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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vähimmäistulon asemasta köyhyyden torjunnassa ja osallistavan yhteiskunnan 
edistämisessä Euroopassa
(2010/2039(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 4, 9, 14, 19, 151 ja 153 
artiklan,

– ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ja ihmisoikeuksien maailmankonferenssissa vuonna 
1993 vahvistetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja erityisesti sen 3, 16, 
18, 23, 25, 26 ja 29 artiklan,

– ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien taloudellisia, sosiaalisia 
ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien vuonna 2000 määrittelemät vuosituhannen 
kehitystavoitteet ja niistä erityisesti äärimmäisen köyhyyden ja nälän vähentämisen 
(ensimmäinen tavoite), peruskoulutuksen järjestämisen kaikille (toinen tavoite) ja miesten 
ja naisten välisen tasa-arvon edistämisen (kolmas tavoite),

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukset nro 26 ja 131 
vähimmäistulon määräämisestä,

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kansainvälisen työllisyyssopimuksen,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien ja ILO:n ihmisarvoista työtä koskevat 
toimintaohjelmat,

– ottaa huomioon EU:n perusoikeuskirjan ja erityisesti sen sosiaalisia oikeuksia koskevat 
säännökset1,

– ottaa huomioon riittävistä resursseista ja sosiaaliavustuksesta sosiaalisen suojelun 
järjestelmissä koskevista yhteisistä kriteereistä 24. kesäkuuta 1992 annetun neuvoston 
suosituksen 92/441/ETY2,

– ottaa huomioon sosiaalisen suojelun tavoitteiden ja politiikkojen lähentämisestä 
27. heinäkuuta 1992 annetun neuvoston suosituksen 92/442/ETY3,

– ottaa huomioon työllisyyttä, sosiaalipolitiikkaa ja terveys- ja kuluttaja-asioita käsittelevän 
neuvoston 16.–17. joulukuuta 2008 pidetyssä 2916. kokouksessa tehdyt päätelmät4,

                                               
1  EYVL C 364, 18.12.2000.
2  EYVL L 245, 26.8.1992, s. 46–48.
3  EYVL L 245, 26.8.1992, s. 49–52.
4  Euroopan unionin neuvoston lehdistötiedote 16825/08 (painos 358), s. 18.
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– ottaa huomioon 22. lokakuuta 2008 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 1098/2008/EY köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan Euroopan 
teemavuodesta (2010)1,

– ottaa huomioon 6. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman Euroopan sosiaalimallista 
tulevaisuutta varten2,

– ottaa huomioon 9. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman yhteiskunnallisen 
osallisuuden edistämisestä ja köyhyyden, myös lasten köyhyyden torjumisesta EU:ssa3,

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman uudistetusta sosiaalisesta 
toimintaohjelmasta4,

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman työmarkkinoilta 
syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämisestä5,

– ottaa huomioon komission 3. maaliskuuta 2010 antaman tiedonannon "Eurooppa 2020. 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia"6,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että Euroopan komissio nimesi vuosia 2005–2010 koskevassa 
sosiaalipoliittisessa toimintaohjelmassaan vuoden 2010 "Euroopan teemavuodeksi 
köyhyyden ja syrjäytymisen torjumiseksi" tarkoituksenaan vahvistaa Lissabonin strategian 
alussa ilmaistua EU:n poliittista sitoumusta ryhtyä "ratkaisevasti köyhyyden poistamista 
edistäviin toimenpiteisiin",

B. ottaa huomioon, että kaikista köyhyyden vähentämistä koskevista julistuksista huolimatta 
sosiaalinen eriarvoisuus on lisääntynyt ja että 17 prosenttia väestöstä (lähes 85 miljoonaa 
ihmistä) eli vuoden 2008 lopussa köyhyysrajan alapuolella myös sosiaalietuuksien 
maksamisen jälkeen7, kun taas vuonna 2005 kyseinen määrä oli 16 prosenttia ja 15 
jäsenvaltion EU:ssa vuonna 2000 yhteensä 15 prosenttia,

C. ottaa huomioon, että lasten ja alle 17-vuotiaiden nuorten köyhyysriskiaste on suurempi 
kuin koko väestön ollen 27 jäsenvaltion EU:ssa vuonna 2008 yhteensä 20 prosenttia ja että 
korkeimmat köyhyysriskiasteet kirjattiin Romaniassa (33 prosenttia), Bulgariassa (26 
prosenttia), Italiassa ja Latviassa (25 prosenttia), Espanjassa (24 prosenttia), Kreikassa, 
Portugalissa, Liettuassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (kukin 23 prosenttia) sekä 
Puolassa (22 prosenttia),

                                               
1  EUVL L 298, 7.11.2008, s. 20.
2  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0340.
3  EUVL C 9 E, 15.1.2010, s. 11.
4  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0370.
5  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0371.
6  KOM(2010)2020, 3.3.2010.
7 Köyhyysrajaksi on laskettu jokaisessa maassa 60 prosenttia maan mediaanitulosta, mikä on alle keskitulotason.
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D. ottaa huomioon, että muuta väestöä suurempi köyhyysriski koskee myös vanhuksia, joista 
vähintään 65-vuotiaiden osalta köyhyysriskiaste oli 27 jäsenvaltion EU:ssa vuonna 2008 
lähes 19 prosenttia,

E. ottaa huomioon, että toimeentulon epävarmuuden ja matalapalkkaisuuden lisääntyminen 
kasvattaa köyhyysuhan alla olevien työntekijöiden määrää, joka oli työssäkäyvän väestön 
osalta 27 jäsenvaltion EU:ssa vuonna 2008 keskimäärin 8 prosenttia ja suurimmillaan 
Romaniassa (17 prosenttia), Kreikassa (14 prosenttia), Puolassa ja Portugalissa (kukin 12 
prosenttia) sekä Espanjassa ja Latviassa (kukin 11 prosenttia),

F. ottaa huomioon, että suurin osa köyhyysuhan alla elävästä väestöstä on naisia, mikä on 
seurausta työttömyydestä, epävarmasta työstä, matalapalkkaisuudesta, palkkasyrjinnästä ja 
pienemmistä eläkkeistä,

G. ottaa huomioon, että köyhyyden ja syrjäytymisen torjumista koskevalla Euroopan 
teemavuodella on oltava ratkaiseva vaikutus sosiaalista syrjäytymistä koskevan 
tietoisuuden lisäämiselle ja aktiivisen osallisuuden edistämiselle ja että tämä edellyttää 
tulojen ja varallisuuden oikeudenmukaista jakamista ja todellisen taloudellisen ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden takaavia toimenpiteitä,

H. ottaa huomioon, että köyhyyden ja syrjäytymisen torjumista koskevan Euroopan 
teemavuoden tavoitteita ja pääperiaatteita ovat oikeuksien tunnustaminen, yhteisvastuu ja 
osallistuminen, yhteenkuuluvuus, sitoutuminen ja käytännön toiminta,

I. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on sitoutunut noudattamaan Yhdistyneiden 
Kansakuntien vuosituhannen kehitystavoitteita ja Yhdistyneiden kansakuntien
päätöslauselmaa toisesta köyhyydenvastaisesta vuosikymmenestä (2008–2017),

J. ottaa huomioon köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen moniulotteisen luonteen, erityisen 
haavoittuvaiset väestöryhmät (lapset, naiset ja vanhukset), mukaan lukien vammaiset 
henkilöt, maahanmuuttajat, suurperheet, yksinhuoltajat, kroonisesti sairaat ja kodittomat, 
sekä tarpeen liittää köyhyyden ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja torjunta osaksi 
muita politiikkoja ja taata kaikkien saatavilla olevat julkiset palvelut, korkealaatuiset ja 
työntekijöiden oikeuksia kunnioittavat työpaikat sekä ihmisarvoisen elämän mahdollistava 
palkkataso,

K. ottaa huomioon tarpeen asettaa taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja 
ihmisoikeuksien suojeluun keskittyvä kokonaistavoite, jossa edellytetään talous-, 
työllisyys-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikan välisen tasapainon luomista ja varallisuuden ja 
tulojen oikeudenmukaista jakamista, 

L. ottaa huomioon tarpeen taata rakennerahastojen soveltaminen, kasvattaminen ja parempi 
käyttötapa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden toteuttamista ja korkealaatuisten työpaikkojen 
luomista varten,

M. ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien aseman sosiaalisen osallisuuden takaamista 
tavoittelevaa kehitystä varten tarvittavan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tason 
varmistamisessa, mikä edellyttää myös työmarkkinoilta syrjäytyneiden henkilöiden 
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koulutustason parantamista ja yhtäläisten mahdollisuuksien takaamista perusoikeuksien 
harjoittamista varten, 

N. ottaa huomioon äskettäisen Eurobarometri-tutkimuksen, jossa tutkittiin EU:n kansalaisten 
asenteita köyhyyteen ja jonka mukaan suurin osa kansalaisista (73 prosenttia) pitää 
köyhyyttä heidän kotimaassaan leviävänä ongelmana, 89 prosenttia kansalaisista vaatii 
kotimaansa hallitusta ryhtymään kiireellisiin toimiin köyhyyden torjumiseksi ja 74 
prosenttia kansalaisista katsoo, että myös EU:lla on tärkeä tehtävä tämän asian 
hoitamisessa, 

1. korostaa tarvetta konkreettisille toimenpiteille, joiden avulla voidaan vähentää tehokkaasti 
ja merkittävällä tavalla köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä, edistää tulojen ja 
varallisuuden oikeudenmukaista jakamista ja antaa merkitys ja sisältö köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalle Euroopan teemavuodelle ja vuosituhannen 
kehitystavoitteiden noudattamiselle sekä taata riittävä vähimmäistulo koko Euroopan 
unionissa;

2. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen moniulotteista luonnetta ja painottaa, että 
makrotaloudellisten politiikkojen ulottuvuus ja sosiaalinen kestävyys ovat erottamaton osa 
kriisistä selviytymistä koskevaa strategiaa ja taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, 
mikä edellyttää muutoksia painopistealueisiin ja politiikkoihin ja erityisesti 
rahapolitiikkaan, vakaus- ja kasvusopimukseen ja kilpailua, sisämarkkinoita, talousarviota 
ja verotusta koskeviin politiikkoihin;

3. kehottaa edistämään sosiaalista integroitumista ja osallisuutta ihmisoikeuksien 
noudattamisen varmistamisen välineinä ja sitoutumaan yksiselitteisesti muotoilemaan 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista koskevat Euroopan unionin ja 
kansallisen tason politiikat siten, että työntekijöiden oikeuksia kunnioittavien 
työpaikkojen, oikeudenmukaisten palkkojen, ihmisarvoisten eläkkeiden ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään takaamaan kaikkien saatavilla olevat julkiset 
terveys-, koulutus- ja ammattikoulutuspalvelut, asunto ja sosiaaliturva;

4. panee merkille, että Euroopan komissio toteaa Eurooppa 2020 -strategiaa koskevassa 
asiakirjassaan, että köyhyysuhan alla elävien määrän vähentäminen 20 miljoonalla 
henkilöllä on yksi EU:n viidestä tavoitteesta; katsoo, että tämä tavoite on vähintään 
kaksinkertaistettava ja että siitä on tehtävä uskottava asianmukaisten toimenpiteiden 
avulla;

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo on 
tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; pyytää 
tämän perusteella Euroopan komissiota laatimaan näihin kokemuksiin perustuvan 
aloitteen, jossa otetaan huomioon parhaat käytännöt ja annetaan kunkin jäsenvaltion 
erityispiirteitä vaarantamatta kaikille Euroopan unionissa mahdollisuus nauttia riittävästä 
vähimmäistulosta köyhyyden estämisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kaikkien 
ihmisen yhtäläiset mahdollisuudet takaavana välineenä;

6. korostaa tarvetta laatia ja ottaa käyttöön pikaisesti eri aloja (terveys, asuminen, koulutus, 
tulot, työllisyys) koskevat asianmukaiset sosioekonomiset indikaattorit, joiden avulla 
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voidaan tukea köyhyyden torjumista ja sosiaalisen osallisuuden edistämistä sekä mitata 
niiden osalta saavutettua kehitystä, jota esitellään vuosittain kansainvälisenä köyhyyden 
poistamisen päivänä (17. lokakuuta); katsoo, että näissä indikaattoreissa on keskityttävä 
tilanteen kehittymiseen ja otettava huomioon sukupuoli, ikäluokka, perhekoko, 
vammaisuus, maahanmuutto, krooniset sairaudet ja erilaiset tulotasot (60 prosenttia 
mediaanitulosta, 50 prosenttia mediaanitulosta tai 40 prosenttia mediaanitulosta) 
suhteellisen köyhyyden, äärimmäisen köyhyyden ja kaikista haavoittuvaisimpien ryhmien 
huomioimista varten;

7. kehottaa köyhyydessä eläviä henkilöitä ja heitä edustavia asiaankuuluvia järjestöjä 
osallistumaan politiikkojen, toimenpiteiden ja indikaattoreiden laatimiseen ja niiden 
soveltamiseen EU:n tasolla ja kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla;

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

1. Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen

Eurostat julkaisi tammikuussa 2010 viimeisimmät tilastot köyhyydestä ja sosiaalisesta 
syrjäytymisestä elinolosuhteita vuonna 2008 koskevan tutkimuksen1 yhteydessä (katso 
taulukko I).

Näistä tilastoista käy ilmi, että kaikista köyhyyden vähentämistä koskevista julistuksista 
huolimatta sosiaalinen eriarvoisuus on lisääntynyt ja että lähes 85 miljoonaa ihmistä Euroopan 
unionissa elää köyhyysuhan alla (17 prosenttia Euroopan unionin 500 miljoonasta asukkaasta 
eli vuoden 2008 lopussa köyhyysrajan alapuolella myös sosiaalietuuksien maksamisen 
jälkeen2), kun taas vuonna 2005 kyseinen määrä oli 16 prosenttia ja 15 jäsenvaltion EU:ssa 
vuonna 2000 yhteensä 15 prosenttia.

Lasten ja alle 17-vuotiaiden nuorten köyhyysriskiaste on suurempi kuin koko väestön ollen 27 
jäsenvaltion EU:ssa vuonna 2008 yhteensä 20 prosenttia, mikä tarkoittaa, että joka viides lapsi 
ja nuori joutuu köyhyyden uhriksi. Korkeimmat köyhyysriskiasteet kirjattiin Romaniassa (33 
prosenttia), Bulgariassa (26 prosenttia), Italiassa ja Latviassa (25 prosenttia), Espanjassa (24 
prosenttia), Kreikassa, Portugalissa, Liettuassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (kukin 23 
prosenttia) sekä Puolassa (22 prosenttia), kun taas matalimmat köyhyysriskiasteet vallitsivat 
Tanskassa (9 prosenttia), Sloveniassa ja Suomessa (kukin 12 prosenttia).

Muuta väestöä suurempi köyhyysriski koskee myös vanhuksia, joista vähintään 65-vuotiaiden 
osalta köyhyysriskiaste oli 27 jäsenvaltion EU:ssa vuonna 2008 lähes 19 prosenttia.

Myös köyhien työssäkäyvien henkilöiden määrä on lisääntynyt. Yli 19 miljoonaa työntekijää 
elää köyhyydessä. Tämä tarkoittaa, että huolimatta työllisyyden köyhyysriskiä vähentävästä 
vaikutuksesta epävarman työn ja matalapalkkaisuuden lisääntyminen on kasvattanut 
köyhyysuhan alla elävien työntekijöiden määrää, joka oli työssäkäyvän väestön osalta 27 
jäsenvaltion EU:ssa vuonna 2008 keskimäärin 8 prosenttia ja suurimmillaan Romaniassa (17 
prosenttia), Kreikassa (14 prosenttia), Puolassa ja Portugalissa (kukin 12 prosenttia) sekä 
Espanjassa ja Latviassa (kukin 11 prosenttia).
Jotta sosiaalisesta syrjäytymisestä Euroopan unionissa voitaisiin saada laajempi käsitys, 
suhteellisen köyhyysriskiasteen lisäksi voidaan käyttää aineellista puutetta mittaavaa 
asteikkoa, jonka avulla mitataan absoluuttisempaa sosiaalista syrjäytymistä. Aineelliseksi 
puutteeksi määritellään asteikossa muusta kuin omasta tahdosta johtuva vähintään kolmen 
asian puute yhdeksästä määrätystä asiasta. Tämän indikaattorin muodostavat yhdeksän asiaa 
ovat seuraavat:

– mahdollisuus selviytyä odottamattomasta menoerästä
– mahdollisuus viettää vuodessa viikko lomaa kodin ulkopuolella
– maksuviivästykset (kotiin tai autoon liittyvien luottojen osamaksut tai muut 

viivästyneet laskut)

                                               
1 Elinolosuhteet vuonna 2008, Eurostat 18.1.2010.
2 Köyhyysrajaksi on laskettu jokaisessa maassa 60 prosenttia maan mediaanitulosta, mikä on alle keskitulotason.
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– mahdollisuus nauttia päivittäin yksi lihasta tai kalasta koostuva ateria tai sitä 
vastaava kasvisateria

– mahdollisuus asunnon riittävään lämmitykseen
– pesukoneen omistaminen
– väritelevision omistaminen
– puhelimen omistaminen
– henkilöauton omistaminen.

Kuten taulukosta II käy ilmi, myös aineellisen puutteen taso oli Euroopan unionissa 
17 prosenttia vuonna 2008. Aineellisen puutteen taso oli kuitenkin paljon suurempi 
seuraavissa kymmenessä jäsenvaltiossa: 51 prosenttia Bulgariassa, 50 prosenttia Romaniassa, 
37 prosenttia Unkarissa, 35 prosenttia Latviassa, 32 prosenttia Puolassa, 28 prosenttia 
Slovakiassa, 27 prosenttia Liettuassa, 23 prosenttia Kyproksessa ja Portugalissa ja 22 
prosenttia Kreikassa.

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen ennaltaehkäisemisen ja torjumisen sisällyttäminen 
osaksi muita politiikkoja ja kaikkien saatavilla olevien julkisten palvelujen, korkealaatuisten 
ja työntekijöiden oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen sekä ihmisarvoisen elämän 
mahdollistavan palkkatason takaaminen on erittäin tärkeää. Tämä edellyttää muutoksia 
Euroopan unionin nykyisiin politiikkoihin.

On muistettava, että äskettäisen EU:n kansalaisten asenteita köyhyyteen tutkineen 
Eurobarometri-tutkimuksen mukaan suurin osa kansalaisista (73 prosenttia) pitää köyhyyttä 
on heidän kotimaassaan leviävänä ongelmana, 89 prosenttia kansalaisista vaatii kotimaansa 
hallitusta ryhtymään kiireellisiin toimiin köyhyyden torjumiseksi ja 74 kansalaisista prosenttia 
katsoo, että myös EU:lla on tärkeä tehtävä tämän asian hoitamisessa.

2. Euroopan teemavuosi köyhyyden ja syrjäytymisen torjumiseksi

Euroopan komissio nimesi vuosia 2005–2010 koskevassa sosiaalipoliittisessa 
toimintaohjelmassaan vuoden 2010 "Euroopan teemavuodeksi köyhyyden ja syrjäytymisen 
torjumiseksi" tarkoituksenaan vahvistaa Lissabonin strategian alussa ilmaistua EU:n poliittista 
sitoumusta ryhtyä "ratkaisevasti köyhyyden poistamista edistäviin toimenpiteisiin".

Eurostatin tutkimuksessa1 iän ja sukupuolen mukaan jaotellusta köyhyysriskistä ennen ja 
jälkeen sosiaalietuuksien maksamista vuonna 2007 todetaan, että sosiaalietuudet ovat 
merkittävässä asemassa köyhyyden torjumisen kannalta, vaikka naiset ja lapset kärsivät yhä 
eniten palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvästä syrjinnästä työttömyyden, epävarman työn ja 
matalapalkkaisuuden vuoksi (katso taulukko jäljempänä).

                                               
1 "Combating poverty and social exclusion – a statical portrait of the European Union 2010"
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Ennen sosiaalietuuksia – köyhyysriski

Alle 18-
vuotiaat Yli 65-vuotiaat Miehet Naiset

EU27 33 % 24 % 25 % 27 %

Sosiaalietuuksien jälkeen – köyhyysriski

Alle 18-
vuotiaat Yli 65-vuotiaat Miehet Naiset

EU27 20 20 16 18

Köyhyyden ja syrjäytymisen torjumista koskevan Euroopan teemavuoden tavoitteet ja 
pääperiaatteet on tärkeää ottaa huomioon. Niitä ovat oikeuksien tunnustaminen, yhteisvastuu 
ja osallistuminen, yhteenkuuluvuus, sitoutuminen ja käytännön toiminta. Näiden tavoitteiden 
sisällyttämiseksi osaksi Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden yleisiä politiikkoja tarvitaan 
konkreettisia toimenpiteitä, mukaan lukien talous- ja sosiaalikriisistä selviytymistä varten 
tarkoitetut toimenpiteet, jotta näille tavoitteille voidaan antaa käytännön sisältö ja jotta niillä 
on konkreettista vaikutusta köyhyyden vähentymiseen. 

Toisaalta on pantava merkille, että Euroopan unioni on sitoutunut noudattamaan 
Yhdistyneiden Kansakuntien vuosituhannen kehitystavoitteita ja Yhdistyneiden Kansakuntien 
päätöslauselmaa toisesta köyhyydenvastaisesta vuosikymmenestä (2008–2017). Valitettavasti 
tästä asiasta ei löydy mainintaa Euroopan komission Eurooppa 2020 -strategiaa koskevasta 
asiakirjasta, jossa todetaan ainoastaan, että köyhyysuhan alla elävien määrän vähentäminen 20 
miljoonalla henkilöllä on yksi Euroopan unionin viidestä tavoitteesta. Tämä ehdotus ei 
tarkoita ainoastaan perääntymistä Lissabonin strategian alkuperäisistä tavoitteista, vaan se 
estää köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten määrän puolittamista koskevien 
vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisen. Tämän vuoksi tämä tavoite on vähintään 
kaksinkertaistettava, ja siitä on tehtävä uskottava asianmukaisten toimenpiteiden avulla.

Meidän on edistettävä sosiaalista integroitumista ja osallisuutta ihmisoikeuksien toteutumisen 
varmistamiseksi ja tehtävä selkeitä lupauksia Euroopan unionin ja kansallisten politiikkojen 
muotoilemiseksi köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi siten, että pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat julkiset terveys-, koulutus- ja ammattikoulutuspalvelut, 
asunto ja sosiaaliturva, työntekijöiden oikeuksia kunnioittavat työpaikat, oikeudenmukaiset 
palkat, ihmisarvoiset eläkkeet ja riittävät tulot kaikille ihmisille.

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen moniulotteinen luonne edellyttää sosiaalista 
ulottuvuutta, jonka tavoitteena makrotaloudellisten politiikkojen sosiaalinen kestävyys 
kriisistä selviytymistä koskevan strategian ja taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
erottamattomana osana, mikä edellyttää muutosten tekemistä painopistealueisiin ja 
politiikkoihin ja erityisesti rahapolitiikkaan, vakaus- ja kasvusopimukseen ja kilpailua, 
sisämarkkinoita, talousarviota ja verotusta koskeviin politiikkoihin. Lisäksi on hyväksyttävä 
talous-, työllisyys-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikan tasapainoa ja varallisuuden ja tulojen 
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oikeudenmukaista jakamista koskeva kokonaistavoite, jossa etusijalle asetetaan taloudellinen 
ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja ihmisoikeuksien suojelu.
3. Vähimmäistulon asema köyhyyden torjunnassa ja sosiaalisen osallisuuden 

edistämisessä

Kuten olemme jo nähneet, ennaltaehkäiseminen on paras keino köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjinnän torjumiseksi. Tämä edellyttää

– kehityksen ja kriisistä selviytymisen kannalta välttämätöntä työpaikkojen laadun ja 
palkkojen parantamista

– perustavaa laatua olevaksi sosiaaliseksi investoinniksi katsotun todellisen tulojen 
saamista koskevan oikeuden säätämistä

– oikeudenmukaisten eläkkeiden ja perhelisien takaamista
– kaikkien saatavilla olevien laadukkaiden julkisten palveluiden varmistamista.

Samalla kun keskitytään työntekijöiden oikeuksia kunnioittaviin laadukkaisiin työpaikkoihin, 
oikeudenmukaisiin palkkoihin ja sen takaamiseen, että kaikki työssäkäyvät selviytyvät 
köyhyydestä, on otettava huomioon myös yli 23 miljoonaa työttömänä olevaa ja 
työmarkkinoilta syrjäytynyttä henkilöä, joille on taattava ihmisarvoisen elämän mahdollistava 
työttömyystuki.

Kaikkien tiedossa on, että sosiaaliturvajärjestelmillä on tärkeä tehtävä taloudellista ja 
sosiaalista kehitystä varten välttämättömän sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tason 
varmistamisessa, työmarkkinoilta syrjäytyneiden henkilöiden koulutustason parantamisessa ja 
perusoikeuksien ja yhtäläisten mahdollisuuksien takaamisessa. 

Tietyt haavoittuvammassa asemassa olevat väestöryhmät, kuten vammaiset, maahanmuuttajat, 
suurperheet, yksinhuoltajat, kroonisesti sairaat ja kodittomat, tarvitsevat tukea, joka takaa 
heille riittävät tulot. Sosiaalista osallisuutta edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta suurimmassa osassa Euroopan unionin jäsenvaltioita saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi.

Sosiaaliturvajärjestelmien perustaksi katsottu vähimmäistulo voidaan määritellä tietyn 
rahasumman takaamiseksi ihmisille, jotka eivät voi hankkia sitä ilman apua. Oikeus 
vähimmäistuloon on universaali (koskee kaikkia kansalaisia) ja maksuihin perustumaton (ei 
edellytä vakuutusten tavoin säännöllisiä maksuja tiettyyn rahastoon) oikeus.

Vähimmäistulo on jo käytössä useissa Euroopan maissa. Kaikille vähimmäistulon muodoille 
luonteenomaista on sellaisen vähimmäistulotason takaaminen, joka katsotaan 
välttämättömäksi kansalaisten toimeentuloa varten, sekä sellaisten kannustimien 
kehittäminen, jotka auttavat vähimmäistuloa saavia tulemaan toimeen ilman kyseistä tukea.
Vähimmäistuloa tuettiin suosituksessa 92/441/ETY, jossa hyväksyttiin yhteiset perusteet 
"riittävälle toimeentulolle ja toimeentulotuelle sosiaaliturvajärjestelmissä".

Helmikuussa 2005 julkaistussa sosiaalipoliittisessa toimintaohjelmassa Euroopan komissio 
toisti sitoumuksensa asiaa koskevan tiedonannon antamisesta. Komissio antoi tiedoksiannon 
helmikuussa 2006, mutta vain kuulemisen muodossa.
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Nyt on aika palata jo vuonna 1992 annettuihin lupauksiin ja täydentää ja tehostaa niitä, jotta 
voidaan varmistaa, että "aktiivinen osallisuus" ei merkitse taaksepäin menemistä kaikille niille 
henkilöille, joilla on heikot mahdollisuudet päästä työmarkkinoille ja löytää työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittava ja oikeudenmukaisesti palkattu työpaikka. Tämä edellyttää köyhien ja 
syrjäytyneiden henkilöiden sekä työntekijöiden ja heitä edustavien sosiaalialan järjestöjen ja 
ammattijärjestöjen osallistumista.

Taulukko I – köyhyysraja ja köyhyysriskiaste
Väestöryhmän köyhyysriskiasteKöyhyysraja

(PPP) Yhteensä 0–17-
vuotiaat

vähintään
65-vuotiaat 

Työssäkäyvät

EU27 – 17 p 20 p 19 p 8 p
Belgia 10100 15 17 21 5

Bulgaria 2800 21 26 34 7
Tšekin tasavalta 5800 9 13 7 4

Tanska 10500 12 9 18 5
Saksa 10600 15 15 15 7
Viro 4700 19 17 39 7

Irlanti 10900 16 18 21 6
Kreikka 7200 20 23 22 14
Espanja 8400 20 24 28 11
Ranska 9700 13 17 11 7
Italia 9000 19 25 21 9

Kypros 11300 16 14 49 6
Latvia 4400 26 25 51 11
Liettua 4200 20 23 29 9

Luxemburg 16500 13 20 5 9
Unkari 4000 12 20 4 5
Malta 7800 15 20 22 5

Alankomaat 11300 11 13 10 5
Itävalta 11200 12 15 15 6
Puola 3900 17 22 12 12

Portugali 5800 18 23 22 12
Romania 1900 23 33 26 17
Slovenia 8400 12 12 21 5
Slovakia 4000 11 17 10 6
Suomi 9600 14 12 23 5
Ruotsi 10400 12 13 16 7
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Yhdistynyt 
kuningaskunta

11600 p 19 p 23 p 30 p 9 p
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Taulukko II – aineellinen puute vuonna 2008
Prosentuaalinen määrä väestöstä, jolla ei ole varaa 

seuraaviin asioihin:
Aineellisen 
puutteen 

taso
Lomaviikko 

kodin 
ulkopuolella

Riittävä
kodin 

lämmitys

Päivittäinen 
kokonainen 

ateria
Henkilöauto

EU27 17 e 37 10 e 9 9
Belgia 12 26 6 5 6

Bulgaria 51 59 34 30 28
Tšekin 

tasavalta
16 39 6 12 11

Tanska : 10 : 2 8
Saksa 13 25 6 11 5
Viro 12 44 1 5 17

Irlanti 14 30 4 3 9
Kreikka 22 50 15 7 9
Espanja 9 34 5 2 5
Ranska 13 32 5 8 4
Italia 16 40 11 8 3

Kypros 23 46 29 5 1
Latvia 35 55 17 23 24
Liettua 27 60 22 19 13

Luxemburg 4 12 1 2 2
Unkari 37 67 10 26 20
Malta 13 65 9 10 2

Alankomaat 5 14 2 2 5
Itävalta 14 28 4 13 7
Puola 32 63 20 21 17

Portugali 23 64 35 4 9
Romania 50 76 25 19 49
Slovenia 17 30 6 12 3
Slovakia 28 57 6 29 20
Suomi 9 18 2 3 8
Ruotsi 5 11 1 2 3

Yhdistynyt 
kuningaskunta

11 24 6 4 5
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