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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

aiheesta ”Vanha manner ikääntyy – ikääntymispolitiikkaan liittyvät mahdollisuudet ja 
haasteet vuoden 2020 jälkeen”
(2020/2008(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 6, 153, 156 ja 
174 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 ja 25 artiklan,

– ottaa huomioon vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen, jossa 
käsitellään henkilökohtaista itsemääräämisoikeutta, syrjimättömyyttä, täysimääräistä ja 
tehokasta osallistumista yhteiskuntaan, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja esteettömyyttä,

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion, jossa todetaan, että ikään 
perustuvan syrjinnän kielto on yhteisön oikeuden yleinen periaate yhdenvertaisen 
kohtelun erityistapauksena1,

– ottaa huomioon kesäkuussa 2010 annetut neuvoston päätelmät aktiivisena 
ikääntymisestä2,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin3,

– ottaa huomioon 11. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 
väestörakenteen muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta,

– ottaa huomioon aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden 
eurooppalaisesta teemavuodesta (2012) 14. syyskuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen (2010/0242 (COD)) ja sitä edeltäneen Euroopan 
komission tiedonannon (COM (2010)0462),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin mietinnön alueiden käyttöön ottamista 
koheesiopolitiikan välineistä väestörakenteen muutokseen varautumiseksi (2017),

– ottaa huomioon neuvoston direktiivin 2000/78/EY, jossa vahvistetaan yleiset puitteet 
uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän torjumiseksi työssä ja ammatissa,

– ottaa huomioon komission ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean raportin 

1 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fi&num=C-144/04
2 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/114968.pdf
3https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fi
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ikääntymisen vaikutuksista julkisiin menoihin ”European Economy: The impact of 
ageing on public expenditure: projections for the EU25 Member States on pensions, 
health care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050)”, 
Bryssel 2006,

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Euroopan väestökehitys – haasteista 
mahdollisuuksiin” (COM(2006)0571)4,

– ottaa huomioon sosiaalisen suojelun komitean raportin aiheesta ”Riittävä sosiaaliturva 
pitkäaikaishoidon tarpeisiin ikääntyvässä yhteiskunnassa” (2014),

– ottaa huomioon komission kertomuksen väestön ikääntymisestä ”The 2018 Ageing 
Report: Underlying Assumption and Projection Methodologies”5,

– ottaa huomioon WHO:n raportin aktiivisesta ikääntymisestä ”Active Ageing. A Policy 
Framework” (2002),

– ottaa huomioon WHO:n raportin ikäystävällisistä kaupungeista ”Global Age-Friendly 
Cities: A Guide” (2007),

– ottaa huomioon WHO:n raportin ikääntymisestä ja terveydestä ”World Report on 
Ageing and Health” (2015),

– ottaa huomioon YK:n maailmanlaajuisen ikäindeksin vuodelta 2015,

– ottaa huomioon YK:n raportin maailman väestön ikääntymisestä ”World Population 
Ageing” (2019),

– ottaa huomioon, että aktiivisena ikääntyminen oli yksi Eurooppa 2020 -strategian 
keskeisistä osatekijöistä,

– ottaa huomioon komission kertomuksen Euroopan väestörakenteen muutoksen 
vaikutuksista ”Impact of Demographic Change in Europe” (2020),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan kannan 
tarkistuksina,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön 
(A9-0000/2020),

Yleistä

A. ottaa huomioon, että EU:n väestö vähenee; toteaa, että vuonna 1960 EU:n 

4 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eec46e9d-b108-489e-9d65-b0e216428094/language-fi
5 https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-underlying-assumptions-and-
projection-methodologies_en
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asukkaiden osuus maailman väestöstä oli 13,5 prosenttia, kun se nykyään on 
6,9 prosenttia;

B. ottaa huomioon, että viimeisten 50 vuoden aikana miesten ja naisten keskimääräinen 
elinajanodote on noussut keskimäärin kymmenellä vuodella; 

C. ottaa huomioon, että EU:n hedelmällisyysluku laskee ja oli vuonna 2018 enää 1,55;

D. ottaa huomioon, että työikäisten (15–64-vuotiaat) kokonaismäärä vähenee 
20,8 miljoonalla vuodesta 2005 vuoteen 2030, kun suuret ikäluokat jäävät 
eläkkeelle;

E. ottaa huomioon, että vuonna 2018 EU:n kansalaisista 19 prosenttia oli vähintään 
65-vuotiaita;

F. ottaa huomioon, että vanhuudelle ovat ominaisia sellaiset ilmiöt kuin kumppanin 
menettäminen, naisten osuuden kasvu ja yksinäisyys; ottaa huomioon, että vuodesta 
2010 lähtien yhden hengen kotitalouksien määrä on kasvanut 19 prosentilla; ottaa 
huomioon, että EU:ssa 40 prosenttia yli 65-vuotiaista naisista asuu yksin;

G. ottaa huomioon, että väestörakenteen muutos vaikuttaa voimakkaasti 
maaseutualueisiin ja syrjäisiin alueisiin;

H. ottaa huomioon, että vuosina 2000–2015 yli 60-vuotiaiden määrä kasvoi 
kaupungeissa 68 prosentilla ja maaseudulla 25 prosentilla;

I. ottaa huomioon, että iäkkäillä henkilöillä on suurin riski jäädä ilman internetyhteyttä 
ja nykyaikaista teknologiaa, minkä vuoksi he ovat alttiimpia syrjäytymiselle, 
digitaalinen syrjäytyminen mukaan luettuna;

J. ottaa huomioon, että vuosina 1998–2018 joidenkin EU:n alueiden väestö väheni 
jopa 15 prosentilla, mikä on johtanut alueiden väestön ikääntymiseen ja 
ääritapauksissa nopeaan väestökatoon;

Terveys

K. ottaa huomioon, että eurooppalaisen terveyshaastattelututkimuksen tulokset 
osoittavat, että suurimmalla osalla ikääntyneistä havaittiin kroonisia sairauksia tai 
vaivoja ja että vain joka yhdeksäs ilmoitti, ettei tällaisia ongelmia ollut;

L. ottaa huomioon, että ikääntyneet eivät ole homogeeninen yhteisö;

M. ottaa huomion, että toisten huollettavana oleminen lisääntyy iän myötä; 

N. ottaa huomioon, ettei huollettavana olemiselle ole yhdenmukaista määritelmää 
EU:ssa;

O. ottaa huomioon, että iäkkäät henkilöt suosivat passiivista toimintaa muun muassa 
terveydentilansa vuoksi tai koska heillä ei ole ollut tapana harrastaa säännöllisesti 
liikuntaa ja virkistystoimintaa, heidän on vaikea päästä urheilu- ja 
kuntoutuskeskuksiin ja koska iäkkäille tarkoitettua toimintaa ei ole riittävästi 
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tarjolla;

P. ottaa huomioon, että ajatuksella kotona ikääntymisestä on keskeinen merkitys 
aluesuunnittelussa ja laitoshoidosta luopumisessa; 

Q. ottaa huomioon, että ikääntyneillä on suurempi riski sairastua ja saada tautien, 
mukaan lukien covid-19, vakavampi muoto;

R. ottaa huomioon, että koronaviruspandemian aikana monet kansalaiset kokivat ikään 
perustuvaa syrjintää terveydenhuolto- ja hoivapalvelujen saannissa;

Ikään perustuva syrjintä

S. ottaa huomioon, että iäkkäät henkilöt, etenkin naiset, ovat muita suuremmassa 
köyhyysvaarassa, mikä johtuu muun muassa jäsenvaltioiden erilaisesta 
talouskehityksestä sekä palkka- ja eläke-eroista;

T. katsoo, että ikään perustuvan syrjinnän torjuminen työmarkkinoilla on olennaisen 
tärkeää aktiivisena ikääntymisen kannalta;

U. ottaa huomioon, että ikäsyrjintä on kaikkialla Euroopan unionissa esiintyvä ilmiö, 
joka näkyy institutionaalisissa järjestelmissä, yksilöllisissä lähestymistavoissa ja 
sukupolvien välisissä suhteissa;

V. ottaa huomioon, että yleisimmät iäkkäiden esiin tuomat syrjinnän muodot 
jäsenvaltioissa ovat olleet vaikeudet päästä työmarkkinoille syrjivien 
työpaikkailmoitusten ja palvelukseenottomenettelyiden vuoksi, irtisanomiset ja 
pakollinen eläkkeelle siirtyminen sekä vakuutus- ja pankkipalvelujen saatavuus;

W. ottaa huomioon, että iäkkäät joutuvat yhä useammin rikosten ja muiden heihin 
kohdistuvien huolestuttavien toimien, kuten petosten ja sopimattomien kaupallisten 
menettelyjen kohteeksi;

Ikäihmiset työmarkkinoilla

X. ottaa huomioon, että vuoden 2012 Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 60 prosenttia 
eurooppalaisista vastusti eläkeiän nostamista;

Y. katsoo, että luomalla naisille ja miehille edellytykset työskennellä pidempään 
voidaan kannustaa monia iäkkäitä ihmisiä pysymään työmarkkinoilla;

Z. katsoo, että työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden varmistaminen koko heidän 
uransa ajan on edellytys kestävälle työelämälle ja aktiivisena ja terveenä 
ikääntymiselle eläkkeelle siirtymisen jälkeen;

EU:n rahastot ja julkiset tilat

AA. ottaa huomioon, että aktiivisen ikääntymisen strategioita voidaan tukea Euroopan 
rakennerahastoista ja koheesiorahastosta;
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BB. ottaa huomioon, että Esteetön kaupunki -palkinnon kaltaiset aloitteet edistävät 
julkisten tilojen mukauttamista iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden tarpeisiin; 

CC. ottaa huomioon, että monissa jäsenvaltioissa iäkkäiden henkilöiden asunnot eivät 
vastaa heidän tarpeitaan ja valmiuksiaan korkeiden asumiskustannusten, yksin 
asumisen ja esteettömyyden ongelmien vuoksi; 

Iäkkäiden syrjinnän torjunta

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita torjumaan iäkkäiden henkilöiden syrjintää 
erityisesti työllisyyden alalla ja muodostamaan yhteiskunnassa myönteisen käsityksen 
vanhuudesta;

2. kehottaa komissiota ja neuvostoa vahvistamaan arvokkaan ikääntymisen teemavuoden, 
jotta voidaan lujittaa sukupolvien välisiä yhteyksiä ja torjua vanhuusiän yksinäisyyttä; 
korostaa tämän aloitteen merkitystä paitsi väestörakenteen muutoksen myös 
koronaviruspandemian yhteydessä, sillä se on koetellut iäkkäitä kaikkein eniten; 

3. kehottaa komissiota valmistelemaan ikääntyneitä koskevan toimintastrategian, jossa 
otetaan huomioon iäkkäiden henkilöiden tilanteiden moninaisuus ja monimutkaisuus;

Ikääntyneiden terveysturvallisuus ja hoiva

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan ja hyväksymään huollettavana olemiselle 
yhtenäisen määritelmän, jotta on mahdollista yksilöllistää tukea ja jotta huollettavan 
henkilön elämä voi jatkua sosiaalisesti hyväksyttävissä oloissa; 

5. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan yhtäläisen pääsyn sairaanhoito- ja 
hoivapalveluihin sekä terveydenhoito- ja hoivalaitoksiin ilman ikään perustuvaa 
syrjintää;

6. kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan iäkkäiden henkilöiden turvallisuuden tunnetta 
muun muassa kehittämällä digitaaliteknologiaa, etähoitoa ja etälääketiedettä sekä 
perustamalla koulujen ja päiväkotien läheisyyteen päiväkeskuksia, jotka edistävät 
sukupolvien välisiä suhteita;

7. kannustaa jäsenvaltioita vähentämään ikääntyneiden laitoshoitoa, sillä siten voidaan 
edistää paremmin ikääntyneiden sosiaalista osallisuutta ja itsenäisyyttä;

8. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan ammatillista tukea toisten huollettavina olevien 
iäkkäiden henkilöiden hoitajille ja avustajille ja ottamaan käyttöön erityyppisiä 
määräaikaisia lomia toisten huollettavina olevia iäkkäitä henkilöitä hoitaville 
perheenjäsenille;

9. kehottaa jäsenvaltioita joustavoittamaan työoloja ja varmistamaan kuntoutuspalvelujen 
saatavuuden, jotta kannustetaan iäkkäitä työntekijöitä pysymään työmarkkinoilla;

10. kehottaa jäsenvaltioita valmistautumaan siihen, että ikääntyneiden tarpeisiin tarvitaan 
sairaanhoito-, hoiva- ja avustajahenkilöstöä; kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
mahdollisimman monille terveydenhuollon ammattilaisille geriatrian alan koulutusta; 
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Aktiivisena ikääntyminen

11. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään iäkkäille tarkoitettuja koulutus- ja 
integroitumismahdollisuuksia, myös verkkokoulutusta;

12. kannustaa jäsenvaltioita kehittämään iäkkäiden keskuudessa vapaaehtoistoimintaa ja 
mentorointia, sillä siten voidaan ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä, kannustaa nuoria 
työntekijöitä kehittämään taitojaan ja säilyttää perinteisiä käsityötaitoja osana 
eurooppalaista kulttuuriperintöä;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään iäkkäiden henkilöiden sosiaalista 
osallisuutta käyttämällä internetiä ja muuta tieto- ja viestintätekniikkaa kulttuurin, 
viihteen, koulutuksen, viestinnän, etähoidon ja etälääketieteen tarkoituksiin;

14. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikilla kotitalouksilla on pääsy 
laajakaistainternetiin, mistä on hyötyä digitaalisen syrjäytymisen torjunnassa;

15. kehottaa komissiota ottamaan EU:n strategioissa huomioon senioritalouden 
mahdollisuudet ja edistämään sitä ponnekkaammin jäsenvaltioissa;

Turvalliset tilat ja tutkimus 

16. kehottaa jäsenvaltioita mukauttamaan rakennuksia ja asuntoja iäkkäiden, vammaisten 
sekä liikuntarajoitteisten ja aistivammaisten henkilöiden tarpeisiin; korostaa turvallisten 
asuntojen olevan sellaisia, joissa vaarojen mahdollisuutta on vähennetty ja joissa on 
helpompi saada apua vaaratilanteessa;

17. kehottaa jäsenvaltioita edistämään ohjelmia ja toimia, joilla kannustetaan perheitä 
elämään lähellä toisiaan, lujitetaan sukupolvien välisiä siteitä ja annetaan ikääntyneille 
henkilöille, joiden on terveydellisistä tai taloudellisista syistä lähdettävä kodeistaan, 
mahdollisuus löytää tarpeitaan vastaava asunto ilman, että heidän on jätettävä yhteisö, 
jossa he ovat eläneet vuosikausia;

18. korostaa, että palveluasunnot ja tuettu asuminen ovat asunto- ja sosiaalipolitiikan 
välineitä, joille on ominaista muun muassa laitoshoidosta luopumista koskevan tuen 
tehokkuus; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, joilla laajennetaan 
palveluasumisen ja tuetun asumisen saatavuutta;

19. kannustaa jäsenvaltioita lisäämään ESR plussan, EAKR:n ja JTF-rahaston menoja 
iäkkäiden työntekijöiden koulutukseen ja uudelleenkoulutukseen, yritysten 
sopeuttamiseen iäkkäiden työllistämiseen ja julkisen infrastruktuurin ja tilan 
mukauttamiseen iäkkäiden tarpeisiin; kehottaa käyttämään enemmän EAKR:n varoja 
iäkkäiden eristyneisyyden torjumiseen maaseutualueilla;

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

Väestön ikääntyminen on tällä hetkellä Euroopan unionin suurimpia haasteita. 
Elinajanodotteen nousu, syntyvyyden lasku, kaupungistumisen lisääntyminen ja työikäisen 
väestön väheneminen ovat merkittävimpiä mutta eivät ainoita muutoksia, joiden seurauksena 
eurooppalaisten osuus maailman väestöstä pienenee (arviolta alle neljä prosenttia maailman 
väestöstä vuoteen 2070 mennessä). Väestörakenteen muutokset myös kärjistävät alueiden 
välisiä eroja ja aiheuttavat näin väestökatoa EU:ssa, etenkin maaseudulla.

Koronaviruspandemia on entisestään korostanut erityistä huomiota vaativia ongelmia ja 
tuonut korostetusti esiin tarpeen sisällyttää EU:n toimiin iäkkäitä henkilöitä koskeva 
erityisstrategia. Tavoitteena on korostaa iäkkäiden roolia EU:n yhteiskunnissa, tarjota heille 
asianmukaista hoivaa, ehkäistä vanhuusiän yksinäisyyttä ja hyötyä iäkkäiden laajasta 
tietämyksestä ja kokemuksesta. Sen vuoksi tässä mietinnössä puhutaan niin paljon 
sukupolvien välisestä solidaarisuudesta ja sellaisten aloitteiden tukemisesta, jotka perustuvat 
senioritalouteen, mentorointiin ja ikäihmisten aktivoimiseen. 

Lisäksi on tarpeen torjua päättäväisesti kaikkia iäkkäisiin kohdistuvan syrjinnän, rikollisuuden 
ja eristämisen muotoja. Jo vuosien ajan on keskusteltu ikäsyrjinnän ilmiöstä, joka ilmenee 
muun muassa ikääntyneisiin kohdistuvana syrjintänä työmarkkinoilla, mutta 
koronaviruspandemian aikana se näyttäytyi eri valossa. Covid-19 osoitti, että tämä ikäryhmä 
on erityisen altis digitaaliselle syrjäytymiselle tai syrjinnälle terveydenhoitopalvelujen 
yhtäläisen saatavuuden osalta. 

Mietinnössä esitetään myös, että perustetaan arvokkaan ikääntymisen teemavuosi, joka 
tavoitteena olisi oltava muun muassa sukupolvien välisten siteiden vahvistaminen ja 
vanhuusiän yksinäisyyden ehkäiseminen. Tämä on viittaus vuonna 2012 tehtyyn aloitteeseen, 
jolla EU yritti ensimmäisen kerran puuttua ikäsyrjinnän ongelmaan. Monet tuolloin 
hahmotelluista tehtävistä ovat edelleen tarpeellisia, ja koronaviruspandemia on aiheuttanut 
EU:lle tällä alalla lisähaasteita ja johtanut siksi vaatimuksiin tämän aloitteen käynnistämisestä 
uudelleen.

Yksi suurimmista haasteista on edelleen ikääntyneiden hoito, ja siksi mietinnössä kiinnitetään 
huomiota ongelman monimutkaisuuteen: alkaen ikääntyneiden moninaisista tarpeista aina 
huollettavana olemisen määritelmän yhdenmukaistamiseen, etähoidon ja etälääketieteen 
käyttöön, mahdollisimman monen lääketieteen ammatin sisällyttämiseen geriatrian alan 
koulutuksen ja ikääntyneitä hoitaville tarjottavaan tukeen. 

Väestörakenteen muutokset jatkuvat, ja siksi on huolehdittava julkisten tilojen 
mukauttamisesta ikääntyvän väestön tarpeisiin. EU:n olisi kannustettava jäsenvaltioita 
hyödyntämään enemmän EU:n rahastoja, kuten ESR plussaa ja EAKR:ää, infrastruktuurin ja 
julkisten tilojen mukauttamiseksi iäkkäiden tarpeisiin.

Mietinnössä yksilöidään myös konkreettisia toimia, jotka liittyvät yhteen EU:n perusarvoista: 
sukupolvien väliseen solidaarisuuteen. Mentoroinnin ja vapaaehtoistoiminnan edistämisen 
lisäksi olisi hyödyllistä kannustaa jäsenvaltioita perustamaan koulujen ja päiväkotien 
läheisyyteen päivähoitokeskuksia, koska ne auttavat luomaan sukupolvien välisiä siteitä ja 
ehkäisemään vanhuusiän yksinäisyyttä.


