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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston suositukseksi vammojen ehkäisystä ja turvallisuuden 
edistämisestä
(KOM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0329)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan, 
jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0238/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
lausunnon (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Vammautumisriski jakautuu 
epätasaisesti jäsenvaltioittain ja
sosiaaliryhmittäin. Jäsenvaltiossa, jossa 
vammautumisaste on korkein, riski kuolla 
vammoihin on viisinkertainen verrattuna 

(6) Vammautumisriski jakautuu 
epätasaisesti jäsenvaltioittain,
sosiaaliryhmittäin, ikäryhmittäin sekä 
sukupuolten välillä. Jäsenvaltiossa, jossa 
vammautumisaste on korkein, riski kuolla 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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jäsenvaltioon, jossa aste on alhaisin. vammoihin on viisinkertainen verrattuna 
jäsenvaltioon, jossa aste on alhaisin.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Useimmat tällaisista toimenpiteistä ovat 
osoittautuneet kustannustehokkaiksi, koska 
terveydenhuoltojärjestelmille 
ennaltaehkäisystä koituvat edut ovat usein 
moninkertaisesti suuremmat kuin 
toiminnan kustannukset.

(8) Useimmat tällaisista toimenpiteistä ovat 
osoittautuneet kustannustehokkaiksi, koska 
sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ja
etenkin terveydenhuoltojärjestelmille 
ennaltaehkäisystä koituvat edut ovat usein 
moninkertaisesti suuremmat kuin 
toiminnan kustannukset.

Perustelu

Etuja koituu terveydenhuoltojärjestelmien lisäksi myös yksityiselle ja julkiselle sektorille.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Vaikuttaakin siltä, että on tarpeen 
luoda vammautumisten seuranta- ja 
raportointijärjestelmä, jotta voitaisiin 
varmistaa sellainen jäsenvaltioiden 
koordinoitu toiminta, jolla kehitetään ja 
luodaan kansallisia toimintalinjoja 
vammojen ehkäisemiseksi sekä parhaiden 
toimintatapojen vaihtamiseksi. Tällainen 
järjestelmä luodaan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston 23 päivänä syyskuuta 2002 
yhteisön kansanterveysalan 
toimintaohjelman (2003–2008) 
hyväksymisestä tekemän päätöksen N:o 
1786/2002/EY sekä toimintaohjelman työtä 
mahdollisesti jatkavien ohjelmien nojalla, 
ja se pohjautuu kansallisiin vammojen 
seuranta- ja raportointijärjestelmiin, joita 
on määrä kehittää johdonmukaisesti ja 
yhtenäisesti.

(10) Vaikuttaakin siltä, että on tarpeen 
luoda vammautumisten seuranta- ja 
raportointijärjestelmä, jotta voitaisiin 
varmistaa sellainen jäsenvaltioiden 
koordinoitu toiminta, jolla kehitetään ja 
luodaan kansallisia toimintalinjoja 
vammojen ehkäisemiseksi ja 
turvallisuuden edistämiseksi sekä 
parhaiden toimintatapojen vaihtamiseksi. 
Tällainen järjestelmä luodaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 23 päivänä 
syyskuuta 2002 yhteisön kansanterveysalan 
toimintaohjelman (2003–2008) 
hyväksymisestä tekemän päätöksen N:o 
1786/2002/EY sekä toimintaohjelman työtä 
mahdollisesti jatkavien ohjelmien nojalla, 
ja se pohjautuu kansallisiin vammojen 
seuranta- ja raportointijärjestelmiin, joita 
on määrä kehittää johdonmukaisesti ja 
yhtenäisesti.
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Tarkistus 4
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Jotta yhteisön kansanterveysohjelman 
resursseja voitaisiin virtaviivaistaa ja 
vammojen ehkäiseminen voitaisiin 
toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti, on 
nimetty seuraavat seitsemän 
painopistealaa: lasten ja nuorten 
turvallisuus, vanhusten turvallisuus, 
riskialttiiden tienkäyttäjien turvallisuus, 
urheiluvammojen ehkäisy, tuotteiden ja 
palveluiden aiheuttamien vammojen 
ehkäisy, tarkoituksellisen itsensä 
vahingoittamisen ehkäisy ja väkivallan 
ehkäisy. Nämä painopistealueet on 
määritelty ottaen huomioon vammojen 
yhteiskunnallinen vaikutus niiden määrän 
ja vakavuuden osalta, torjuntatoimien 
tehokkuutta koskeva näyttö sekä toimien 
onnistuneen toteuttamisen mahdollisuudet 
jäsenvaltioissa,

(11) Jotta yhteisön kansanterveysohjelman 
resursseja voitaisiin virtaviivaistaa ja 
vammojen ehkäiseminen voitaisiin 
toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti, on 
nimetty seuraavat seitsemän 
painopistealaa: lasten ja nuorten 
turvallisuus, vanhusten turvallisuus, 
tienkäyttäjien turvallisuus, 
urheiluvammojen ja vapaa-ajalla 
aiheutuvien vammojen ehkäisy, tuotteiden 
ja palveluiden aiheuttamien vammojen 
ehkäisy, tarkoituksellisen itsensä 
vahingoittamisen ehkäisy ja väkivallan 
ehkäisy. Nämä painopistealueet on 
määritelty ottaen huomioon vammojen 
yhteiskunnallinen vaikutus niiden määrän 
ja vakavuuden osalta, torjuntatoimien 
tehokkuutta koskeva näyttö sekä toimien 
onnistuneen toteuttamisen mahdollisuudet 
jäsenvaltioissa,

Perustelu

Vaikkakin erityistä huomiota on kiinnitettävä riskialttiisiin tienkäyttäjiin, kuten 
polkupyöräilijöihin ja jalankulkijoihin, vammautumisriski uhkaa kaikkia tienkäyttäjiä, ja tämä 
olisi tuotava esille. Lisäksi urheilupainopistealaa on laajennettu siten, että siihen kuuluu 
myös vapaa-ajan vietossa aiheutuvien vammojen ehkäiseminen.

Tarkistus 5
Suositus jäsenvaltioille, 1 kohta

(1) perustettava kansallinen vammojen 
seuranta- ja raportointijärjestelmä, jolla 
tuotetaan vertailukelpoista tietoa, seurataan 
vammautumisriskien kehitystä ja
ehkäisytoimenpiteiden vaikutusta ajan 
myötä sekä arvioidaan, ovatko lisäaloitteet 
tarpeen tuotteiden ja palveluiden 
turvallisuuden osalta;

(1) perustettava kansallinen vammojen 
seuranta- ja raportointijärjestelmä, jonka 
avulla saadaan tietoja muista asiaa 
koskevista tietokannoista ja jolla tuotetaan 
vertailukelpoista tietoa, seurataan 
vammautumisriskien kehitystä 
keskittymällä vammoja määrittäviin 
tekijöihin, seurataan
ehkäisytoimenpiteiden vaikutusta ajan 
myötä sekä arvioidaan, ovatko lisäaloitteet 
tarpeen erityisesti tuotteiden ja palveluiden 
turvallisuuden osalta;
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Perustelu

Jos mahdollista, erityistietoa voitaisiin myös kerätä yhdistämällä tietoa eri lähteistä, kuten 
Eurostatista tai vakuutusyhtiöiltä. Jälkimmäisillä voi olla käytössään täsmällisempiä tietoja 
vammojen syistä. Lisäksi vammojen ennustettavuuden parantamiseksi on elintärkeää tutkia 
jokainen tapaus yksitellen erittelemällä tiedot erityisiä määrittäviä tekijöitä käyttäen. Tämä 
muodostaisi todellisen perustan tehokkaiden toimintatapojen kehittämiselle ja turvallisuuden 
edistämiselle. Lisäaloitteet eivät saisi keskittyä pelkästään tuotteiden ja palvelujen 
turvallisuuteen.

Tarkistus 6
Suositus jäsenvaltioille, 2 kohta

(2) laadittava onnettomuuksien ja 
vammojen ehkäisemistä koskevat 
kansalliset suunnitelmat, joilla 
käynnistetään hallinnonalojen välinen 
yhteistyö ja lisätään kampanjatoiminnan 
rahoitusmahdollisuuksia, edistetään 
turvallisuutta ja pannaan tällaiset 
kansalliset suunnitelmat täytäntöön siten, 
että erityishuomiota kiinnitetään lapsiin, 
vanhuksiin, riskialttiisiin tienkäyttäjiin 
sekä toisaalta urheiluvammoihin, 
tuotteiden ja palveluiden aiheuttamiin 
vammoihin, väkivaltaan ja itsensä 
vahingoittamiseen;

(2) laadittava onnettomuuksien ja 
vammojen ehkäisemistä koskevat 
kansalliset suunnitelmat, joilla 
käynnistetään hallinnonalojen välinen 
yhteistyö samoin kuin yhteistyö 
sidosryhmien kanssa, lisätään 
kampanjatoiminnan 
rahoitusmahdollisuuksia, asetetaan 
kannustimia turvallisuuden edistämiseksi
ja pannaan tällaiset kansalliset 
suunnitelmat täytäntöön siten, että 
erityishuomiota kiinnitetään korkean 
riskin ryhmiin, kuten lapsiin, vanhuksiin, 
tienkäyttäjiin, sekä toisaalta 
urheiluvammoihin ja vapaa-ajalla 
aiheutuviin vammoihin, tuotteiden ja 
palveluiden aiheuttamiin vammoihin, 
väkivaltaan ja itsensä vahingoittamiseen;

Perustelu

Hallinnonalojen välisen yhteistyön lisäksi on tarkasteltava vertikaalista yhteistyötä 
sidosryhmien kanssa. Kannustimet ovat avuksi turvatoimien ja -välineiden käyttöönotossa. 
"Korkean riskin ryhmien" lisäämisellä tehdään ero aiemmin mainittujen 
kokonaispainopistealojen ja erityisen huolestuttavien alojen välillä.

Tarkistus 7
Suositus jäsenvaltioille, 2 a kohta (uusi)

(2 a) toteutettava tieteellisiä tutkimuksia 
erityisesti itsensä vahingoittamisesta ja 
riskikäyttäytymisestä;
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Perustelu

Yleisesti ottaen on tärkeää selvittää, miksi vammoja sattuu ja miten ne sattuvat. Erityisesti 
tutkimuksia tarvitaan itsensä vahingoittamisesta. Eräät vammat katsotaan virheellisesti 
itsensä vahingoittamiseksi, kun taas toisia vammoja ei tunnisteta itsensä vahingoittamiseksi, 
vaikka ne sitä ovat. Myös riskikäyttäytymisestä tarvitaan lisätutkimuksia, sillä se on hallitseva 
vammoja määrittävä tekijä.

Tarkistus 8
Suositus jäsenvaltioille, 3 kohta

(3) varmistettava, että vammojen ehkäisy 
ja turvallisuuden edistäminen otetaan 
järjestelmällisesti mukaan 
terveydenhuoltoalan ammatilliseen 
koulutukseen, jotta terveydenhuollon 
työntekijät voivat toimia pätevinä 
neuvonantajina potilaisiinsa, asiakkaisiinsa 
ja kansalaisiin nähden.

(3) varmistettava, että vammojen ehkäisy 
ja turvallisuuden edistäminen otetaan 
järjestelmällisesti mukaan parantamalla 
terveydenhuoltoalan koulutusta ja 
ammatillista koulutusta, jotta 
terveydenhuollon ja muiden alojen
työntekijät voivat toimia pätevinä 
neuvonantajina potilaisiinsa, asiakkaisiinsa 
ja kansalaisiin nähden, ja lisättävä 
kansalaisten valistamista syistä ja 
seurauksista korostamalla sekä yksilöiden 
että yhteiskunnan vastuuta vammojen 
ehkäisemisessä ja turvallisuuden 
edistämisessä.

Perustelu

Turvallisuuden edistämistä ei voida rajata terveydenhuollon työntekijöiden kouluttamiseen. 
Turvallisuuden edistämistä selvennetään mainitsemalla kansalaisten valistamisen lisääminen. 
Lisäksi painotetaan, kuinka tärkeää on, että jokainen koettaa välttää onnettomuuksia ja 
auttaa muita ihmisiä.
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PERUSTELUT

Euroopan unionissa kuolee joka vuosi noin 235 000 kansalaista onnettomuuksissa tai 
väkivallasta aiheutuviin vammoihin. Tämä merkitsee yli 600:aa kuolemantapausta vammojen 
vuoksi päivittäin. Vammat myös lisäävät sosiaalista ja taloudellista taakkaa, sillä niiden takia 
noin seitsemän miljoonaa ihmistä joutuu sairaalaan ja 65 miljoonaa saa lääketieteellistä hoitoa 
joka vuosi. Näiden taakkojen vähentämiseksi esittelijä korostaa tietojen keräämisen ja tietojen 
laadun samoin kuin turvallisuuden edistämisen merkitystä sekä sitä, kuinka tärkeää on lisätä 
tietoisuutta vammojen ehkäisystä koituvien kustannusten vähenemisestä. Lisäksi esittelijä 
pyrkii selventämään painopistealoja ja korostamaan tarvetta alojen väliseen yhteistyöhön ja 
sidosryhmien mukaan ottamiseen.

Tarkistuksilla pyritään korkealaatuisen tiedon tarjoamiseen samoin kuin tiedonkeruun 
merkityksen huomioon ottamiseen, mitä ehdotuksessa neuvoston suositukseksikin 
painotetaan. Kvantitatiivisen tiedon keräämisellä on taipumus piilottaa "vammoja määrittävät 
tekijät". Tämän vuoksi on tärkeää selvittää, miksi vammoja sattuu ja miten ne sattuvat. 
Esimerkiksi auto-onnettomuuksista aiheutuvat vammat luokitellaan vain yhteen tilastolliseen 
kategoriaan, mutta se kategoria ei paljasta niitä monia vammoja määrittäviä tekijöitä, jotka 
todellisuudessa vaikuttavat onnettomuuksiin, kuten seuraavia:

1) fyysinen kapasiteetti,
2) kokemuksen puute,
3) huumaavien aineiden (etenkin alkoholin) vaikutus,
4) keskittymisen puute,
5) erot elintavoissa (esimerkiksi sosiaaliset yhteydet, kulttuuri).
6) riskikäyttäytyminen (erityisesti nuorten keskuudessa ja sukupuolesta riippuen),
7) asiaan liittyvät tekijät (sää, kaupunkiympäristö/elinympäristö, infrastruktuuri, tuotteet 

ja palvelut).

Vammojen ennustettavuuden parantamiseksi on elintärkeää tutkia jokainen vakava tai 
kuolemaan johtanut tapaus yksitellen erittelemällä tiedot käyttäen erityisiä määrittäviä 
tekijöitä, kuten edellä mainittuja. Tämä muodostaisi todellisen perustan tehokkaiden 
toimintatapojen kehittämiselle ja turvallisuuden edistämiselle. Erityistietoa voitaisiin myös 
kerätä yhdistämällä tietoa eri lähteistä, kuten Eurostatista tai vakuutusyhtiöiltä. Jälkimmäisillä 
voi olla käytössään täsmällisempiä tietoja vammojen syistä.

Ehdotuksessa neuvoston asetukseksi keskitytään pääasiassa tietojen keräämiseen vammoista 
seurantajärjestelmän kautta. Raportissa ei kuitenkaan puhuta paljoakaan turvallisuuden 
edistämisestä, vaikka sitä painotetaan otsikossa. Koko asiakirjassa se mainitaan vain kaksi 
kertaa, eikä sitä määritellä selvästi. Sille pitää antaa enemmän painoarvoa, etenkin mitä tulee 
kansalaisten valistamisen lisäämiseen. Tarvitaan tietoisuuden ja kasvatuksen/koulutuksen 
lisäämistä muissakin ryhmissä kuin vain terveydenhuollon työntekijöiden joukossa. Viime 
kädessä emme saa unohtaa, että ihmiselämä on hauras ja vammoja tulee kuitenkin aina 
sattumaan. Ihmisten täytyy tajuta entistä paremmin, että he eivät voi leikkiä elämällä, minkä 
monet tuntuvat unohtaneet nykyisin. Tämän vuoksi on lisättävä valistustyötä ja koulutusta 
etenkin korkean riskin ryhmille.
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Tieteellinen tutkimus osoittaa, että toimet vammojen ehkäisemiseksi auttavat vähentämään 
kustannuksia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Yksityisellä sektorilla kannustimet, 
kuten tuet ja/tai palkinnot, myötävaikuttaisivat osaltaan turvatoimien ja -välineiden 
parantamiseen.

Tietyistä neuvoston suosituksessa tarkoitetuista painopistealoista (lasten ja nuorten 
turvallisuus, vanhusten turvallisuus, tuotteiden ja palveluiden aiheuttamien vammojen ehkäisy 
ja väkivallan ehkäisy) voidaan olla yhtä mieltä, mutta muitakin painopistealoja on 
selvennettävä. Vaikkakin erityistä huomiota on kiinnitettävä riskialttiisiin tienkäyttäjiin, kuten 
polkupyöräilijöihin ja jalankulkijoihin, vammautumisriski uhkaa kaikkia tienkäyttäjiä, ja tämä 
olisi tuotava esille. Itsensä vahingoittamista koskevia tutkimuksia tarvitaan. Eräät vammat 
katsotaan virheellisesti itsensä vahingoittamiseksi, kun taas toisia vammoja ei tunnisteta 
itsensä vahingoittamiseksi, vaikka ne sitä ovat. Urheiluvammat muodostavat ilman muuta 
suuren osan vakavista onnettomuuksista huolimatta siitä, että urheillaan valmentajien 
ohjauksessa. Ehdotukseen ei kuitenkaan sisälly vapaa-ajan harrastuksia, joita ei valvota tai 
joihin osallistutaan harvoin tai spontaanisti (kuten rullalautailu). Näin ollen tätä painopistealaa 
on laajennettu siten, että siihen kuuluu myös vapaa-ajan vietossa tai urheillessa aiheutuvien 
vammojen ehkäiseminen.

Nykyisessä ehdotuksessa tarkastellaan vain hallinnonalojen välistä yhteistyötä, mutta lisäksi 
olisi käsiteltävä vertikaalista yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Näin ollen tarvitaan 
suunnitelmallista yhteistyötä vammojen ehkäisemisen alalla toimivien kansalaisjärjestöjen 
(joista mainittakoon etenkin Maailman terveysjärjestön Euroopan osasto) kanssa. Lisäksi 
vammojen ehkäisyyn liittyy merkittäviä sosiaalisia ja moraalisia näkökohtia siinä mielessä, 
että painotetaan yksilön vastuuta auttaa muita paikallisyhteisön sisällä, erityisesti niitä, jotka 
ovat altteimpia vammoille (lapset, nuoret, raskaana olevat naiset, vanhukset ja vammaiset). 
Tämän vuoksi yhteydenpito yhteisöihin on olennaisen tärkeää vammojen vähentämisessä.


