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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sääntelykehyksestä nuorten naisten perhe-elämän ja opiskeluajan 
yhteensovittamistoimenpiteiksi Euroopan unionissa
(2006/2276 (INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 2 kohdan ja 
141 artiklan,

– ottaa huomioon vuonna 2000 hyväksytyn Euroopan unionin perusoikeuskirjan1, ja 
erityisesti sen 9 ja 14 artiklan oikeudesta perustaa perhe ja oikeudesta koulutukseen,

– ottaa huomioon Kööpenhaminassa 21. ja 22. kesäkuuta 1993, Lissabonissa 23. ja 
24. maaliskuuta 2000, Tukholmassa 23. ja 24. maaliskuuta 2001, Barcelonassa 15. ja 
16. maaliskuuta 2002, Brysselissä 20. ja 21. maaliskuuta 2003, Brysselissä 25. ja
26. maaliskuuta 2004, Brysselissä 22. ja 23. maaliskuuta 2005 ja 23. ja 
24. maaliskuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät työpaikkoja ja kasvua 
koskevasta Lissabonin strategiasta,

– ottaa huomioon Bolognassa 19. kesäkuuta 1999 kokoontuneiden Euroopan 
opetusministereiden yhteisen julistuksen,

– ottaa huomioon Brysselissä 22. ja 23. maaliskuuta 2005 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston hyväksymän eurooppalaisen nuorisosopimuksen,

– ottaa huomioon lastenhoitopalveluista 14 päivänä maaliskuuta 2007 annetun neuvoston ja 
komission yhteisen julkilausuman,

– ottaa huomioon nuorisoa koskevista EU:n politiikoista 30 päivänä toukokuuta 2005 
annetun komission tiedonannon "Euroopan nuorten huomioon ottaminen – eurooppalaisen 
nuorisosopimuksen täytäntöönpano ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen" 
(KOM(2005)0206), jonka mukaan nuorille on taattava korkeatasoinen koulutus ja 
ammatillinen koulutus yhdistettynä työn ja perhe-elämän parempaan yhteensovittamiseen,

– ottaa huomioon 10 päivänä tammikuuta 2003 annetun komission tiedonannon "Tehokas 
investoiminen koulutukseen tärkeää Euroopalle" (KOM(2002)0779),

– ottaa huomioon 5 päivänä helmikuuta 2003 annetun komission tiedonannon "Yliopistojen 
rooli tietojen ja taitojen Euroopassa" (KOM(2003)0058),

– ottaa huomioon 20 päivänä huhtikuuta 2005 annetun komission tiedonannon "Euroopan 
aivokapasiteetti liikkeelle: miten yliopistot saadaan hyödyntämään koko potentiaaliaan 
Lissabonin strategian edistämiseksi" (KOM(2005)0152),

  
1 EYVL C 364, 18.12.2000, s 1.
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– ottaa huomioon 1 päivänä kesäkuuta 2005 annetun komission tiedonannon "Syrjinnän 
torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille – puitestrategia" (KOM(2005)0224),

– ottaa huomioon 24 päivänä lokakuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1672/2006/EY, työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön 
Progress-ohjelman perustamisesta1,

– ottaa huomioon 1 päivänä maaliskuuta 2006 annetun komission tiedonannon "Naisten ja 
miesten tasa-arvon etenemissuunnitelma 2006–2010" (KOM(2006)0092),

– ottaa huomioon 16 päivänä maaliskuuta 2005 annetun komission tiedonannon: Vihreä 
kirja "Kohti väestörakenteen muutoksia – uusi solidaarisuus sukupolvien 
välillä"(KOM(2005)0094),

– ottaa huomioon 12 päivänä lokakuuta 2006 annetun komission tiedonannon "Euroopan 
väestökehitys – haasteista mahdollisuuksiin" (KOM(2006)0571),

– ottaa huomioon 12 päivänä lokakuuta 2006 annetun komission tiedonannon "First-stage 
consultation of European social partners on reconciliation of professional, private and 
family life" (SEC(2006)1245),

– ottaa huomioon lastenhoidosta 31 päivänä maaliskuuta 1992 annetun neuvoston 
suosituksen 92/241/ETY2, jonka mukaan lastenhoitopalveluja on oltava tarjolla kaikille 
vanhemmille, jotka osallistuvat koulutukseen päästäkseen työmarkkinoille,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2004 työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittamisesta3, 
9. maaliskuuta 2005 Lissabonin strategian väliarvioinnista4, 16. tammikuuta 2006 
Lissabonin strategian tulevaisuudesta tasa-arvonäkökohdista tarkasteltuna5 ja 
1. helmikuuta 2007 nuorten naisten ja tyttöjen syrjinnästä koulutuksessa6 antamansa 
päätöslauselmat,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön
(A6-0000/2007),

A. katsoo, että koulutus ja perhe kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan ja vastuualueeseen,

B. katsoo, että koulutus on kaikille yhteinen perusoikeus ja välttämätön edellytys yksilön 
sisäiselle kehitykselle sekä hänen panokselleen talous- ja yhteiskuntaelämässä,

  
1 EUVL L 315, 15.11.2006, s. 1.
2 EYVL L 123, 8.5.1992, s. 16.
3 EUVL C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
4 EUVL C 320, 15.12.2005, s. 164. 
5 EUVL C 287 E, 24.11.2006, s. 323.
6 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0021.
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C. katsoo, että tasokkaat koulutus- ja oppimismahdollisuudet ovat olennainen tekijä, jotta 
nuoret miehet ja naiset pystyisivät hankkimaan niitä taitoja, joita EU:ssa tarvitaan sekä 
työllisyyden ja kasvun piristämisen, sukupolvien välisen yhteisvastuullisuuden että
väestörakenteen uudistamisen alalla,

D. katsoo, että perhe-elämän ja kaikentasoisen opiskelun paremman yhteensovittamisen 
avulla voitaisiin hyödyntää tehokkaammin nuorten, ja etenkin nuorten naisten,
voimavaroja ja siten edistää "osaamisyhteiskuntaa", talouden kilpailukykyä, sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja eurooppalaisen yhteiskunnan uudistamista – kaikki uudistetussa 
Lissabonin strategiassa esitettyjä tavoitteita,

E. katsoo, että Euroopan tulevaisuus riippuu sen kyvystä kehittää lapsi- ja nuorisoystävällisiä 
yhteiskuntia, ja että tässä yhteydessä perhettä koskevien toiveiden toteuttamisen ei pitäisi 
olla ristiriidassa koulutus- ja uravalintojen kanssa tai haitata niiden jatkamista taikka
uudelleen aloittamista,

F. katsoo, että opintojen pitkittyminen1, oman kodin perustamista tukevien kannustimien 
puute, myöhäinen itsenäistyminen ja työelämään pääsyn vaikeutuminen voivat saada 
nuoret lykkäämään päätöstä perheen perustamisesta,

G. katsoo, että elinikäisen oppimisen tarjoamat mahdollisuudet ja opiskeluajan pidentyminen 
nostavat opiskelu- tai koulutusvaiheessa olevien miesten ja naisten keski-ikää2,

H. katsoo, että elinajanodotteen piteneminen vaikuttaa sukupolvien välisiin suhteisiin ja 
perhesuhteisiin lisäämällä huollettavien määrää,

I. ottaa huomioon, että edellä mainitun työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamista 
koskevan komission tiedonannon mukaan yhteensovittamistoimien on koskettava myös 
niitä nuoria naisia ja miehiä, joiden korkeakouluopinnot ovat vielä kesken,

J. katsoo, että taloudelliset vaikeudet hankaloittavat usein opiskelemaan pääsyä ja opintojen
jatkamista ja että tilanne on erityisen ongelmallinen sellaisilla nuorilla naisilla ja miehillä, 
joilla on opintojen ohella perhe- ja mahdollisesti työelämään liittyviä velvollisuuksia3,

K. katsoo, että vaikka jäsenvaltioiden ei pidäkään puuttua lasten hankkimista koskeviin 
yksilöllisiin valintoihin, niiden olisi tarjottava nuorille vanhemmille suotuisat 
yhteiskunnalliset ja sosiaaliset olosuhteet,

L. katsoo, että tilastotietojen mukaan eurooppalaiset haluaisivat enemmän lapsia4,

  
1 Francesco C.Billari, Dimiter Philipov, Education and the Transition to Motherhood: a comparative analysis of 
Western Europe, European Demographic Research Papers 2005.
2 Eurostudent 2005 -raportti Social and Economic Conditions of student life in Europe. Opiskelijoiden keski-ikä 
on Yhdistyneessä kuningaskunnassa 28, Itävallassa 25,3, Suomessa 24,6, Alankomaissa 24,2 ja Irlannissa 
24,1 vuotta.
3 Eurostudent 2005 -raportti, Social and Economic Conditions of student life in Europe: Alankomaissa 
opiskelijoista käy töissä 91 prosenttia, Irlannissa 69 prosenttia, Itävallassa 67 prosenttia, Saksassa 66 prosenttia 
ja Suomessa 65 prosenttia.
4Komission tiedonanto, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2005: Vihreä kirja "Kohti väestörakenteen muutoksia –
uusi solidaarisuus sukupolvien välillä"(KOM(2005)0094).
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M. katsoo, että naiset, joilla on pääasiallinen vastuu huollettavista henkilöistä1, luopuvat 
miehiä herkemmin opintojensa jatkamisesta, keskeyttävät opintonsa tai eivät koskaan
aloita niitä uudelleen, mikä johtaa väistämättä tosiasialliseen syrjintään koulutukseen ja 
elinikäiseen oppimisen pääsyssä ja niiden jatkamisessa, sekä miesten ja naisten 
eriarvoisuuteen työelämässä,

N. katsoo, että työssäkäynti opiskelun ohella johtaa useimmissa maissa siihen, ettei opiskelija
ole oikeutettu sosiaalietuuksiin tai että myönnetyn tuen määrä laskee, ja että opiskelijan on 
huomattavasti vaikeampi saada lainaa tai pankkiluottoja, etenkin jos hänellä on 
vastuullaan huollettavia,

O. katsoo, että perheestä huolehtiminen tuo mukanaan lukuisia erityistarpeita, jotka liittyvät 
muun muassa asumiseen, hoitopalveluihin ja opiskelun joustavuuteen,

P. katsoo, että perheellisten opiskelijoiden kohtelussa on maa-, korkeakoulu- ja 
ammattioppilaitoskohtaisia eroja – mikä on omiaan rajoittamaan heidän liikkuvuuttaan ja 
siten heidän koulutus- ja uratoiveidensa toteuttamista – ja ettei heidän tarpeitaan oteta 
koulutusjärjestelmissä eikä opintotuen myöntämisperusteissa tasapuolisesti huomioon,

1. huomauttaa, että jäljempänä esitetyt suositukset koskevat nuoria, ja etenkin nuoria 
opiskelu- tai koulutusvaiheessa olevia naisia, joilla on vastuullaan perhe tai jotka haluavat 
ottaa vastuun perheestä;

2. huomauttaa, että väestörakenteen muutoksia koskevan vihreän kirjan päätelmien mukaan 
Euroopan väestökatoon on syynä muun muassa erilaisten elämävaiheiden (opinnot, työ, 
perhe) viivästyminen;

3. pitää myönteisenä sitä, että edellä mainitun työ-, yksityis- ja perhe-elämän 
yhteensovittamista koskevan komission tiedonannon mukaan yhteensovittamistoimien on 
koskettava myös niitä nuoria naisia ja miehiä, joiden korkeakouluopinnot ovat vielä 
kesken, mutta pahoittelee kuitenkin, ettei asiasta ole tehty konkreettisia ehdotuksia;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lapsi- ja nuorisomyönteisemmän yhteiskunnan 
kehittämisestä annetun sitoumuksen yhteydessä edistämään opiskelun ja perhe-elämän 
yhteensovittamista tukevia toimia, jotta nuoret miehet ja naiset voivat hankkia haluamansa 
määrän lapsia, sekä korostamaan heidän panostaan EU:n kasvun ja kilpailukyvyn hyväksi;

5. kehottaa jäsenvaltiota ottamaan paremmin huomioon perheellisten nuorten, ja etenkin 
opiskelu- tai koulutusvaiheessa olevien perheellisten nuorten naisten, tilanteen 
myöntämällä heille heidän tarpeitaan vastaavia sosiaalietuuksia, joihin työnteko opiskelun
ohella ei vaikuta;

  
1 Eurostudent 2005 -raportti, Social and Economic Conditions of student life in Europe: Latviassa 
naisopiskelijoista 13,8 prosentilla on lapsi, miesopiskelijoilla puolestaan 5,3 prosentilla. Irlannissa perheellisten 
nais- ja miesopiskelijoiden suhde on vastaavasti 12,1 prosenttia ja 10,4 prosenttia, Itävallassa 11,5 prosenttia ja 
10,1 prosenttia.
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6. kehottaa jäsenvaltiota laajentamaan opiskelijavakuutuksia siten, että ne koskevat myös 
opiskelijan huollettavina olevia henkilöitä;

7. kehottaa jäsenvaltioita ja luottolaitoksia selkeyttämään ja helpottamaan edullisten lainojen 
myöntämistä niille nuorille, jotka opiskelun tai koulutuksen ohella huolehtivat perheestä;

8. kehottaa jäsenvaltioita yhdessä paikallisyhteisöjen, korkeakoulujen ja ammatillisten 
oppilaitosten kanssa toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä, jotta perheelliset opiskelijat 
voivat saada tarpeitaan vastaavan asunnon sekä riittävät ja tarkoituksenmukaiset 
hoitopalvelut samoin edellytyksin kuin työssäkäyvät vanhemmat; kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään täysipainoisesti yhteisön rahoituksen ja erityisesti ESR:n tarjoamat
mahdollisuudet tällä alalla;

9. kehottaa korkeakouluja ja ammatillisia oppilaitoksia perustamaan hoitopalveluja omien 
tilojensa yhteyteen ja rohkaisee jäsenvaltioita tukemaan tämäntyyppisiä aloitteita;

10. kehottaa jäsenvaltioita yhdessä korkeakoulujen tai ammatillisten oppilaitosten kanssa 
laatimaan joustavampia opintosuunnitelmia esimerkiksi lisäämällä etäopetustarjontaa ja
mahdollisuuksia osapäiväiseen opiskeluun;

11. kehottaa jäsenvaltioita sekä korkeakouluja tai ammatillisia oppilaitoksia hyödyntämään
enemmän uuteen teknologiaan perustuvia joustavia oppimistekniikoita ja järjestämään 
niitä kaikkien opiskelu- tai koulutusvaiheessa olevien nuorten saataville, ja varsinkin 
niiden nuorten saataville, joilla on vastuullaan perhe;

12. kehottaa jäsenvaltioita ja korkeakouluja tai ammatillisia oppilaitoksia kiinnittämään 
huomiota etenkin raskaana olevien opiskelijoiden ja pienten lasten äitien tarpeisiin, jotta 
heidän on helpompi jatkaa opintojaan tai ryhtyä uudelleen opiskelemaan;

13. kehottaa korkeakouluja tai ammatillisia oppilaitoksia tiedottamaan opetus- ja 
ammattihenkilöstölleen kyseisten opiskelijoiden erityistarpeista ja tarvittaessa 
perustamaan heille tarkoitettuja tuki- ja neuvontapalveluja, jotta helpotetaan heidän 
pääsyään korkea-asteen tai ammatilliseen koulutukseen, kyseisen koulutuksen jatkamista 
tai sen uudelleen aloittamista;

14. kehottaa korkeakouluja tai ammatillisia oppilaitoksia ottamaan huomioon perheellisten 
nuorten miesten ja naisten taloudellisen tilanteen jo koulutuskustannuksia arvioitaessa, ja 
kannustaa kyseisiä koulutuslaitoksia antamaan heille asianmukaista apua;

15. kehottaa jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia elinikäisen oppimisen periaatteen nojalla
takaaman mahdollisuuden muun muassa vanhempainlomaan sekä etenkin uuteen 
teknologiaan perustuviin joustavampiin työskentelyolosuhteisiin;

16. muistuttaa, että nuorten naisten pääasiallinen vastuu huollettavista henkilöistä johtaa 
miesten ja naisten väliseen syrjintään koulutuksessa ja työelämässä; kehottaa näin ollen 
jäsenvaltioita lisäämään perhe-elämän arvostusta sekä edistämään isien roolia ja 
perhe-elämään liittyvän vastuun tasapuolisempaa jakamista niin opiskeluaikana kuin 
olennaisena osana miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien turvaamista;
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17. kehottaa jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota avoimen koordinointimenetelmän
mukaisesti ja opetusministerien kokousten yhteydessä vaihtamaan perheellisten 
opiskelijoiden tukemiseen liittyviä parhaita käytäntöjä sekä ottamaan huomioon tätä alaa 
koskevat innovatiiviset säädökset, joita on pantu täytäntöön joissakin Euroopan maissa;

18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita yhteisön koulutusohjelmien ja kansallisten 
koulutusohjelmien suunnittelun ja toteuttamisen yhteydessä ottamaan huomioon 
nimenomaan perheellisten opiskelijoiden tilanteen ja kiinnittää huomiota siihen, että 
ohjelmiin on tärkeää sisällyttää opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittamista edistäviä 
laaja-alaisia toimia;

19. kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan kansallisen tilanteensa perusteella, voitaisiinko nuorten 
itsenäistymistä, heidän pääsyään työelämään ja heidän perheeseen liittyvien toiveidensa 
toteuttamista nopeuttaa uudistamalla koulutusjärjestelmiä siten, että niillä edistetään 
joustavuutta ja opiskeluajan parempaa hallintaa;

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

Lissabonissa vuonna 2000 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen tavoitteiden mukaisesti 
EU:sta on vuoteen 2010 mennessä tultava maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon 
perustuva talous, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja 
parempia työpaikkoja sekä lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta.
Strategia laadittiin, jotta unioni voisi palauttaa täystyöllisyyden edellytykset ja vahvistaa 
yhteenkuuluvuutta vuoteen 2010 mennessä. Neuvosto katsoi myös, että näiden toimenpiteiden 
yleisenä tavoitteena oli nostaa EU:n kokonaistyöllisyysastetta 70 prosenttiin ja naisten 
työllisyysastetta yli 60 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä1.

Valtioiden ja hallitusten päämiehet myönsivät Tukholman2 ja Barcelonan 
Eurooppa-neuvostossa3, että EU:n taloudellinen ja yhteiskunnallinen tulevaisuus riippuu sen 
kansalaisista, ja etenkin nuorista sukupolvista ja niiden koulutustasosta. Tältä kannalta 
katsottuna kaikkien nuorten miesten ja naisten on voitava hyötyä markkinoiden uusia 
vaatimuksia vastaavasta tasokkaasta koulutuksesta ja oppimisesta sekä pitää tietonsa ja 
jatkuvasti ajan tasalla päästäkseen työelämään ja edistyäkseen siellä jatkuvasti.

Koulutustaso on yhteiskunnan kasvun ja innovaatiokyvyn kannalta ratkaiseva tekijä. OECD:n 
arvion mukaan yksi lisävuosi koulutuksessa nostaa talouskasvua heti keskimäärin 5 prosenttia 
ja pitkällä aikavälillä 2,5 prosenttia4.

Koulutus tuottaa taloudellista ja sosiaalista hyötyä kehittämällä ammatillisen osaamisen 
lisäksi henkilökohtaista ja yhteiskunnallista osaamista. Investoiminen henkilöresursseihin on 
näin ollen tärkeä sosiaalista yhteenkuuluvuutta lisäävä tekijä. OECD:n tutkimus osoittaa, että
joissakin niistä maista, joissa keskimääräinen koulutustaso on korkein, on myös pienimmät 
erot yksilöiden välillä5.

Koulutustasolla on myös kiistaton vaikutus työllisyyteen, sillä työttömyysaste laskee 
koulutustason noustessa6, jolloin sosiaalikulutkin pienenevät. Selvää on myös, että työllisyys 
paranee koulutustason noustessa: tarkasteltaessa koko 25–64-vuotiaiden ikäryhmää 
vuonna 2001 ylemmän korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työllisyysaste oli 84 prosenttia 
eli lähes 15 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikilla koulutustasoilla keskimäärin ja lähes 
30 prosenttiyksikköä korkeampi kuin enintään alemman toisen asteen tutkinnon 
suorittaneilla7.

Vaikka edellä esitetyn perusteella on olennaisen tärkeää investoida nuorten tarjoamiin
  

1 Lissabonin Eurooppa-neuvosto, maaliskuu 2000.
2 Tukholman Eurooppa-neuvosto, 23.–24. maaliskuuta 2001.
3 Barcelonan Eurooppa-neuvosto, 15.–16. maaliskuuta 2002.
4 De la Fuente et Ciccone, Human capital in a global and knowledge-based economy (Henkilöresurssit 
globaalissa osaamiseen perustuvassa taloudessa), loppukertomus työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosastolle, 
Euroopan komissio, toukokuu 2002.
5 Kansainvälinen oppimistulosten arviointiohjelma, OECD, 2002.
6 Vuonna 2001 korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyysaste oli 3,9 prosenttia, eli kolme kertaa 
alhaisempi kuin vähän koulutetuilla.
7 Ks. ed. alaviite.
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henkilöresursseihin, jotta he voivat antaa täysipainoisen panoksen eurooppalaisen 
yhteiskunnan taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen, ei pidä myöskään unohtaa 
nuorten voimavaroja yhteiskuntiemme väestön ikärakenteen uudistamisessa.

Kuten Euroopan komissio väestörakenteen muutoksia koskevassa vihreässä kirjassaan1 ja 
neuvosto eurooppalaisessa nuorisosopimuksessa2 totesivat, on korkea aika kehittää lapsi- ja 
nuorisomyönteisiä yhteiskuntia parantamalla ammatillisen koulutuksen ja työn laatua sekä
luomalla näiden ryhmien sosiaalista osallisuutta ja heidän perhetoiveidensa toteutumista 
edistävät olosuhteet.

Kaikkien tilastotietojen mukaan eurooppalaiset, ja varsinkin kaikkein korkeimmin koulutetut
eurooppalaiset, haluaisivat enemmän lapsia. Perhettä koskevien todellisten toiveiden 
toteuttamiseen vaikuttavat sosiaaliset ja taloudelliset tekijät, jotka viivästyttävät tiettyjä 
elämävaiheita: opinnot pitkittyvät ja itsenäistyminen siirtyy myöhemmäksi. Myös 
uudelleenkoulutusjaksot ja työelämään pääsyn vaikeutuminen saavat nuoret lykkäämään 
päätöstä perheen perustamisesta.

Kuten useat viimeaikaiset syntyvyyttä EU:ssa koskevat tutkimukset3 osoittavat, lasten 
saaminen myöhemmällä iällä ei riitä tasapainottamaan nuorempana saamatta jääneiden lasten 
määrää. Tutkimuksista ilmenee myös, että päätös perheen perustamisesta myöhemmällä iällä 
lisää julkisen terveydenhuollon kustannuksia äitiin ja lapseen kohdistuvien suurempien
terveysriskien vuoksi. Myös naisen iästä johtuvat biologiset tekijät saattavat estää ihmisiä 
saamasta niin paljon lapsia kuin he haluaisivat.

Vaikka jäsenvaltioiden ei pidäkään vaikuttaa lasten hankkimista koskeviin yksilöllisiin 
valintoihin, niiden olisi luotava kaikki edellytykset sille, että eurooppalaiset voivat saada 
haluamansa määrän lapsia.

Yksi väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi luoda sellaiset yhteiskunta-, talous- ja 
koulutusrakenteet, joiden tuella eurooppalaiset nuoret voisivat toteuttaa perhettä 
koskevat toiveensa aikaisemmassa elämävaiheessa sen kuitenkaan heikentämättä heidän 
koulutus- tai uramahdollisuuksiaan.

Hiljattain antamassaan yksityis-, perhe- ja työelämän yhteensovittamista koskevassa 
tiedonannossa4 Euroopan komissio tuntuu myöntävän tällaisen näkökulman 
aiheellisuuden, koska se toteaa työn organisointia koskevassa osassa, että julkisten 
yhteensovittamistoimien on koskettava myös niitä nuoria naisia ja miehiä, joiden 
korkeakouluopinnot ovat vielä kesken.

  
1 Komission tiedonanto, 16. maaliskuuta 2005: Vihreä kirja "Kohti väestörakenteen muutoksia – uusi 
solidaarisuus sukupolvien välillä" (KOM(2005)0094).
2 Komission tiedonanto, 30. toukokuuta 2005 nuorisoa koskevista EU:n politiikoista: "Euroopan nuorten 
huomioon ottaminen – eurooppalaisen nuorisosopimuksen täytäntöönpano ja aktiivisen kansalaisuuden 
edistäminen " (KOM(2005) 206.
3 Lutz, Skirbekk: How would "tempo policies" work? Exploring the effect of school reforms on period fertility in 
Europe"; Billari, Philipov: "Education and the transition to motherhood: a comparative analysis of western 
Europe".
4 Komission tiedonanto, 12. lokakuuta 2006: "First-stage consultation of European social partners on 
reconciliation of professional, private and family life" (SEC(2006) 1245).
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Perhe-elämän ja opiskeluajan parempi yhteensovittaminen on tarpeen paitsi nuorten 
voimavarojen tehokkaamman hyödyntämisen kannalta myös siksi, että opiskeluajan 
pidentyminen ja elinikäisen oppimisen tarjoamat mahdollisuudet nostavat opiskelijoiden 
keski-ikää. Eurostudent 2005 -raportin1 tilastojen mukaan opiskelijoiden keski-ikä on 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa 28, Itävallassa 25,3, Suomessa 24,6, Alankomaissa 24,2 ja 
Irlannissa 24,1 vuotta.

Useissa maissa opiskelijat huolehtivat opintojensa ohella perheestä, tai he päättävät toteuttaa 
toiveensa perheen perustamisesta ja hankkia lapsia ennen valmistumistaan. Niinpä Ruotsissa 
41 prosenttia naisista saa ensimmäisen lapsensa ennen valmistumista. Suomessa vastaava luku 
on 31 prosenttia ja Norjassa 30 prosenttia.
Perheellisten opiskelijoiden osuus on huomattava myös useissa Euroopan maissa: Irlannissa
11,3 prosentilla opiskelijoista on lapsia, Itävallassa 10,8 prosentilla, Latviassa 10,7 prosentilla 
ja Suomessa 8 prosentilla.

Valitettavasti perheelliset opiskelijat joutuvat kohtaamaan huomattavia ongelmia sekä 
yliopistotasolla että arkielämässään useimmissa Euroopan maissa, lukuun ottamatta 
joitakin Pohjoismaita, joissa perheellisiä opiskelijoita tuetaan lukuisilla sosiaalisilla ja 
taloudellisilla toimenpiteillä. Käytännössä heidän erityistarpeensa koskevat muun 
muassa asumista, hoitopalveluja ja joustavaa opintoaikataulua. Nämä tarpeet on 
kuitenkin jätetty koulutus- ja yhteiskuntajärjestelmissä yleensä kokonaan huomiotta tai 
liian vähälle huomiolle, mistä on osoituksena perheellisten opiskelijoiden elinoloja 
koskevien tilastotietojen ja muiden tietojen puute.

Perheellisten opiskelijoiden erityistarpeiden huomiotta jättäminen johtaakin herkästi 
syrjintään kaikentasoiseen koulutukseen pääsyssä ja elinikäisen oppimisen
mahdollisuuksissa. Suuret jäsenvaltiokohtaiset erot opiskelijoiden kohtelussa 
vaikeuttavat entisestään koulutus- ja siten myös uratoiveiden toteuttamista, liikkuvuus 
mukaan luettuna.

Naiset ovat erityisen heikossa asemassa, koska he kantavat pääasiallisen vastuun perheestä
myös opiskeluaikana. Eurostudent-raportista käykin ilmi, että Latviassa naisopiskelijoista 
13,8 prosenttia on perheellisiä ja miesopiskelijoista vastaavasti 5,3 prosenttia. Irlannissa 
perheellisten nais- ja miesopiskelijoiden suhde on vastaavasti 12,1 prosenttia ja 
10,4 prosenttia ja Itävallassa 11,5 prosenttia ja 10,1 prosenttia.

Asianmukaisen tuen puutteessa nuoret naiset luopuvat miehiä herkemmin opintojensa 
jatkamisesta, keskeyttävät opinnot tai eivät koskaan aloita niitä uudelleen, mikä johtaa 
väistämättä miesten ja naisten eriarvoisuuteen työelämässä ja naisten voimavarojen 
hukkaamiseen.

Esittelijän kanta:

Esittelijä pitää myönteisenä sitä, että komissio tunnustaa hiljattain antamassaan työ-, yksityis-
ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevassa tiedonannossa, että yhteensovittamistoimien 
on koskettava myös niitä nuoria naisia ja miehiä, joiden korkeakouluopinnot ovat vielä 
kesken, mutta pahoittelee sitä, ettei komissio ole tehnyt tästä asiasta konkreettisia ehdotuksia.

  
1 Eurostudent 2005 -raportti: Social and Economic Conditions of student life in Europe.
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Niiden haasteiden valossa, joita väestörakenne ja jäsenvaltioiden sitoutuminen lapsi- ja 
nuorisomyönteisten yhteiskuntien kehittämiseen asettavat, esittelijä korostaa, että on 
välttämätöntä toteuttaa lisää julkisia tukitoimia nuorten hyväksi, jotta nämä voivat yhtä 
aikaa toteuttaa vastuuntuntoisesti sekä koulutusta että perhettä koskevat 
suunnitelmansa joutumatta asettamaan toisia suunnitelmia etusijalle toisten 
kustannuksella.

Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa, että opiskelunsa ja koulutuksensa ohella perheestä 
huolehtivien nuorten naisten ja miesten odotukset ja tarpeet otetaan paremmin huomioon sekä 
koulutus- että sosiaalijärjestelmissä.

Tätä asiaa koskevien toimenpidesuositusten yhteydessä esittelijä kehottaa jäsenvaltioita 
myöntämään näille nuorille heidän tarpeitaan vastaavia sosiaalietuuksia, joiden 
myöntämistä tai määrää työnteko opiskelun ohella ei vaaranna tai vähennä.

Ottaen huomioon kyseisten opiskelijoiden taloudelliset vaikeudet esittelijä ehdottaa, että 
korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset ottavat huomioon heidän rahoitusvaikeutensa jo 
koulutuskustannuksia arvioitaessa ja että luottolaitokset helpottavat lainojen tai 
luottojen myöntämistä heille.

Esittelijä kehottaa myös jäsenvaltioita yhdessä paikallisyhteisöjen, korkeakoulujen ja 
ammatillisten oppilaitosten kanssa toisaalta lisäämään perheellisten opiskelijoiden 
(parisuhteessa elävien tai yksinhuoltajien) tarpeita vastaavien edullisten asuntojen tarjontaa
ja toisaalta järjestämään heille riittävästi kohtuuhintaisia lastenhoitopalveluja.

Opiskeluajan ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esittelijä kehottaa 
jäsenvaltioita sekä korkeakouluja ja ammatillisia oppilaitoksia ehdottamaan
opiskeluohjelman joustavampaa organisointia (esimerkiksi puolipäiväopiskelu),
hyödyntämään enemmän uuteen teknologiaan perustuvia joustavia oppimistekniikoita
ja antamalla kaikille opiskelijoille, ja etenkin perheellisille opiskelijoille, mahdollisuus 
niiden käyttöön.

Esittelijä kehottaa korkeakouluja tai ammatillisia oppilaitoksia tiedottamaan opetus- ja 
ammattihenkilöstölleen kyseisten opiskelijoiden erityistarpeista ja tarvittaessa 
perustamaan heille tarkoitettuja tuki- ja neuvontapalveluja, jotta helpotetaan heidän 
pääsyään korkea-asteen tai ammatilliseen koulutukseen, kyseisen koulutuksen jatkamista tai 
sen uudelleen aloittamista.

Vaikka perhe- ja koulutuspolitiikka kuuluvatkin jäsenvaltioiden toimivaltaan, esittelijä 
kehottaa avoimen koordinointimenetelmän mukaisesti vaihtamaan perheellisten 
opiskelijoiden tukemiseen liittyviä parhaita käytäntöjä sekä ottamaan huomioon tätä 
alaa koskevat innovatiiviset säädökset, joita on pantu täytäntöön joissakin Euroopan 
maissa.


