä estää asunnottomuuden asianmukaisen analysoinnin ja 
avoimen dokumentoinnin;

M. toteaa, että asunnottomuuden ajatellaan usein koskevan enimmäkseen miehiä, mutta 
tutkimukset ovat osoittaneet, että naisten keskuudessa tyypillisin asunnottomuuden muoto 
vaikuttaa olevan ”piilevä asunnottomuus”, ja katsoo, että naisten tapa välttää kadulle 
joutuminen jäämällä sukulaisten tai ystävien luokse ei missään nimessä ole 
tarkoituksenmukainen ratkaisu;

N. toteaa, että talouskriisi ja asuntojen hinnat ovat vähentäneet naisten valmiuksia ottaa 
avioero tai lähteä yhteisestä kodista, mikä rajoittaa naisten vapautta ja tekee heistä 
alttiimpia sukupuoleen perustuvalle perheväkivallalle;

                                               
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2011 eläkeikää lähestyvien naisten tilanteesta 
(P7_TA(2011)0360).
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1. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi lisättävä kohtuuhintaisten asumisratkaisujen määrää ja 
tuettava naisten pyrkimystä taloudelliseen riippumattomuuteen tarjoamalla heille sellaiset 
edellytykset, jotka auttavat heitä sovittamaan yhteen työ- ja perhe-elämän ja selviämään 
kiireisistä päivittäisistä aikatauluistaan ja haasteistaan; on huolestunut maakohtaisista 
suosituksista, joilla pyritään rajoittamaan jäsenvaltioiden sosiaalista asuntotuotantoa, 
samoin kuin komission kilpailupolitiikkaa rajoittavasta kannasta, jolla se haluaa rajoittaa 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut tarkoittamaan ainoastaan sosiaalisesti heikossa asemassa 
oleville henkilöille tarkoitettua sosiaalista asuntotuotantoa;

2. korostaa, että ei ole läheskään tarpeeksi ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden 
tarpeisiin mukautettuja sopivia asumisvaihtoehtoja, tarkemmin sanottuna asuntoja, joissa 
he voisivat elää itsenäisesti mahdollisimman pitkään;

3. korostaa sellaisen asuntojen turvallisuus- ja terveysluokituksen merkitystä, jossa asuntoon 
liittyviä vaaroja arvioidaan terveysnäkökohtien perusteella;

4. painottaa tarvetta läpinäkyvälle asuntopolitiikalle, jotta voidaan tukea ratkaisevalla tavalla 
sukupuolten välistä tasa-arvoa;

5. muistuttaa, että yksinhuoltajaäitejä oli vuonna 2009 seitsemän kertaa enemmän kuin 
yksinhuoltajaisiä; painottaa, että yksinhuoltajaäideille, samoin kuin muille heikossa 
asemassa oleville ryhmille tai yksilöille, kuten yksinhuoltajille, nuorille perheille, 
suurperheille, työuransa alussa oleville nuorille, maahanmuuttajanaisille, vammaisille 
henkilöille ja ikääntyneille, olisi annettava etusija yhteiskunnan tukemia asuntoja 
myönnettäessä; panee merkille, että talouskriisi vaikutti aluksi enemmän miehiin kuin 
naisiin, mutta jatkuessaan se nosti naisten työttömyysastetta enemmän kuin miesten;

6. painottaa, että erilaisille apua tarvitseville ihmisille sopiva sosiaalinen asuntotuotanto on 
olennaisen tärkeä ja koska tällaisella asuntotuotannolla voidaan vähentää perheiden 
köyhyyttä, ehkäistä epäedullisen aseman siirtymistä sukupolvelta toiselle ja torjua näin 
merkittävästi lapsiköyhyyttä, on yhtä tärkeää, että tällaisia vuokra-asuntoja on saatavilla 
kohtuuhintaan, mistä syystä ”kohtuuhinnan” pitäisi tarkoittaa markkinahintaa alhaisempaa 
hintaa;

7. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa ja investoimaan 
sosiaaliseen asuntotuotantoon sosiaalisen eriytymisen välttämiseksi ja siten tarjoamaan 
vakaan ja turvallisen ympäristön etenkin sellaisille heikossa asemassa oleville yksilöille ja 
ryhmille, kuten huonopalkkaisissa töissä olevat naiset, nuoret perheet, suurperheet, 
yksinhuoltajaperheet, työuransa alussa olevat nuoret, maahanmuuttajanaiset, vammaiset 
henkilöt, vähemmistöryhmiin kuuluvat naiset ja ikääntyneet, etenkin pientä eläkettä saavat 
ikääntyneet naiset;

8. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan vastuun siitä, että kaikille taataan oikeus asuntoon, 
esimerkiksi käynnistämällä asunto-ohjelmia heikommassa asemassa oleville kansalaisille, 
tarjoamalla kannustimia sellaisten asuntojen rakentamiseen, joiden kustannukset ovat 
hallinnassa, tukemalla sosiaalista vuokra-asuntotuotantoa, tukemalla ja rahoittamalla 
ohjelmia, jotka koskevat asukkaiden itse rakentamia asuntoja, tukemalla osuuskunta-alaa, 
ottamalla käyttöön tehokkaita ja keinottelusta vapaita luotonantopolitiikkoja sekä 
sääntelemällä keinottelusta vapaita vuokra-asuntomarkkinoita;
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9. painottaa, että naisten asunnottomuuden eri puolia on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti ja se 
olisi otettava huomioon kaikissa unionin politiikoissa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan järjestelmällisiä sukupuolivaikutusten arviointeja ja 
seuraamaan asunnottomien naisten erityistilannetta ja -tarpeita, edistämään tuettua 
asumista koskevia hankkeita ja kohtuuhintaisten, mukautettujen ja energiatehokkaiden 
asuntojen rakentamista sekä ottamaan mukaan sosiaalisiin asunto-ohjelmiin usein niiden 
ulkopuolelle jäävät keskituloiset perheet, koska nämä voivat muiden kotitalouksien tavoin 
kärsiä talouskriisin aiheuttamasta aineellisesta puutteesta;

10. pitää valitettavana, että perheväkivallan uhrit jäävät todennäköisemmin väkivaltaiseen 
ympäristöön, jos he ovat taloudellisesti riippuvaisia väkivallan tekijästä eivätkä siksi 
kykene etsimään itselleen sopivaa asuntoa; kehottaa siksi unionia edistämään sellaisia 
sukupuolierot huomioon ottavia toimintalinjoja, ohjelmia ja rahoitusmahdollisuuksia, 
jotka parantavat perheväkivallan uhrien mahdollisuuksia saada turvallinen ja 
kohtuuhintainen asunto, ja kehottaa jäsenvaltioita etsimään kohtuuhintaisia ratkaisuja 
vaihtoehtoisiksi hätäasunnoiksi ja väliaikaisiksi asunnoiksi sekä lisäämään uhreille 
tarkoitettujen turvakotien ja kuntoutuskeskusten määrää ja muita asiaan liittyviä 
sosiaalipalveluja, esimerkiksi integroituja palveluja perheille (eli perhekeskuksia);

11. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan kaikkea sosiaalista asuntotuotantoa koskevan 
politiikan ja siihen liittyvien ohjelmien yhteydessä sosiaalisten vaikutusten arvioinnin, 
jossa keskitytään erityisesti sukupuoleen ja kotitalouksiin ja ottamaan tällöin erityisesti 
huomioon sukupuolten välisen epätasa-arvon tuloissa ja taloudellisissa resursseissa;
korostaa, että kaikki tilastotiedot on eriteltävä sukupuolen ja kotitaloustyypin mukaan ja 
että lisätutkimusta tarvitaan, jotta voidaan selvittää tarkasti, kuinka asuntopolitiikalla 
voidaan tukea heikossa asemassa olevia yksilöitä ja ryhmiä, kuten naisia (ottaen 
huomioon naisten monitahoinen rooli yksinhuoltajina ja perheenjäsenten ja vammaisten 
henkilöiden hoitajina), perheitä, nuoria, vammaisia henkilöitä ja ikääntyneitä;

12. suhtautuu myönteisesti asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista annettuun 
komission direktiiviehdotukseen1 ja toteaa, että monet perheet, joilla on asuntolainaa, ovat 
joutuneet väärin perustein ulosmittauksen uhriksi; kehottaa poikkeuksellisiin toimiin 
asumista koskevan oikeuden takaamiseksi kaikkialla unionissa; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että häätöjen dramaattisiin sosiaalisiin seurauksiin puututaan tehokkaasti;

13. huomauttaa, että asuntopolitiikkoja ja -ohjelmia on kehitettävä niin, että kuullaan 
pienituloisia naisia eri yhteiskuntaryhmistä, jotta saadaan tietää, minkälaiset toimintatavat 
vastaavat parhaiten naisten tarpeita.
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