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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

naisten asemasta ikääntyvässä yhteiskunnassa
(2009/2205(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission 29. huhtikuuta 2009 esittämän tiedonannon EU:n väestön 
ikääntymisen vaikutusten käsittelystä (väestön ikääntymistä koskeva kertomus 2009) 
(KOM(2009)0180),

– ottaa huomioon komission yksiköiden 11. toukokuuta 2007 esittämän 
valmisteluasiakirjan "Euroopan väestönkehitys faktoina ja lukuina" (SEC(2007)0638),

– ottaa huomioon 10. toukokuuta 2007 annetun komission tiedonannon "Sukupolvien 
välisen solidaarisuuden edistäminen" (KOM(2007)0244),

– ottaa huomioon 12. lokakuuta 2006 annetun komission tiedonannon "Euroopan 
väestökehitys – haasteista mahdollisuuksiin" (KOM(2006)0571),

– ottaa huomioon 1. maaliskuuta 2006 annetun komission tiedonannon "Naisten ja miesten 
tasa-arvon etenemissuunnitelma 2006–2010" (KOM(2006)0092),

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 23 ja 25 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, jossa korostetaan 
jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja kuten moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, 
oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 19 artiklan, jossa 
mainitaan sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjuminen,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2006 hyväksymän Euroopan tasa-
arvosopimuksen1,

– ottaa huomioon vuonna 1979 hyväksytyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevan YK:n yleissopimuksen,

– ottaa huomioon 21. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Euroopan 
väestönkehityksestä2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2010),

                                               
1 EU:n tiedote 3/2006, I.13 kohta.
2 EUVL C 184 E, 6.8.2009, s. 75.
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A. katsoo, että yhteiskunnan ikääntymistä pidetään liian usein kielteisenä ilmiönä, eli 
keskitytään työvoiman ikärakenteeseen kohdistuviin haasteisiin sekä sosiaaliturvan ja 
terveydenhoidon kestävyyteen, vaikka ikääntyneet muodostavat itse asiassa voimavaran 
ja antavat keskeistä tukea yhteiskunnalle ja perheille,

B. toteaa, että naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelmassa 2006–2010 on 
korostettu naisten ja miesten yhtäläisiä oikeuksia koskevia perusasioita, mutta todellinen 
edistys on ollut vähäistä,

C. katsoo, että tämänhetkisellä taloudellisella ja sosiaalisella kriisillä on erityisen vakavia 
vaikutuksia naisten ja etenkin ikääntyneiden naisten ja heille tarjottavien palveluiden 
tilanteeseen tavalla, joka lisää epätasa-arvoa ja syrjintää,

D. toteaa, että EU:n 27 jäsenvaltion väestön odotetaan ikääntyvän niin, että yli 65-vuotiaiden 
ja sitä vanhempien osuus kasvaa 17,1 prosentista vuonna 2008 aina 30 prosenttiin vuonna 
2060 ja että 80-vuotiaiden ja sitä vanhempien osuus kasvaa samana aikana 4,4 prosentista 
12,1 prosenttiin,

E. toteaa, että sukupuoli on tärkeä tekijä, koska naisten eliniänodote on kuusi vuotta 
enemmän kuin miehillä, ja että EU:n 27 jäsenvaltiossa miehet elävät keskimäärin 
76-vuotiaiksi ja naiset 82-vuotiaiksi; toteaa, että Eurostatin lukujen mukaan terveen 
elinajan odote on 61,6 vuotta miehillä ja 62,3 vuotta naisilla,

1. pitää myönteisenä komission tiedonantoa väestön ikääntymisen aiheuttamien vaikutusten 
käsittelystä, mutta pahoittelee kuitenkin, että määritelmät, tilastot ja esimerkkitapaukset 
eivät riittävässä määrin perustu tiedostettuun ikääntyviä henkilöitä koskevaan 
sukupuolten väliseen epätasa-arvoon, joka johtuu pääasiallisesti koko eliniän aikana 
kertyvistä sukupuoleen perustuvista haitoista;

2. tukee sitä, että komissio keskittyy vuonna 2001 pidetyn Tukholman Eurooppa-neuvoston 
kokouksen päättämään strategiaan1 pitkän aikavälin ohjeena sellaisten haasteiden ja 
mahdollisuuksien käsittelemiseksi, joita ikääntyminen yhteiskunnissa aiheuttaa; kannattaa 
myös komission ehdotusta, jonka mukaan ikääntymistä olisi tarkasteltava kattavasti ja 
monialaisesta näkökulmasta, mikä koskee myös ikääntyneiden ihmisten tarpeita 
vastaavien mahdollisuuksien luomista erityisesti tuotteiden ja palveluiden markkinoilla;

3. kehottaa toimielimiä luomaan entistä myönteisemmän asenteen ikääntymistä kohtaan ja 
kehottaa lisäämään EU:n kansalaisten tietoisuutta ikääntymiseen liittyvistä kysymyksistä 
ja ikääntymisen todellisista vaikutuksista; pitää erittäin myönteisenä komission aloitetta 
julistaa vuosi 2012 aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen yhteisvastuun 
vuodeksi;

4. katsoo, että ikääntymistä koskevassa politiikassa olisi jatkossa otettava käyttöön koko 
elämää koskeva malli, jossa otetaan huomioon ikääntymisen ja sukupuolen väliset 
yhteydet;

                                               
1 Puheenjohtajavaltion päätelmät Tukholmassa 23. ja 24. maaliskuuta 2001 kokoontuneesta Eurooppa-neuvoston 
kokouksesta.
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Ikäsyrjinnän käsittely

5. kehottaa hyväksymään syrjinnän kieltävän direktiivin mahdollisimman pian;

6. tunnustaa, että ikäsyrjintää on käsiteltävä myös nykyistä tehokkaampien oikeudellisten 
toimien avulla erityisesti työelämässä tapahtuvan syrjinnän osalta, jota koskee erityinen 
lainsäädäntö ja jonka yhteydessä yksilön tukeminen ja olosuhteiden tutkiminen on 
keskeisellä sijalla;

7. kehottaa soveltamaan ikääntymiseen entistä enemmän oikeuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa niin, että ikääntyneet voivat olla vaikuttamaan pystyviä toimijoita 
kohteiden asemesta;

8. pyytää lisäämään valvontamekanismeja koskevaa tutkimusta ja kehittämistä, koska 
ikäsyrjintä tunnistetaan ja siihen puututaan harvoin; katsoo, että tietoisuutta asiasta on 
parannettava jäsenvaltioissa, ja pitäisi myönteisenä uuden Euroopan tasa-arvoinstituutin 
panosta asian kehittämisessä;

9. korostaa tarvetta tunnistaa ikääntyvien naisten yhteiskunnassa kohtaama kaksinkertainen 
syrjintä, kun heitä syrjitään sekä iän että sukupuolen vuoksi;

10. on hyvin huolissaan siitä, missä määrin ikääntyneet maahanmuuttajanaiset kohtaavat 
moninkertaista syrjintää, sillä he kärsivät syrjinnästä iän, sukupuolen ja etnisen taustan 
vuoksi, ja kehottaa toteuttamaan positiivista erityiskohtelua;

Työn ja hoidon yhteensovittaminen

11. katsoo, että naisten työelämän aikaisten maksettujen viikoittaisten työtuntien lisäämiseksi 
jäsenvaltioiden on tuettava joustavia työaikajärjestelyjä, kuten osa-aikatyötä, työn 
jakamista ja niin edelleen; korostaa, että EU 2020 -strategian tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää ikääntyneiden naisten työttömyyden käsittelemistä;

12. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön vanhempainvapaan ohella muita 
uudentyyppisiä poissaolojärjestelyjä, joiden avulla työntekijä voi saada palkallista 
vapaata erilaisia hoitotehtäviä varten, koska kotona epävirallisesti annettava hoito 
rajoittaa hoitajan mahdollisuuksia työhön kodin ulkopuolella;

13. pyytää jäsenvaltioita kehittämään mekanismeja, joilla taataan riittävä eläkekertymä myös 
ajalta, jolloin hoitaja saa vähemmän palkkaa antamansa hoidon vuoksi, mikä koskee 
etupäässä naisia;

Terveys-, hoito- ja sosiaalipalvelut

14. kehottaa noudattamaan oikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa, jotta ikääntyneet voisivat 
toimia aktiivisesti, kun tehdään päätöksiä heille tarjottavista hoito- ja sosiaalipalveluista 
ja niiden luonteesta;



PE442.890v01-00 6/9 PR\818527FI.doc

FI

15. korostaa, että yksityisen ja julkisen sektorin palveluiden on oltava helposti ikääntyneiden 
saatavissa ja että niiden on mahdollistettava mahdollisimman pitkä kotihoito;

16. katsoo, että tarvitaan kattavaa epävirallisten hoitajien tukipolitiikkaa, joka käsittää 
hoitajien aseman ja sosiaaliturvaan liittyvät oikeudet sekä sosiaalipalveluiden ja 
tukipalveluiden tarjoamisen ja niin edelleen;

17. toteaa, että hoidon laatu on taattava, jotta voidaan parantaa vanhuuden laatua ja myös 
välttää fyysinen, henkinen ja taloudellinen huono kohtelu, joista ikääntyneet joutuvat 
usein kärsimään; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi taattava, että ikääntyneiden hoidosta 
julkisella ja yksityisellä sektorilla vastaavat henkilöt saavat koulutusta;

18. ehdottaa, että Alzheimerin tautia koskevaa unionin toimintaohjelmaa tehostetaan; katsoo 
lisäksi, että tarvitaan kansallisia ohjelmia sen selvittämiseksi, millaisia toimia voitaisiin 
toteuttaa ikääntyneiden naisten elämänlaadun parantamiseksi;

19. pyytää, että sukupuoli otettaisiin huomioon lääketieteen yhteydessä, jotta voitaisiin tehdä 
tarkkoja diagnooseja ja antaa tarvittavaa hoitoa; pyytää, että diagnoosivälineitä ei 
rajoiteta pelkästään potilaan iän vuoksi, jotta esimerkiksi rintasyövän ja paksusuolen 
syövän sekä sydänsairauksien seulonta olisi ikääntyneiden naisten käytettävissä;

20. pyytää ottamaan sukupuolen ja iän huomioon ravintosuosituksissa;

21. toteaa, että teknologia ja tekniset parannukset voivat olla tärkeitä mukautettaessa 
yhteiskuntaa ikääntyvän väestön tarpeiden mukaisesti; kehottaa lisäämään tiiviissä 
yhteistyössä ikääntyneiden kanssa kehitettyjen innovaatioiden käyttöä, jotta ne leviäisivät 
entistä laajemmalle, mistä esimerkkejä ovat yksinkertaistetut matkapuhelimet ja Internet-
yhteydet, tietyissä tuotteissa käytettävät onnettomuuksia vähentävät älykkäät anturit ja 
esimerkiksi muistihäiriöitä aiheuttavista sairauksista kärsiviä henkilöitä auttavien koirien 
kouluttaminen ja niin edelleen;

Jatkotoimia

22. pyytää komissiota ehdottamaan vuoden 2011 loppuun mennessä toimintaohjelmaa, joka
sisältää seuraavia osia:
 sen arviointi, tarvitaanko lisää resursseja ikääntymistä koskevaan tieteelliseen 

tutkimukseen,
 toimet, joilla taataan hoidon laatu,
 muutokset sosiaaliturvaa koskevan yhdenmukaisuuden parantamiseksi ottaen 

huomioon eläkejärjestelmät, hoitovapaat ja osa-aikatyöhön liittyvät järjestelyt,
 vuosittainen kertomus ikääntyneiden oikeuksien loukkauksista ja toimista, joita 

toteutetaan EU:n tasolla ja kansallisesti suoran syrjinnän ja piilosyrjinnän 
poistamiseksi,

 muut kuin lainsäädännölliset toimet ikäsyrjinnän käsittelemiseksi esimerkiksi 
tietoisuutta parantavilla kampanjoilla;
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23. pyytää komissiota ennen vuoden 2012 loppua päivittämään ja vahvistamaan 
valvontamekanismeja, jotka koskevat perusoikeuksiin liittyvien kysymysten 
toteuttamista; kehottaa myös lisäämään tietämystä näistä usein liian vähän käytetyistä 
mekanismeista, sillä ikääntyneet naiset ovat erityisen huonosti perillä oikeuksistaan;

24. vahvistaa, että EU:n kaikilla kansalaisilla on oltava oikeus riittäviin sosiaali- ja 
terveyspalveluihin kohtuulliseen hintaan; kehottaa komissiota esittämään 
peruspalveludirektiiviä, jossa otetaan huomioon kansalliset olosuhteet; korostaa, että 
ikääntyneet naiset ovat erityisen haavoittuvia, ja kehottaa komissiota harkitsemaan 
järjestelmää, jossa kaikilla unionin kansalaisilla on oikeus oman jäsenvaltionsa 
elintasosta riippuvaiseen perustuloon;

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

Euroopan unionin väestö ikääntyy. Poliittisessa kielenkäytössä tästä ilmiöstä käytetään usein 
nimitystä "ongelma" tai "taakka". Ikääntyvää väestöä pidetään tulevana kansantalouksien 
taakkana, ja ikääntyneiden potentiaali jätetään usein huomiotta, koska heitä pidetään usein 
passiivisina kohteina eikä aktiivisina toimijoina.

Tilastojen mukaan naiset elävät miehiä pitempään. Vuonna 2007 naisten eliniänodote oli 
kuusi vuotta miehiä pidempi. Johtuupa tämä sitten biologisista syistä tai käyttäytymisestä, 
seurauksena on tilanne, jossa naiset joutuvat kohtaamaan ikääntymiseen liittyviä kielteisiä 
asenteita miehiä useammin. Miesten ja naisten eliniänodotteiden välinen ero näyttää kuitenkin 
olevan pienenemässä, mikä voi osittain selittyä elintapojen samankaltaistumisella.

Ikään perustuva syrjintä työelämässä on kielletty EU:n lainsäädännössä. Nykyinen 
lainsäädäntö ei kuitenkaan suoraan johda ikäsyrjinnän katoamiseen työpaikoilta. Yleisesti 
ottaen naisten on edelleen vaikea edetä urallaan, mikä aiheuttaa voimakasta epätasapainoa 
miesten ollessa yliedustettuina korkeimmissa johtotehtävissä. Tämä käy ilmi erityisen selvästi 
tarkasteltaessa ikääntyneitä naisia ja miehiä. Lisäksi naisilla on useammin vaikeuksia 
uudelleentyöllistymisessä, ja mitä vanhempi nainen on, sitä vähemmän hän tuo lisäarvoa 
työnantajan mielestä.

Nyt, kun EU:n perusoikeuskirja on tullut voimaan joulukuussa 2009 ja Lissabonin sopimus 
vuoden 2010 alussa, kaikkinaisen syrjinnän kieltäminen kuuluu Euroopan unionin 
lainsäädännöllisen toimivallan piiriin. Perusoikeuskirjan 21 artiklan mukaan "kielletään 
kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka 
yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai 
vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, 
varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai 
muuhun sellaiseen seikkaan", kun taas sen 25 artiklan mukaan "unioni tunnustaa 
ikääntyneiden henkilöiden oikeuden ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä oikeuden 
osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään ja kunnioittaa näitä oikeuksia."

Nämä EU:n lainsäädännön mukaiset perusoikeudet on myös toteutettava käytännössä.
Työpaikoilla tapahtuvan suojelun ohella ikääntyneitä naisia on myös suojeltava kaikilla 
elämänaloilla, koska ikään ja sukupuoleen perustuva syrjintä on loukkaa perusoikeuksia.
Ikääntyneiden naisten usein kohtaaman kaksinkertaisen syrjinnän vastustamiseksi on 
tunnustettava ja tiedostettava seuraavat seikat:

Ensinnäkin iäkkäät naiset ovat miehiä suuremmassa vaarassa päätyä köyhyyteen. Koska tämä 
vuosi on virallisesti nimetty köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan Euroopan 
teemavuodeksi, köyhyydessä elävien ikääntyneiden naisten tilanteeseen on kohdistettava 
erityistä huomiota. Ikääntyneiden naisten köyhyyteen on monia syitä. Naisille kertyy 
esimerkiksi vähemmän eläkettä kuin miehille. Kertymä on pienempi etenkin niin kutsutuissa 
toisen ja kolmannen pilarin eläkkeissä, mikä viittaa työhön ja yksityisiin eläkesäästöihin 
liittyviin eläkkeisiin. Eläkejärjestelmien erot jäsenvaltioiden välillä johtavat tilanteeseen, jossa 
tiettyjen jäsenvaltioiden ikääntyneet naiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Siksi 
unionin kansalaisille pitäisi antaa oikeus perustuloon, joka liitetään kunkin jäsenvaltion 
elintasoon.
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Pienemmät eläkkeet johtuvat tavallisesti suoraan naisten yleisesti matalammasta palkkatasosta 
ja naisvaltaisista aloista. Lisäksi naisten tulot alenevat useammin väliaikaisesti hoitotehtävin 
(äitiysloma, lastenhoito, iäkkäiden vanhempien hoito) vuoksi.

Iäkkäiden naisten köyhyys on myös seurausta heidän antamastaan hoidosta. Yli 50-vuotiaiden 
naisten sukupolvea kutsutaan "välisukupolveksi", sillä he ovat "työtätekeviä tyttäriä ja 
työtätekeviä äitejä", koska he usein huolehtivat vanhemmistaan ja lapsenlapsistaan.
Epäviralliset ja palkattomat hoitotehtävät vaikeuttavat työskentelyä kodin ulkopuolella. Siten 
osa-aikaisen työnteon helpottaminen auttaisi parantamaan iäkkäiden naisten tuloja. Eläkkeelle 
siirtymisen jälkeen tehdyn osa-aikaisen työn tuoman tulon ei pitäisi pienentää eläkettä.

Toiseksi ikääntyneet naiset ovat erityisen riippuvaisia julkisista ja yksityisistä palveluista sekä 
julkisesta terveydenhoidosta. Siksi niiden puute tai huono laatu vaikuttaa erityisesti 
ikääntyneisiin naisiin. Sellaisten palveluiden kehittäminen, jotka mahdollistaisivat 
pitkäaikaisen hoidon kotona, vaikuttaisi sekä hoitajina toimivien naisten että hoidettavien 
tilanteeseen. Hoidon laatu voidaan varmistaa riittävillä resursseilla ja terveydenhoitoalan 
koulutuksella.

Lisäksi ikääntyneisiin naisiin vaikuttaa julkisten ja yksityisten palveluiden saatavuus. Monet 
peruspalvelut, kuten pankkipalvelut, ovat helpommin ja halvemmin käytettävissä Internetissä, 
johon ikääntyneillä on usein rajoitettu pääsy laitteiden tai taidon puutteen vuoksi. Tätä 
voidaan pitää yhteiskunnissa syrjivänä tekijänä. Ikääntyneet itse asiassa muodostavat 
merkittävän kuluttajaryhmän, ja ikääntyneiden palveluiden kysyntä kasvaa erittäin 
voimakkaasti.

Kolmanneksi ikääntyneet naiset kärsivät verrattain usein ikään liittyvistä sairauksista, kuten 
muistisairauksista ja syövistä. Dementiaa ja Alzheimerin tautia esiintyy ikääntyneillä naisilla 
ikääntyneitä miehiä enemmän. Syövistä naisilla on erityisen yleinen rintasyöpä, joka on 
Euroopan naisilla useimmin kuolemaan johtava syöpä, sekä paksusuolen syöpä. Sydän- ja 
verisuonitaudit ja sydänkohtaukset ovat yksi naisten yleisimmistä kuolinsyistä, ja ne jäävät 
usein diagnosoimatta, koska naisten oireet usein poikkeavat miesten oireista..

Vaikka naiset elävätkin miehiä pitempään, naisten ja miesten terveen eliniänodotteen välinen 
ero on silti pienempi kuin todennäköisen kokonaiseliniän ero. Kun naisten odotettiin vuonna 
2007 elävän kuusi vuotta miehiä pitempään, terveen eliniän ero naisten ja miesten välillä oli 
vähemmän kuin vuosi. Asianmukaisen lääkärinhoidon lisäksi myös oikea ravinto on 
avainasemassa terveen elämän kannalta. Yleisissä ravintosuosituksissa ei kuitenkaan oteta 
huomioon ikääntyneiden erityistarpeita.


