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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yksinhuoltajaäitien tilanteesta 
(2011/2049(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen sosiaalisia oikeuksia 
ja naisten ja miesten tasa-arvoa koskevat määräykset,

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

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2008 annetun komission kertomuksen esikouluikäisten lasten 
hoitojärjestelyjä koskevien Barcelonan tavoitteiden täytäntöönpanosta (KOM(2008)0638),

– ottaa huomioon komission kertomuksen "Naisten ja miesten tasa-arvo – 2010" 
(KOM(2009)0694),

– ottaa huomioon Eurofoundin 24. maaliskuuta 2010 päivätyn raportin "Second European 
Quality of Life Survey: Family life and work",

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-
arvon etenemissuunnitelman 2006–2010 tulosten arvioinnista ja suosituksista 
jatkotoimiksi1,

– ottaa huomioon sosiaalisen syrjäytymisen torjumista koskevan EU:n foorumin,

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman naisten köyhyydestä 
Euroopan unionissa2,

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-
arvosta Euroopan unionissa – 20103,

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2008 annetun komission tiedonannon "Työ- ja 
yksityiselämän tasapainon parantaminen: enemmän tukea työ-, yksityis- ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseen" (KOM(2008)0635),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä 20. lokakuuta 2010 vahvistamansa kannan 
ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä raskaana 
olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja 
terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY 
muuttamisesta4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0232.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0086.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0085.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0373.
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– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2011),

Yleistilanne

A. ottaa huomioon, että vallitseva kahden vanhemman perhemalli on väistymässä ja että 
yksinhuoltajaäidit ovat muodostumassa yhä merkittävämmäksi ryhmäksi kaikissa 
kehittyneissä ja teollisuusmaissa riippumatta siitä, ovatko he eronneita, asumuserossa tai 
ovatko he koskaan olleet naimisissa; katsoo, että tähän uuteen todellisuuteen on näin ollen 
vastattava asianmukaisin toimin,

B. toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa yksinhuoltajaäidit tulevat edelleen sosiaalisesti 
leimatuiksi; katsoo, että epävirallisen verkostoitumisen merkitys heidän integroimisessaan 
olisi tunnustettava,

C. toteaa, että Euroopassa valtaosa yksinhuoltajista on naisia; toteaa, että vuonna 2001 
keskimäärin 85 prosenttia yksinhuoltajista oli 25–64-vuotiaita äitejä, eli 5 prosenttia koko 
naisväestöstä oli yksinhuoltajaäitejä, ja että joissakin jäsenvaltioissa yksinhuoltajaäitien 
osuus oli 6–7,5 prosenttia (Tšekin tasavalta, Puola, Unkari ja Slovenia) ja joissakin 
toisissa jopa 9 prosenttia (Viro ja Latvia),

D. ottaa huomioon, että yksinhuoltajaäitien oikeudellinen asema vaihtelee (eronnut, 
asumuserossa, naimaton tai leski) ja siksi heidän tilanteensa on erilainen ja he saavat 
erilaisia tukia,

Yksinhuoltajaäitien työllisyys

E. toteaa, että 69 prosenttia yksinhuoltajaäideistä on nykyään työelämässä ja että vuonna 
2001 yksinhuoltajaäideistä keskimäärin 18 prosenttia työskenteli osa-aikaisesti,

F. ottaa huomioon, että nämä osa-aikaratkaisut eivät usein ole vapaaehtoisia vaan 
perhesyiden sanelemia,

Köyhyysriski

G. katsoo, että yhden vanhemman kotitaloudet ovat alttiimpia köyhyysriskille kun kahden 
vanhemman kotitaloudet, toteaa, että viimeisimpien, vuodelta 2006 saatavilla olevien 
tietojen mukaan 32:a prosenttia yhden vanhemman kotitalouksista 25 jäsenvaltion EU:ssa 
uhkasi köyhyys – sellaisten pariskuntien osalta, joilla on lapsia, vastaava luku on 
12 prosenttia,

H. toteaa, että yksinhuoltajaäidit joutuvat todennäköisesti elämään suuremmassa 
epävarmuudessa ja köyhyydessä kuin yksinhuoltajaisät ennen kaikkea heidän 
työmarkkinatilanteensa, kuten korkeamman työttömyyden, alhaisimpien palkkojen, osa-
aikatyön tai heikompilaatuisten työpaikkojen, vuoksi,

Perhe- ja työelämän yhteensovittaminen

I. ottaa huomioon, että urapaineet ovat suurimmillaan 25–40 vuoden ikäisillä, kun lapset 
ovat vielä pieniä ja vaativat enemmän huolenpitoa ja aikaa vanhemmiltaan, toteaa, että 
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koulu- ja työajat ovat usein yhteensopimattomia, mikä on usein suurin este ja rajoitus 
perhe- ja työelämän yhteensovittamiselle,

J. toteaa, että yksinhuoltajavanhemmat kohtaavat kaksi kertaa niin paljon vaikeuksia kuin 
kahden vanhemman perheet, koska yksinhuoltajat eivät voi jakaa velvollisuuksia,

Yleistilanne

1. rohkaisee kaikkien, yksinhuoltajaäitien hyväksi toimivien järjestöjen ja epävirallisten 
verkostojen työtä erityisesti maissa, joissa on vähän tai ei mitään erityistä tukea 
yksinhuoltajaperheille;

2. kehottaa yksinhuoltajaäitien tukemiseksi työskenteleviä järjestöjä tarjoamaan koulutusta, 
jolla pyritään helpottamaan yksinhuoltajaäitien työllistymistä ja kohottamaan heidän 
itsetuntoaan;

3. rohkaisee yksinhuoltajaäideille tarkoitettujen verkkopohjaisten ja henkilöiden välisten 
keskustelufoorumien sekä palvelupuhelinten kehittämiseen, jotta voidaan vähentää heidän 
syrjäytymistään ja jotta heidän on mahdollista keskustella omista tarpeistaan ja vaihtaa 
niitä koskevia parhaita käytänteitä;

4. kannustaa sellaisen vanhemmille tarkoitetun koulutuksen kehittämiseen, jonka avulla 
yksinhuoltajaäitejä valmistetaan vaikeaan lastenkasvatustehtäväänsä yksinhuoltajana ja 
opetetaan parhaat keinot hoitaa tämä tehtävä ja antaa lapselle tasapainoinen elämänrytmi;

Yksinhuoltajaäitien työllisyys

5. pitää tarpeellisena helpottaa yksinhuoltajaäitien mahdollisuuksia saada koulutusta, 
erityisesti nuorten äitien, jotka usein keskeyttävät opintonsa kun tulevat raskaaksi; katsoo, 
että näin he voisivat saada pätevyyden ja maksimoida mahdollisuutensa päästä 
laadukkaaseen työhön ja tulla taloudellisesti riippumattomiksi;

6. painottaa, että on tarpeen lisätä lastenhoitomahdollisuuksia, kuten lastentarhoja, ja 
helpottaa huomattavasti yksinhuoltajaäitien koulutukseen pääsyä ja työnhakua;

Köyhyysriski

7. kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan yksinhuoltajaperheiden tukemista koskevia parhaita 
käytänteitä erityisesti talouskriisin yhteydessä, koska sen vuoksi yksinhuoltajavanhempien 
tilanne huononee entisestään;

8. pyytää jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että kaikkia lapsia kohdellaan yhtäläisesti ja että 
heidän elämänsä on laadukasta heidän vanhempiensa siviilisäädystä riippumatta 
tarjoamalla yleisiä avustuksia, jotta köyhyys ei siirry lapsille;

9. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, jolla pyritään tukemaan yksinhuoltajaperheitä 
taloudellisesti sellaisten yksinhuoltajille tarkoitettujen etuuksien, yksinhuoltajatalouksille 
tarkoitettujen verohuojennusten tai muiden yksinhuoltajavanhemmille tarkoitettujen 
verovähennysten muodossa, jotka ovat sopusoinnussa kansallisen lainsäädännön kanssa;
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10. pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että tuet (elatusmaksut) vanhemmalta, joka ei ole 
lapsen huoltaja, maksetaan säännöllisesti;

Perhe- ja työelämän yhteensovittaminen

11. painottaa, että työn ja perhe-elämän tasapaino olisi asetettava etusijalle ottamalla käyttöön 
perhettä suosivia työehtoja, kuten joustavat työajat ja etätyö, sekä kehittämällä 
lastenhoitomahdollisuuksia, lastentarhoja jne.;

12. korostaa, että yksinhuoltajaäitien työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi 
tarvitaan isien suurempaa osallistumista; toteaa tässä yhteydessä, että jaettu huoltajuus on 
lähes puuttuva vaihtoehto joissakin jäsenvaltioissa;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.



PR\864476FI.doc 7/8 PE462.848v01-00

FI

PERUSTELUT

Yksinhuoltajaäidit ovat usein sivuutettu väestönosa, koska sille on hyvin vaikea antaa 
kasvoja. Koska, tähän väestöryhmään kuuluu sosioekonomiselta taustaltaan hyvin 
monenlaisia henkilöitä, joiden ikävaihtelu on yli 40 vuotta, yksinhuoltajaäideillä ei ole 
tunnistettavaa ja näkyvää edunvalvojaa, joka voisi ajaa kaikkien yksinhuoltajaäitien etuja, 
koska asianomaiset toimet vaikuttavat kuhunkin äitiin eri tavalla. Maantieteellisesti katsottuna 
Euroopassa voidaan nähdä eroja yksinhuoltajaäiteihin suhtautumisessa. Eteläisen välimeren 
valtioissa (Italia, Portugali, Espanja, Kreikka) hyväksytään, että laajempi perhe auttaa 
yksinhuoltajaa lasten hoidossa ja kasvatuksessa vapaaehtoisesti ja korvauksetta. Pohjois-
Euroopassa ja Pohjoismaissa (Ranska, Ruotsi, Saksa, Tanska) valtion sosiaaliturvajärjestelmät 
tarjoavat yksinhuoltajaäideille etuja ja sosiaalista apua. Itäeurooppalaisissa jäsenvaltioissa on 
yleensä sekoitus erilaisia toimia, toiset pitäytyvät kommunistihallinnosta peräisin oleviin 
vahvoihin perhearvoihin, kun taas toisissa on sekoitus Pohjois- ja Etelä-Euroopan toimia. 
Maantieteellisen jakaumansa sekä ikäerojen ja sosioekonomista tilannetta koskevien erojen 
vuoksi yksinhuoltajaäitien on vaikea järjestäytyä ja valvoa etujaan. Sitä paitsi monet 
suhtautuvat yksinhuoltajaäitiyteen leimaavasti, väliaikaisena tilanteena, joka voi muuttua kun 
yksinhuoltajaäiti löytää uuden kumppanin. Tämän vuoksi on entistä vaikeampaa olla
yksinhuoltajaäiti Euroopassa.

Nykyään viisi prosenttia eurooppalaisista naisista on yksinhuoltajaäitejä. Yksinhuoltajaäitien 
katsotaan usein leimaavasti ja virheellisesti koostuvan ainoastaan vastuuttomista teini-
ikäisistä, kun tosiasiassa kaikista yksinhuoltajista Euroopassa 85 prosenttia on 
yksinhuoltajaäitejä, joiden ikä on 25 ja 64 vuoden välillä. Talous- ja rahoituskriisin kielteiset 
vaikutukset ovat tuntuneet kaikkialla Euroopassa, ja erityisesti naiset ovat kärsineet siitä 
kovasti. Kriisin vaikutus on ollut vielä suurempi yksinhuoltajaäitien enemmistöön, joka on 
parhaassa työiässä (25–40-vuotiaat).

Sen lisäksi, että eurooppalaiset yksinhuoltajaäidit kärsivät sukupuolten välisestä palkkaa 
koskevasta epätasa-arvosta, he joutuvat kamppailemaan velkaantumista ja lastensa hoitoa 
koskevan vaikean valinnan edessä. Yksinhuoltajaäitien korkean työttömyysasteen lisäksi, 
köyhyyden syklisyys vaikuttaa voimakkaasti yksinhuoltajaäideistä riippuvaisiin lapsiin. Näillä 
lapsilla on vähemmän voimavaroja onnistua opinnoissaan ja siten vähemmän mahdollisuuksia 
päästä työmarkkinoille kilpailukykyisenä.

Yksinhuoltajaäitien terveydentila on usein epävakaampi kuin kahden vanhemman perheen 
äitien. Yksinhuoltajaäidit kärsivät enemmän stressistä, koska he joutuvat suoriutumaan yksin 
tehtävistä, jotka tavallisesti jaetaan kahden vanhemman kesken. Usein heillä ei ole varaa 
asianmukaiseen terveydenhoitoon eikä mahdollisuutta tarpeelliseen lepoon.

Tilastollisesti koko Euroopassa yksinhuoltajaäidit ovat vähemmän koulutettuja kuin 
naimisissa olevat äidit. Tämä on erityisen raskas este nuorille ammattitaidottomille 
yksinhuoltajaäideille, koska ilman koulutusta heidän työllistymismahdollisuutensa ovat 
todennäköisesti erittäin huonot. Tämän vuoksi on vaara, että he jäävät vaille 
ammattipätevyyttä myös tulevaisuudessa, koska heiltä puuttuu käytännön työkokemus. 
Lisäksi monien yksinhuoltajaäitien saatavilla oleva työ on ainoastaan osa-aikatyötä ja 



PE462.848v01-00 8/8 PR\864476FI.doc

FI

alipalkattua, minkä vuoksi heidän on hyvin vaikeaa luoda tasapainoinen elämä lapsilleen ja 
edetä työelämässä.

Miten torjua yksinhuoltajaäitien epätasa-arvoinen kohtelu Euroopassa

On äärimmäisen tärkeää, että tämän mietinnön myötä eri jäsenvaltiot pyrkivät käsittelemään 
yksinhuoltajaäitien asiaa investoimalla tätä asiaa koskevaan tutkimukseen ja edistämällä sitä. 
Tässä työssä niiden olisi hyödynnettävä Vilnaan vasta perustettua Euroopan tasa-
arvoinstituuttia. Sen lisäksi jäsenvaltioiden olisi omien tutkimustulostensa perusteella 
aloitettava vuoropuhelu muiden jäsenvaltioiden kanssa tietojen ja kokemusten vaihtamiseksi 
parhaista toimintatavoista ja ratkaisuista.

On rohkaistava kansallisia toimia, joilla varmistetaan epäsuorat tuet elintarvikeostojen avulla. 
Jäsenvaltioiden on mahdollista torjua köyhyyden kausittaisuutta antamalla ruokaseteleiden 
avulla taloudellista tukea yksinhuoltajaäideille.

Yksinhuoltajaäideille voidaan myöntää verohuojennuksia. Tällaisia menettelyjä on nykyään 
käytössä Itävallassa, Belgiassa, Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Yksinhuoltajaäideille ja heidän alaikäisille lapsilleen olisi annettava terveydenhoitoapua, jolla 
kompensoidaan puuttuva toisen vanhemman osuus. Olisi myönteinen askel ottaa käyttöön 
eurooppalainen kannustin jäsenvaltioille, jotka tarjoavat terveydenhoitopalveluja äideille ja 
lapsille, joiden tulot ovat alle kansallisten keskitulojen.

Unionin olisi tarjottava verohelpotuksia ja kannustimia yrityksille, jotka 
lastenhoitomahdollisuuksia ja lastentarhoja työpaikalla, jotta yksinhuoltajaäidit voivat 
työskennellä samaan aikaan kun heidän lapsensa ovat hoidossa ja saavat opetusta. Olisi 
myönnettävä verohelpotuksia myös yrityksille, jotka tarjoavat koulutusta yksinhuoltajaäideille 
monimutkaisesta tehtävästä olla äiti ja työntekijä. Tämänkaltaisessa käytännössä jäsenvaltiot 
voisivat ottaa esimerkkiä Alankomaista, jossa lastenhoitoapu on ilmaista yksinhuoltajaäidille.

Yksinhuoltajaäideille olisi tarjottava joustavia työmahdollisuuksia, kuten osa-aikatyötä, 
etätyötä ja verkkotyötä paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla, jotta he voisivat sovittaa
yhteen yksityis- ja työelämän.

Yksinhuoltajaäideille olisi annettava etusija kohtuuhintaisten asuntojen saamisessa.

Yksinhuoltajaäideille olisi myönnettävä ylimääräisiä työttömyyskorvauksia heidän 
huollettavinaan olevien lasten lukumäärän mukaan. Jäsenvaltiot voisivat ottaa Saksasta 
esimerkkiä tässä asiassa, sillä siellä on jo korotettu yksinhuoltajaäideille, joilla on huollettavia 
lapsia, maksettavan työttömyyskorvauksen määrää.


