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I. Väestörakenteen muutos ja sen vaikutukset Euroopan alueisiin

Väestörakenteen muutos Euroopan unionissa on tosiasia, ja se, miten muutokseen 
vastataan, on yksi tulevaisuuden ydinpohdintoja. Useimmissa jäsenvaltioissa 
syntyvyysluvut laskevat samalla, kun elinajanodote nousee. Eurostatin ennustukset 
unionin väestömäärästä vuonna 2050 paljastavat huomattavia siirtymiä ikärakenteessa. 
Erityisesti yli 60-vuotiaiden ikäpolvi kasvaa. Väestön ikääntyminen kulkee käsi kädessä 
taloudellisten, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten muutosten kanssa. 

Esittelijä on sitä mieltä, että väestörakenteen muutos johtaa uusiin haasteisiin monilla 
unionin alueilla. Siksi väestörakenteen kehitystä tulee tarkastella ennen kaikkea alueiden 
tasolla, jolla hyvin erilaiset kehityssuunnat huomataan. Samalla kun monilla 
maaseutualueilla väestörakenteen muutos tarkoittaa nuorten ihmisten poismuuttoa, vauraat 
kaupunkialueet hyötyvät muuttoliikkeestä alueelleen. Suuret asutuskeskukset, kuten 
Lontoo, ovat väestörakenteen muutoksen voittajaosapuolia, kun taas alueet Saksan uusissa 
osavaltioissa, Länsi-Puolassa ja Pohjois-Espanjassa ovat häviäjiä. Noin 20 alueella väestö 
vähenee tulevaisuudessa yli 10 prosenttia.

II. Väestörakenteen muutos ja unionin aluepolitiikka 

Kaikki alueet eivät ole vielä tiedostaneet, että väestörakenteen muutos tuo mukanaan niin 
riskejä kuin mahdollisuuksiakin. Haasteiden moninaisuus tarkoittaa, että alueet ja 
kaupungit tarvitsevat omat strategiansa. Periaatteessa niiden kehittäminen on 
jäsenvaltioiden vastuulla, mutta esittelijä on vakuuttunut siitä, että alueiden tulee toimia 
ennakoivasti ja että ne tarvitsevat siihen sekä opastusta että näkökulmia. 

Viidennen koheesioraportin1 päätelmissä painotetaan väestörakenteen muutoksen 
merkitystä. Komission tiedonannossa alueiden välisen solidaarisuuden edistämisestä 
sanotaan, että jokaisen sukupolven oikeudet on taattava. Lasten ja nuorten tulee olla 
osallisia yhteiskunnasta, mihin kuuluu heidän perheidensä tukeminen, korkeatasoisten 
hoito- ja koulutuslaitosten perustaminen sekä ylläpito, ammattikoulutus ja työnäkymät. 
Keskimmäinen sukupolvi tarvitsee tukea paitsi lastensa hoidossa ja kasvatuksessa myös 
vanhusten hoivaamisessa. Vanhukset tarvitsevat apua osallistuakseen aktiivisesti ja 
itsenäisesti sosiaaliseen elämään.

Jäsenvaltiot ja alueet voivat käyttää rakennerahastovaroja kehittääkseen räätälöityjä 
strategioita. Tällä tavalla rakennepolitiikasta saadaan osarahoitusta hankkeille, jotka 
muokkaavat väestörakenteen muutosta tuloksellisesti. Tukikaudella 2007–2013 
jäsenvaltiot ovat varanneet vajaat 30 miljardia euroa (8,5 % rakennerahastotuista) toimiin 
väestörakenteen muutoksen muokkaamiseksi. Näin ollen aluepolitiikka on keskeinen 
väline väestörakenteen muutoksen kohtaamisessa.

                                               
1 KOM(2010)0642.
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III. Tehtävät ja kysymykset

Esittelijä on tietoinen, että väestörakenteen muutos on aihe, joka koskee eri politiikan 
aloja.1 Siitä huolimatta hän on sitä mieltä, että juuri rakennepolitiikan tulee kohdata 
väestörakenteen muutoksen isot haasteet. 

1. Rakennepolitiikan uudistukset yleisesti

a) Esittelijän mielestä on selvitettävä, miten rakennerahastoja voidaan paremmin muokata 
vastaamaan väestörakenteen muutoksen seurauksiin. Ihmiset jäävät asumaan 
kotipaikkakunnalleen vain, jos he tuntevat olonsa hyväksi asuinpaikkakunnallaan, jos he 
löytävät töitä ja kulttuuritarjontaa ja julkinen lähiliikenne sekä terveydenhoito toimivat. 

b) Tulisi pohtia, pitäisikö BKT:n rinnalla myös väestörakenteen muutoksen näkökohtia 
huomioida aluetasolla kriteerinä varojen myöntämiselle rakennerahastoista. Aluepolitiikan 
pääosaston2 "väestörakenteen haavoittuvuusindeksi" voi toimia esimerkkinä.

c) Alueiden pitäisi huomioida väestörakenteen muutos entistä paremmin 
toimintaohjelmissaan ja kehittää strategia muutoksen kanssa menettelyä varten.

d) Yksittäiset alueet, joita väestörakenteen muutos erityisesti koskee, voivat toimia 
"koealueina", jotta voidaan tutkia innovatiivisia lähestymistapoja muutoksen alueelliseen 
hallintaan ja tehdä johtopäätöksiä, joista Euroopan muut alueet hyötyvät.

2. Kaupunkikehitys ja infrastruktuuri 

EAKR-asetuksen 8 artiklan mukaan kestävässä kaupunkikehityksessä tulee huolehtia siitä, 
että muuttuvaan väestörakenteeseen kiinnitetään huomiota. Esittelijä ei näe väestökatoon 
ja väestön keski-iän nousuun liittyvien isojen haasteiden koskevan ainoastaan maaseutua 
vaan myös kaupunkeja.

a) Vaikka "tuottamaton kilpailu" uusista asukkaista estettäisiin, alueiden täytyy yrittää 
pysyä mukana yritysten toimipaikkakilpailussa ja niiden tulisi myös kiinnittää enemmän 
huomiota liikenneyhteyksien, koulutustarjonnan ja elämänlaadun parantamiseen 
rakennerahastovarojen avulla. Pienet maaseutukunnat voivat esimerkiksi saada uutta arvoa 
vanhusten eläkepäivien viettopaikkana.

b) Poismuuton estämiseksi kaupungeista on kehitettävä lapsi- ja perheystävällisiä.
Kehittämiseen kuuluu "lyhyiden etäisyyksien kaupungin" tavoite. Työpaikan, asunnon ja 
virkistysalueiden pitää olla lähellä toisiaan. Kaupunkisuunnittelun kannalta tämä tarkoittaa 
asumisen, ammatin, infrastruktuurin ja viheralueiden yhdistämistä. Kaupunkien tulee 
investoida leikkipuistoihin, viheralueisiin ja myös hoitoa tarvitsevien perheenjäsenten 
hoitolaitoksiin.

                                               
1 Katso myös EMPL-valiokunnan asiakirja 2010/2027(INI).
2 "Väestörakenteen haavoittuvuus -indeksi", katso komission valmisteluasiakirja "Alueet 2020", SEK(2008).
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c) Kaupunkien uudistamista (tai uudelleen rakentamista) tulisi tukea rahallisesti, sillä 
purkutoimet eivät ole liiketaloudellisesti houkuttelevia. Kaupunkisuunnittelussa pitää 
varautua paremmin väestön vähenemiseen myös elävöittämällä ja suunnittelemalla 
keskustoja uudelleen, mistä on tähän mennessä vain vähän kokemusta. Kuntia, joita 
väestörakenteen muutos erityisesti koskee, voidaan käyttää "koealueina" (katso 1.d kohta), 
ja niiden ratkaisuja voidaan hyödyntää koko Euroopassa.

d) On löydettävä innovatiivisia ratkaisuja, jotta pystytään vastaamaan julkisen 
lähiliikenteen uusiin vaatimuksiin. Esimerkiksi mitä vähemmän on työssä käyviä, sitä 
vähemmän lähiliikenteessä on asiakkaita. Maaseudulla linjaliikenne pitää osittain lopettaa. 

3. Eläkeläis-, lapsi- ja perhepolitiikka 

Ikäihmisten yhteiskunnalle antamaa positiivista (taloudellista ja sosiaalista) panosta usein 
aliarvioidaan. Esittelijä pitää myönteisenä suunnitelmaa tehdä vuodesta 2012 "aktiivisen 
ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi". 
Samalla nuoret pitää integroida kaikkiin yhteiskunnan alueisiin, ja heidän tulee saada 
hyvät koulutus- ja työmahdollisuudet. Lisäksi naisia ja perheitä tulee tukea erityisesti.

a) Kuntien pitää houkutella vanhuksia myös, jotta vältetään sosiaalinen syrjäytyminen. 
Tähän kuuluu esim. esteettömän pääsyn järjestäminen julkisiin rakennuksiin. Myös 
vanhusten asumisen suhteen on ryhdyttävä uusiin toimenpiteisiin. Esim. EAKR:n 
varoilla voidaan tukea hoitokoteja, joissa on henkilökuntaa, tai usean sukupolven 
kohtauspaikkojen ylläpitoa. Halpakorkoisia lainoja voitaisiin myös myöntää asuntojen 
uudistamiseen vanhuksille sopiviksi.

b) Alueiden, joiden väestö vähenee ja joiden täytyy valmistautua myös alueelle jäävän 
väestön ikääntymiseen, on pakko mukauttaa sosiaali- ja terveyspalvelut vastaamaan 
tarvetta. Rahallisia tukia täytyy varata vanhusten kotihoidon ja kattavan lääkehoidon 
takaamiseen jatkossakin. 

c) Perheen ja työn yhteensovittamisen parantamiseksi kaupungit ja kunnat tarvitsevat 
kokopäiväisen luotettavan ja maksuttoman hoitopalvelun kaikenikäisille lapsille. Lisäksi 
pitää olla tarjolla tarpeeksi perheille suunniteltuja kohtuuhintaisia asuntoja. Ainoastaan 
hyvä hoito- ja koulutustarjonta ja nuorten hyvät tulevaisuusnäkymät saavat 
syntyvyysluvut jälleen nousemaan.

4. Maahanmuutto

Maahanmuutto Euroopan unionin ulkopuolelta on tähän asti ollut tärkein väestönkasvun 
tekijä. Väestörakenteellisista syistä Eurooppa on edelleen riippuvainen unionin alueelle 
muuttavasta pätevästä työvoimasta. Samalla on todettava, että maahan muuttaneiden 
ihmisten kotouttaminen on toteutunut Euroopan eri alueilla eriasteisesti.



DT\854889FI.doc 5/5 PE456.893v01-00

FI

a) Väestörakenteen muutos vaatii esittelijän mielestä pitkäaikaisen eurooppalaisen 
maahanmuuttostrategian. Unionin pitää koordinoida paremmin maahanmuuttoa ja 
kotouttamista. Laillista maahanmuuttoa tulee säädellä yhteisesti.

b) Alueiden pitää saada enemmän varoja maahanmuuttajien kotouttamiseen. Lisäksi ne 
tarvitsevat tukea maahanmuuttajiin kohdistuvien ennakkoluulojen voittamisessa.

5. Työllisyys

Esittelijän mukaan väestön supistumisen uhatessa on tärkeää lisätä työvoimaan 
osallistumista ja kohentaa ammatillista osaamista, jotta voidaan tukea vaurautta, 
tuottavuutta, kilpailukykyä ja yhteenkuuluvuutta edistävää yhteiskuntaa. Tällä 
ohjelmakaudella tuetaan noin 19 miljardilla eurolla erityisesti naisten, nuorten, 
ikääntyneiden ja heikosti koulutettujen työntekijöiden työllisyyden esteiden poistamista. 

a) Koheesiopolitiikkaa pitää käyttää aikaisempaa vahvemmin tukemaan toimenpiteitä, 
jotka kohdistetaan väestöryhmiin, jotka edustavat toistaiseksi hyödyntämättömiä 
työvoimaresursseja. Erityisesti Euroopan sosiaalirahaston kaikki resurssit pitää pystyä 
hyödyntämään.

b) Nuorisotyöttömyys kuuluu isoimpiin ongelmiin monilla alueilla, joiden tulisi 
hyödyntää Euroopan sosiaalirahaston varoja taatakseen nuorten sosiaalisen osallisuuden ja 
antaakseen heille mahdollisuuden saada sopiva ammatti.

c) Myös ansiotyötä tekevien naisten osuus on edelleen liian alhainen. Väestörakenteen 
muutos on lisäperustelu antaa useammille kaikenikäisille naisille mahdollisuus päästä 
töihin ja osallistua elinikäisen oppimisen ohjelmiin.

6. Analyysivälineet ja parhaat käytännöt

Jotta väestörakenteen muutoksen aiheuttamiin haasteisiin löydetään ratkaisuja, on 
esittelijän mukaan tärkeää laatia kyseisestä muutoksesta asianmukaisia tilastoja. Seuraava 
askel on parantaa asianomaisten tahojen yhteistoimintaa.

a) Analyysityökaluja täytyy kehittää ja myös alueelliset näkökulmat tulee ottaa huomioon, 
jotta ymmärretään paremmin väestörakenteen kehitys Euroopan alueilla. Komission pitäisi 
parannella ja päivittää säännöllisesti "väestörakenteen haavoittuvuusindeksiä". Lisäksi 
paikalliset, alueelliset ja kansalliset väestörakenteen kehitykseen liittyvät tietokannat tulisi 
tehdä vertailtaviksi, jotta tietoja voidaan arvioida kaikkialla Euroopassa.1

b) Alueiden pitää kehittää yhdessä yhteistyöhön perustuvia strategioita. Yhteistyö 
paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa (esim. terveys- ja sosiaalipalveluiden 
tuottajien kanssa) on tärkeää. Komission tulisi lisäksi arvioida uudelleen mahdollisuudet 
panna täytäntöön paikallis- ja alue-edustajille tarkoitettu Erasmus-kokeiluhanke.

                                               
1 Katso SHARE-tietokanta, joka koskee terveyttä, ikääntymistä ja työelämästä poistumista Euroopassa.


