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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

sukupuolten tasa-arvon edistämisestä mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä 

tutkimuksessa 

(2016/2096(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

19 ja 168 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 21, 23 ja 

35 artiklan, 

– ottaa huomioon ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista ja 

direktiivin 2001/20/EY kumoamisesta 16. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 536/2014, 

– ottaa huomioon hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamista ihmisille tarkoitettujen 

lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 

hallinnollisten määräysten lähentämisestä 4. huhtikuuta 2001 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/20/EY (”kliinisiä tutkimuksia koskeva 

direktiivi”), 

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020: 

Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 

sekä kehitysvaliokunnan lausunnon (A8-0000/2016), 

A. katsoo, että oikeus terveyteen on perusihmisoikeus; 

B. toteaa, että terveyden sukupuoliulottuvuudet tuovat mukanaan sen, että naiset kohtaavat 

joitakin erityisiä terveysriskejä elämänsä aikana; 

C. toteaa, että naisten moninaisuuden huomioon ottaminen ja sen sisällyttäminen naisiin 

kohdistettuihin terveyspoliittisiin toimiin lisäisivät näiden toimien vaikuttavuutta; 

D. toteaa, että äitiyskuolleisuuden katsotaan olevan tärkeä terveydenhuoltojärjestelmän 

suorituskyvyn mittari; 

E. toteaa, että seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien, muun muassa turvallisten ja laillisten 

aborttipalvelujen, puute vaarantaa naisten ja tyttöjen hengen ja terveyden, lisää äitien 

kuolleisuutta ja sairastuvuutta ja johtaa elintärkeän hoidon epäämiseen ja lisää 

laittomien aborttien lukumäärää; 

F. toteaa, että kansallisten hallitusten tekemät julkisen terveydenhuollon rajoitukset ja 

määrärahojen leikkaukset heikentävät terveyspalveluiden saatavuutta entisestään; 
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G. toteaa, että naispuolisilla maahanmuuttajilla voi olla lisäksi erityisiä 

lisääntymisterveyteen liittyviä ongelmia, kuten raskaus- tai synnytyskomplikaatioita, ja 

he ovat myös alttiita (seksuaaliselle) väkivallalle ja hyväksikäytölle; 

H. ottaa huomioon, että naiset sairastavat tietyntyyppisiä syöpäsairauksia, kuten rinta- ja 

kohtusyöpää ja kohdunkaulan syöpää, joita on pääasiallisesti tai pelkästään naisilla; 

I. toteaa, että vain kymmenen EU:n jäsenvaltiota on asettanut erittäin tarpeellisen 

tavoitteen, että 100 prosenttia naispuolisesta väestöstä kävisi rintasyöpäseulonnassa, ja 

vain kahdeksan maata pyrkii samaan tavoitteeseen kohdunkaulan syövän seulonnassa; 

J. toteaa, että osteoporoosin sekä tuki- ja liikuntaelinten ongelmien kaltaisilla sairauksilla 

sekä keskushermoston sairauksilla, kuten Alzheimerin taudilla ja/tai dementialla, on 

yhteys hormonaalisiin muutoksiin, joita naiset kokevat vaihdevuosien aikana tai niitä 

ennen hormonihoitojen vuoksi; toteaa, että vaikka näiden sairauksien tiedetään 

esiintyvän naisilla paljon useammin kuin miehillä, on niitä koskevan tutkimuksen 

sukupuoliulottuvuus ollut heikkoa; 

K. ottaa huomioon, että endometrioosi on parantumaton sairaus, josta kärsii yksi nainen ja 

tyttö kymmenestä (eli noin 180 miljoonaa naista maailmassa ja 15 miljoonaa EU:ssa); 

ottaa huomioon, että tämä sairaus johtaa yleisesti hedelmättömyyteen ja aiheuttaa usein 

erittäin kovia kipuja, joista seuraa toimintakyvyttömyyttä monilla työ- ja yksityiselämän 

sekä sosiaalisen elämän alueilla; 

L. toteaa, että mielenterveysongelmat, jotka ovat eri asia kuin psyykkiset häiriöt, 

vaihtelevat sukupuolen mukaan: naisilla on enemmän masennusta ja ahdistusta (ns. 

sisäistetyt häiriöt), ja miehillä päihteiden väärinkäyttöä ja epäsosiaalisia 

persoonallisuushäiriöitä (ns. ulkoistetut häiriöt); 

M. toteaa, että masennusta esiintyy noin kaksi kertaa enemmän naisten kuin miesten 

keskuudessa, mikä johtuu useista eri tekijöistä, joista useimmat liittyvät erilaisiin 

sukupuolirooleihin ja sukupuolten epätasa-arvoon; 

N. toteaa, että anoreksian ja bulimian kaltaisten syömishäiriöiden pitkän aikavälin 

vaikutuksista fyysiseen terveyteen ja mielenterveyteen on olemassa paljon aineistoa, 

aivan kuten niiden syiden sukupuoliulottuvuudestakin; 

O. toteaa, että miesten naisiin kohdistama väkivalta ja sen vaikutus naisten terveyteen ovat 

perustavanlaatuinen este sukupuolten tasa-arvon saavuttamiselle ja sille, että naiset 

nauttisivat täysimääräisesti ihmisoikeuksistaan; 

P. toteaa, että sukuelinten silpominen aiheuttaa pitkän ja lyhyen aikavälin vaikutuksia 

naisten ja tyttöjen fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle sekä seksuaali- ja 

lisääntymisterveydelle; 

Q. toteaa, että monesta eri syystä naiset on perinteisesti jätetty toksikologisten tai 

biolääketieteellisten tutkimusten ulkopuolelle ja että suuret sukupuolten väliset erot 

tutkimuksessa rajoittavat tietämystä naisten ja miesten terveyden eroista; toteaa, että 

seurauksena on ollut se, että biolääketieteellisessä tutkimuksessa on keskitytty 
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pääasiassa miesnäkökulmaan ja naiset on rinnastettu miehiin (tiettyjä erikoisaloja 

lukuun ottamatta); 

R. toteaa, että Euroopan lääkevirasto (EMA) ei ole kehittänyt erityisstrategioita, jotta 

otettaisiin käyttöön suuntaviivat sukupuolierojen tutkimiseksi ja arvioimiseksi 

lääkkeiden kliinisessä arvioinnissa huolimatta siitä, että se on todennut, että jotkut 

tekijät, jotka vaikuttavat lääkkeen tehoon väestössä, voivat olla tärkeitä, kun otetaan 

huomioon miesten ja naisten vasteiden mahdolliset erot, ja että sukupuolikohtaiset 

tekijät voivat myös vaikuttaa merkittävästi lääkkeen tehoon1; 

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

a) arvioimaan naisten terveyteen liittyviä erityistarpeita ja varmistamaan, että 

sukupuolinäkökulma sisällytetään terveyspoliittisten toimien, ohjelmien ja 

tutkimuksen kaikkiin osa-alueisiin niiden kehittämisestä ja suunnittelusta 

vaikutustenarvioitiin ja budjetointiin saakka; 

b) tunnustamaan, että miesten naisiin kohdistama väkivalta on kansanterveysongelma, 

olipa sen luonne mikä hyvänsä; 

c) tukemaan kansalaisjärjestöjä ja naisjärjestöjä, jotka edistävät naisten oikeuksia, 

naisten seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niihin liittyvät oikeudet mukaan lukien, ja 

jotka työskentelevät sen varmistamiseksi, että naiset saavat äänensä kuuluviin 

eurooppalaisissa ja kansallisissa terveyspolitiikan kysymyksissä; 

d) kannustamaan sellaisten ohjelmien laatimiseen, joilla puututaan naisten 

erityistarpeisiin, jotka koskevat osteoporoosin sekä tuki- ja liikuntaelinten ongelmien 

kaltaisia sairauksia sekä keskushermoston sairauksia, kuten Alzheimerin tautia ja/tai 

dementiaa, sekä sellaisten ohjelmien laatimiseen, joilla tiedotetaan naisille 

ennaltaehkäisevistä menetelmistä ja tarjotaan koulutusta hoitohenkilöstölle; 

e) lisäämään rahoitusta endometrioosin syitä ja mahdollisia hoitoja koskevan 

tutkimuksen sekä hoitosuositusten laatimisen ja tietokeskusten perustamisen 

tukemiseksi; edistämään endometrioosia koskevia tiedotus ja valistuskampanjoita 

sekä tukemaan erikoistuneen terveydenhuoltohenkilöstön kouluttamista ja 

tutkimusaloitteita; 

f) keräämään eriteltyjä tietoja säännöllisesti erityisesti masennuksen esiintyvyydestä; 

nämä tiedot olisi eriteltävä ainakin sukupuolen, ikäryhmän ja sosioekonomisen 

aseman perusteella; 

2. suosittaa, että raskaana olevien naisten terveydenhoito alkaa mahdollisimman aikaisin 

raskauden ensimmäisellä kolmanneksella, jotta voidaan tunnistaa seurantaa edellyttävät 

erityiset vaivat, tunnistaa sosiaaliset ongelmat, joihin nainen voi tarvita sosiaali- tai 

mielenterveyspalveluiden apua, ja antaa naiselle tietoa raskauteen liittyvistä 

kysymyksistä; 

                                                 
1 EMEA/CHMP/3916/2005 - ICH 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/01/WC500059887.pdf 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/01/WC500059887.pdf


 

PE587.677v01-00 6/10 PR\1102770FI.docx 

FI 

3. katsoo, että seksuaali- ja lisääntymisoikeuksiin kuuluvat laillisen ja turvallisen abortin, 

luotettavan, turvallisen ja kohtuuhintaisen ehkäisyn, seksuaalikasvatuksen sekä 

seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, valinnanvapautta ja suostumusta koskevan tiedon 

yleinen ja vapaa saatavuus; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään seksuaali- 

ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia, asianmukaista sukupuolisensitiivistä tietoa sekä 

luotettavaa, turvallista ja kohtuuhintaista ehkäisyä sekä tarjoamaan laillisen ja 

turvallisen abortin saatavuuden Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella; 

4. pitää valitettavana, että monissa EU:n jäsenvaltioissa seksuaali- ja lisääntymisoikeudet 

ovat erittäin rajoitettuja ja/tai niihin liittyy tiettyjä ehtoja; 

5. katsoo, että se, että yhä useammat terveydenhuollon ammattilaiset kieltäytyvät 

tekemästä aborttia, on uhka naisten terveydelle ja oikeuksille; 

6. kehottaa jäsenvaltioita estämään ja kieltämään naisten pakkosterilisaation ja nostamaan 

sitä koskevia syytteitä; toteaa, että ilmiöstä kärsivät erityisesti vammaiset naiset ja 

romaninaiset; 

7. korostaa, että seulontamenettelyn katsotaan olevan yksi kaikkein tehokkaimmista 

syöpää ehkäisevistä toimista; 

8. kehottaa jäsenvaltioiden terveysviranomaisia tunnustamaan endometrioosin 

toimintakyvyttömyyttä aiheuttavaksi sairaudeksi, minkä ansiosta siitä kärsivät naiset 

saisivat ilmaista hoitoa, jopa kalliita hoitoja ja/tai leikkauksia, sekä erityistä 

sairauslomaa työstä kaikkien akuuteimpina ajankohtina, jotta vältettäisiin 

leimautuminen työpaikalla; 

9. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan kaikille maahanmuuttajanaisille täysimääräisen 

pääsyn korkealaatuiseen hoitoon heidän oikeudellisesta asemastaan riippumatta ja 

valmistelemaan asianmukaisesti kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiään pitkällä 

aikavälillä; 

10.  kehottaa jäsenvaltioita suojelemaan säilöön otettuja naispuolisia turvapaikanhakijoita, 

jotka ovat tehneet ilmoituksen hyväksikäytöstä, ja korostaa, että näille naisille on 

tarjottava välittömästi suojelua, tukea ja neuvontaa; 

11. on pettynyt siihen, että miesten naisiin kohdistaman väkivallan ehkäisemiseen 

tarkoitetut vuosittaiset määrärahat ovat kaikissa jäsenvaltioissa paljon alhaisemmat kuin 

tällaisen väkivallan todelliset kustannukset, olivatpa ne luonteeltaan taloudellisia, 

sosiaalisia tai moraalisia; 

12. kehottaa jäsenvaltioita estämään ja kieltämään naisten sukuelinten silpomisen ja 

nostamaan sitä koskevia syytteitä sekä tarjoamaan terveydenhuollon erityispalveluja sen 

uhreille; 

13. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimiin varmistaakseen terveydenhuoltopalveluiden, 

mukaan lukien naisten turvakodit, saatavuuden kaikille naisille riippumatta heidän 

oikeudellisesta asemastaan, vammaisuudestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, 

rodustaan tai etnisestä alkuperästään, iästään tai uskonnostaan; 
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14. katsoo, että verrannollisten, kattavien, luotettavien ja säännöllisesti päivitettävien 

sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen puuttuminen aiheuttaa naisten terveyteen 

liittyvää syrjintää; kehottaa siksi EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita edistämään 

vertailukelpoisten, sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen keräämistä unionin tasolla ja 

kansallisella tasolla ja tekemään sen pakolliseksi; 

15. tukee sukupuolinäkökulman huomioon ottavaa lähestymistapaa syömishäiriöihin ja 

pitää tarpeellisena sen sisällyttämistä terveyttä koskevaan keskusteluun ja kansalaisille 

kohdistettuun tietoon; 

16. korostaa, että lääkkeiden kliinisiä kokeita on tehtävä sekä miehillä että naisilla ja että 

niiden olisi oltava osallistavia ja syrjimättömiä ja ne olisi toteutettava tasa-arvon, 

mukaan ottamisen ja syrjäytymisen torjumisen ehdoilla; ehdottaa, että kliinisissä 

kokeissa otetaan huomioon myös erityiset haavoittuvaiset väestöryhmät, kuten 

lapsipotilaat, ikääntyneet potilaat ja etniset vähemmistöt; katsoo, että sukupuolen 

mukaan eriteltyä tietoa olisi kerättävä myös valmisteen markkinoille saattamisen 

jälkeen, jotta voidaan rekisteröidä eri sivuvaikutukset; 

17. katsoo, että hedelmällisessä iässä olevien naisten osallistuminen kliinisiin kokeisiin on 

eettisesti ja sosiaalisesti tärkeää edellyttäen, että syntymättömiä lapsia suojellaan 

riskeiltä asianmukaisesti; 

18.  kehottaa merkitsemään lääkkeiden etiketteihin selvästi, onko kokeisiin osallistunut 

naisia vai ei ja onko miehille ja naisille odotettavissa erilaisia sivuvaikutuksia; 

19. pyytää komissiota tukemaan unionin tason hankkeita, joissa keskitytään siihen, kuinka 

naisia kohdellaan kliinisissä kokeissa; katsoo, että tällaisiin hankkeisiin olisi otettava 

mukaan terveysviranomaiset kaikilla tasoilla sekä lääketeollisuus; 

20. kehottaa Euroopan lääkevirastoa laatimaan erilliset ohjeet naisista erityisenä 

väestönosana kliinisissä kokeissa; 

21. kehottaa jäsenvaltioita ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista 

annettua asetusta (EU) N:o 536/2014 soveltaessaan varmistamaan miesten ja naisten 

tasa-arvoisen edustuksen kliinisissä kokeissa ja kiinnittämään erityistä huomiota 

osallistujien sukupuolijakautumaa koskevaan avoimuuteen ja – harkitessaan tämän 

asetuksen asianmukaista täytäntöönpanoa – valvomaan erityisesti, kuinka hyvin miehet 

ja naiset ovat edustettuina; 

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

 

Terveys ei ole pelkästään biologinen asia, vaan Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan se 

on ”täydellisen ruumiillisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila eikä ainoastaan taudin tai 

vamman puuttuminen”1. Sekä sukupuolen biologinen käsite että sen sosiaalinen rakenne 

vaikuttavat terveyteen kaikilla tasoilla, ja niiden vaikutus on erilainen miesten ja naisten 

terveyteen sekä terveys- ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuuteen2. 

 

Resurssien epätasa-arvoinen saatavuus yhdistettynä muihin sosiaalisiin tekijöihin aiheuttaa 

miehille ja naisille epäsuhtaisia terveysriskejä sekä terveyttä koskevan tiedon, hoidon ja 

terveyspalvelujen epätasa-arvoisen saatavuuden. Tämän lisäksi biologisten erojen vuoksi 

naisilla on erityisiä terveyteen ja etenkin heidän seksuaali- ja lisääntymisterveytensä liittyviä 

huolenaiheita ja tarpeita. Tieteellisen tutkimuksen perusteella miesten ja naisten väliset 

biologiset erot ulottuvat paljon kauemmaksi kuin lisääntymiselimiin. Esimerkiksi 

sydänsairaudet ovat naisten yleisin kuolinsyy. Sydänkohtauksen oireet ja merkit ovat miehillä 

ja naisilla erilaiset, ja naiset kuolevat miehiä todennäköisemmin vuoden kuluessa 

sydänkohtauksesta.  

Vasta uusimmissa naisten sydänsairauksia ja oireita koskevissa tutkimuksissa on osoitettu, että 

naisilla on sydän- ja verisuonisairauksia paljon enemmän kuin miehillä3 mutta ne ilmenevät 

myöhemmin elämässä ja niiden oireet ovat erilaisia kuin miehillä. Näin ollen niiden 

lääkehoidon olisi myös oltava erilainen. Kuitenkin tutkimuksen alalla ja käytännössä ei vielä 

oteta riittävällä tavalla huomioon miesten ja naisten eroja terveyden, sairauksien ja hoitojen 

suhteen. Huolimatta siitä, että naisia on puolet EU:n väestöstä, he ovat aliedustettuina 

biolääketieteellisessä tutkimuksessa.  

 

Tutkimustuloksista ilmenee sukupuolten välistä eriarvoisuutta terveydentilassa, 

terveyskäyttäytymisessä sekä terveyspalvelujen ja hoidon saatavuudessa. Päättäjien ja 

lääketieteellisen tutkimuksen tekijöiden on pohdittava ja tutkittava näiden erojen syitä ja 

löydettävä kysymyksiin tehokkaat ratkaisut. Esimerkiksi biolääketieteellinen tutkimus perustuu 

edelleen ääneen lausumattomaan oletukseen, jonka mukaan miehet ja naiset ovat fysiologisesti 

samanlaisia kaikilta osin paitsi lisääntymiselimiltään, eikä siinä oteta huomioon muita 

biologisia, sosiaalisia ja sukupuoleen liittyviä eroja, joilla on huomattava vaikutus terveyteen. 

Kivun osalta voidaan todeta, että naisilla on kipuja useammin ja ne ovat voimakkaampia kuin 

miehillä ja että kipulääkkeet eivät tehoa naisiin yhtä hyvin kuin miehiin. Monissa tapauksissa 

naisiin sovelletaan ennaltaehkäiseviä ja hoitavia menetelmiä, vaikka niitä on testattu vain 

miehillä ja niillä saattaa olla hyvin vähän vaikutusta naisiin tai jopa kielteisiä vaikutuksia. 

 

Raportissa mainitaan erityisesti endometrioosi esimerkkinä naistentautien tutkimukseen ja 

hoitoon kohdistuvasta syrjinnästä.  

                                                 
1 Maailman terveysjärjestön perussäännön johdanto-osa. 
2 ”Unequal, Unfair, Ineffective and Inefficient Gender Inequity in Health: Why it exists and how we can change 

it”, terveyden sosiaalisia taustatekijöitä käsittelevän WHO:n komission loppuraportti, syyskuu 2007. 
3 Sydän- ja verisuonisairauksien on perinteisesti katsottu olevan miesten tauti, mutta se on suurin syy naisten 

kuolemantapauksiin kaikkialla maailmassa. Se on myös merkittävä vakavien sairauksien ja vammaisuuden syy, 

aiheuttaa kustannuksia terveydenhuoltojärjestelmille ja tuhoaa naisten elämänlaadun. EU:ssa sydän- ja 

verisuonisairaudet ovat naisten yleisin kuolinsyy kussakin 27 jäsenvaltiossa. Vasta viime vuosikymmeninä on 

alettu tiedostaa, kuinka sydän- ja verisuonisairaudet vaikuttavat naisiin eri tavalla kuin miehiin, ja naisia on 

varoitettu sairastumisriskistä. Unionissa 43 prosenttia naisista ja 36 prosenttia miehistä kuoli sydän- ja 

verisuonisairauksiin. Katso: http://eurohealth.ie/wp-content/uploads/2013/02/Women-and-CVDfin.pdf 
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Mitä tulee mielenterveyteen, Maailman terveysjärjestön mukaan jossain elämänvaiheessa 

jonkinlaiseen psyykkiseen häiriöön sairastuneiden määrä on suurempi kuin aiemmin ajateltiin, 

määrä kasvaa koko ajan ja häiriöistä kärsii lähes puolet väestöstä. Vaikka psyykkisiin häiriöihin 

sairastuu melkein yhtä paljon miehiä ja naisia, sairaustyypeissä on merkittäviä eroja 

sukupuolten välillä. Sukupuoli määrittää, miten erilainen valta miehillä ja naisilla on 

sosioekonomisiin taustatekijöihin, jotka koskevat heidän mielenterveyttään ja elämäänsä, 

sosiaalista asemaansa, heidän asemaansa ja kohteluaan yhteiskunnassa sekä heidän alttiuttaan 

kohdata erityisiä mielenterveydellisiä riskejä. Sukupuolierot näkyvät etenkin yleisten 

mielenterveysongelmien, kuten masennuksen ja ahdistuksen, määrissä. 

 

Terveysalan yleisissä toimintapolitiikoissa otetaan joskus teoriassa huomioon, että sukupuoli 

on merkittävä terveyden taustatekijä koko elämän ajan1. Naisten terveyteen liittyviä tarpeita ei 

kuitenkaan ole sisällytetty täysipainoisesti ja johdonmukaisesti unionin eikä kansallisiin 

terveyspolitiikkoihin. Terveyspolitiikasta puuttuu yhdenmukainen ja yhtenäinen 

lähestymistapa naisten oikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvoon. Asiaan on puututtava 

kiireellisesti, ja on olennaisen tärkeää, että se korjataan, jotta saavutetaan ihmisten terveyden 

korkeatasoinen suojelu, kuten EU:n perussopimuksissa2 määrätään. Jotta terveyspolitiikan 

kaikki näkökohdat – joissa ei nykyisin käytännössä juurikaan oteta sukupuolta huomioon – 

olisivat tehokkaita, niihin on sisällytettävä erityisesti naisia koskeva lähestymistapa ja 

sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista on hyödynnettävä välineenä täysipainoisesti. 

 

EU:n terveyspolitiikka: sukupuolten tasa-arvoa koskevan näkökulman puute 

 

EU:n perussopimuksissa edellytetään, että unionin kaikkien politiikkojen toteuttamisessa 

varmistetaan ihmisten terveyden suojelu ja että unioni työskentelee jäsenvaltioiden kanssa 

kansanterveyden parantamiseksi, ihmisten sairauksien ehkäisemiseksi sekä fyysistä ja 

mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden torjumiseksi. Eurooppa 2020 -strategialla pyritään 

saamaan aikaan kasvua edistävä älykäs, kestävä ja osallistava talous. Tämän yksi edellytys on 

väestö, jolla on hyvä terveys. 

 

EU:n terveyspolitiikassa, jota sovelletaan terveysstrategian avulla, keskitytään ehkäiseviin 

toimiin, yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin saada hyvä terveys sekä kaikille kansalaisille 

tarjottavaan korkealaatuiseen terveydenhuoltoon (riippumatta tuloista, sukupuolesta, etnisestä 

taustasta jne.). Lisäksi siinä pyritään torjumaan vakavat terveysriskit, jotka uhkaavat useampaa 

kuin yhtä jäsenvaltiota, pitämään ihmiset terveinä vielä ikääntyneinäkin ja tukemaan 

dynaamisia terveydenhoitojärjestelmiä ja uutta teknologiaa. 

 

Neuvosto on tukenut universaalisuutta, korkealaatuisen hoidon saantia, oikeudenmukaisuutta 

ja yhteisvastuullisuutta yhteisinä arvoina ja periaatteina, joihin EU:n jäsenvaltioiden 

terveysjärjestelmät perustuvat3. Universaalisuuden käsite edellyttää, että terveydenhoito on 

                                                 
1 Euroopan unionin neuvosto, päätelmät naisten terveydestä, 2005, päätelmät terveydestä ja maahanmuutosta 

EU:ssa, 2007, päätelmät romanien osallistamisesta, 2008, päätöslauselma nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista, 

2008. 
2 SEUT:n 168 artikla. 
3 Neuvoston päätelmät Euroopan unionin terveysjärjestelmien yhteisistä arvoista ja periaatteista (2006) http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52006XG0622%2801%29 
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kaikkien saatavilla. Yhteisvastuullisuus liittyy kansallisten terveydenhoitojärjestelmien 

rahoitusrakenteisiin, jotta universaalisuus voidaan toteuttaa. Oikeudenmukaisuus merkitsee 

yhtäläisiä mahdollisuuksia saada tarvittaessa terveydenhoitoa etnisestä ryhmästä, sukupuolesta, 

iästä, yhteiskunnallisesta asemasta tai maksukyvystä riippumatta. 

 

Lisäksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaan jokaisella on oikeus saada ehkäisevää 

terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisin 

edellytyksin. Näitä periaatteita täydennetään perussopimuksessa määrätyllä velvoitteella 

yleisestä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta, jota sovelletaan myös kaikkien unionin 

ja jäsenvaltioiden päättäjien työhön terveyspolitiikan alalla.  

 

Terveydenhuoltojärjestelmillä olisi pyrittävä vähentämään terveyseroja, joiden joukossa 

sukupuoli tunnustetaan terveyttä määrittäväksi tekijäksi. Tämän vuoksi unionin ja 

jäsenvaltioiden päätöksentekijöillä on sekä oikeudellinen että sosiaalinen vastuu ottaa 

täysipainoisesti huomioon naisten kokemukset ja tarpeet, kun terveydenhoitoalan julkista 

politiikkaa määritellään. Valitettavasti nykyinen tilanne osoittaa, että asia ei tällä hetkellä ole 

näin. 

 

Terveyteen liittyviä toimintatapoja koskeva pääasiallinen vastuu unionissa on jäsenvaltioilla. 

EU:lla on kuitenkin toimivaltaa terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisemisessä samoin 

kuin koordinoinnissa ja tuen antamisessa jäsenvaltioille ihmisten terveyden suojelun korkean 

tason saavuttamiseksi. Naisten terveyttä on käsitelty poliittisena kysymyksenä EU:n tasolla 

terveyden sosiaalisten ja taloudellisten taustatekijöiden ja tiettyjen ikäryhmien yhteydessä. 

Teoriassa EU tunnustaa, että sukupuoli – samoin kuin ikä ja koulutus sekä taloudellinen ja 

yhteiskunnallinen asema – on merkittävä taustatekijä terveyden ja terveydenhuollon kannalta. 

Euroopan komission kansanterveyden pääosasto on julkaissut useita raportteja, joissa on tietoa 

naisten terveystilanteesta ja heidän mahdollisuuksistaan saada terveydenhoitoa. Käytännössä 

niiden seurauksena ei ollut konkreettisia toimia ja ohjelmia, joissa olisi käsitelty naisten 

terveydenhoidollisia tarpeita, ja unionin kansanterveyspolitiikoissa ei juurikaan oteta 

sukupuolinäkökulmaa huomioon. 

 

Huolimatta nykyisestä perussopimuksen velvoitteesta ottaa sukupuolten tasa-arvo huomioon 

kaikessa EU:n toiminnassa (sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen), tätä tapahtuu 

komission toimintapoliittisissa asiakirjoissa harvoin ja vielä vähemmän sen toimissa ja 

ohjelmissa. Etenkään unionin rahoittamassa, terveydenhoitoa koskevassa tutkimuksessa 

sukupuolten tasa-arvoa ja naisten tarpeita koskeville näkökohdille ei anneta riittävästi huomiota 

ja resursseja.  


