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ESITYS EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAKSI

sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmien tulevaisuudesta: niiden rahoitus ja suuntaus kohti 
yksilöllistämistä
(2007/2290(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyydestä EU:ssa (KOM(2006)0574),

– ottaa huomioon perustamissopimuksen 99 artiklan,

– ottaa huomioon 13–14. maaliskuuta 2008 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon komission tiedonannon sosiaalisen suojelun nykyaikaistamisesta
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja taloudellinen koheesion lisäämiseksi:
työmarkkinoilta kauimmas etääntyneiden ihmisten aktiivisen osallisuuden edistäminen 
(KOM(2007)0620),

– ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen sosiaaliturvan vähimmäistasosta 1952,

– ottaa huomioon komission tiedonannon työntekijöiden suojelemisesta heidän 
työnantajansa maksukyvyttömyyden yhteydessä (SEC(2008)0475),

– ottaa huomioon Euroopan työmarkkinaosapuolten antamat suositukset raportissa 
"Euroopan työmarkkinoiden tärkeimmät haasteet: Euroopan työmarkkinaosapuolten 
yhteinen analyysi", 18. lokakuuta 2007,

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan "Työlainsäädäntö 2000-luvun haasteiden 
tasalle" (KOM(2006)0708) ja 11. kesäkuuta 2007 annetun parlamentin päätöslauselman 
työlainsäädännön uudistamisesta 2000-luvun haasteita vastaavaksi1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Sosiaalisen todellisuuden kartoittaminen -
Väliraportti kevään 2007 Eurooppa-neuvostolle" (KOM(2007)0063) ja 15. marraskuuta 
2007 annetun parlamentin päätöslauselman sosiaalisen todellisuuden kartoittamisesta2,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Sukupolvien välisen solidaarisuuden 
edistäminen" (KOM(2007)0244) ja 30. tammikuuta 2008 annetun parlamentin 
päätöslauselman Euroopan väestönkehityksestä3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
lausunnon (A6-0000/2008),

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0339.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0541.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0066.
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A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin kokonaisväestön odotetaan kasvavan hitaasti 
vuoteen 2025 saakka ja vähenevän hitaasti vuodesta 2025 alkaen ja olevan vuoteen 
2050 mennessä hieman vähäisempi ja merkittävästi iäkkäämpi,

B. katsoo, että jos maahanmuutto pysyy nykyisellä tasolla, työvoima vähenee 227 
miljoonasta hengestä vuonna 2005 183 miljoonaan henkeen vuonna 2050, työllisyysaste 
nousee 70 %:iin vuonna 2020, mikä johtuu pääasiallisesti naisten työllisyysasteen 
noususta, työllisten kokonaismäärä nousee 20 miljoonalla vuoteen 2017 mennessä, 
minkä jälkeen se laskee 30 miljoonalla vuoteen 2050 mennessä ja yli 65-vuotiaiden 
ennustettu osuus työikäiseen väestöön verrattuna nousee 1:4:stä 1:2:een vuonna 2050. 

C. katsoo, että työttömien määrän väheneminen merkitsee työttömyysetuuksien 
kustannusten laskemista noin 0,6 prosenttiyksiköllä BKT:sta vuoteen 2050 mennessä, 
mikä on hyvin pieni lasku eikä korvaa muiden alojen korkeita kustannuksia,

D. ottaa huomioon, että Euroopan unioni kuluttaa 27,2 % BKT:sta sosiaaliturvaan (2008), 
mistä suurin osa kuluu vanhuusetuuksiin ja -eläkkeisiin (46 %),

E. ottaa huomioon, että väestön ikääntymisen odotetaan johtavan julkisten menojen 
kasvuun, suurimmaksi osaksi eläkkeissä, terveydenhuollossa ja pitkäaikaishoidossa 
useimmissa jäsenvaltioissa vuoteen 2050 mennessä, jos nykyistä politiikkaa jatketaan, 
ja että voimakkain kasvu tapahtuu vuosina 2020–2040,

Yleishuomioita

1. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon Lissabonin strategian ja tarpeen säilyttää 
sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmät kohtuullisina ja edistämään siirtymistä 
sosiaalimenoista sosiaaliaktivointiin ja houkuttelemaan ihmisiä laatutyöhön ja saamaan 
heidät pysymään työssä, lisäämään työpaikkojen tarjontaa, uudenaikaistamaan 
sosiaaliturvajärjestelmät ja lisäämään investointeja inhimilliseen pääomaan paremman 
opetuksen ja koulutuksen kautta;

2. korostaa, että talouskasvun lähteet muuttuvat: työllisyys lisää kasvua vuoteen 2010 
saakka ja vuoden 2030 jälkeen suunta muuttuu, joten työn tuottavuus tulee silloin 
hallitsevaksi kasvunlähteeksi; myöntää, että tuottavuuden korkean tason säilyttämiseksi 
tutkimukseen ja kehitykseen on investoitava enemmän;

3. korostaa, että nykyisissä väestökehityksellisissä, taloudellisissa ja sosiaalisissa 
suuntauksissa on sukupolvien välisten ja sosiaaliryhmien välisten konfliktien 
ehkäisemiseksi löydettävä uusia malleja kustannusten ja etuuksien jakamiseksi
tehokkaasti ja tasapuolisesti suppeamman taloudellisesti aktiivin väestön ja suuremman 
taloudellisesti passiivisen väestön kesken;

4. toistaa käsityksensä, jonka mukaan EU:n työlainsäädännössä olisi vahvistettava 
toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia yleisenä työllistymismuotona, jonka 
yhteydessä säädetään sosiaalisesta ja terveyden suojelusta ja varmistetaan 
perusoikeuksien kunnioittaminen.

5. palauttaa mieliin, että Euroopan sosiaalisen mallin ytimenä on taloudellisesti aktiivisen 
ja taloudellisesti passiivisen väestön välinen solidaarisuus, jota rahoitetaan ensisijaisesti 
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työperusteisin ansiotuloin, joita ovat muun muassa sosiaaliturvamaksut ja työn verotus; 
toteaa kuitenkin, että ikääntyvä väestö kohdistaa vakavaa painetta aktiiviseen 
työvoimaan; korostaa, että tämä voi vahingoittaa solidaarisuutta ja sen myötä Euroopan 
sosiaalista mallia; korostaa solidaarisuuden uudelleenarviointia ja uuden, 
oikeudenmukaisen rahoitustasapainon löytämistä;

6. viittaa käynnissä olevaan yksilöllistämiseen, johon olisi liitettävä tehokkaammat 
pyrkimykset sosiaalisten oikeuksien yksilöllistämiseksi, jotta kansalaiset, erityisesti 
naiset itsenäistyisivät;

Työvoima

7. uskoo, että työvoiman supistuminen, jos tilanne jatkuu entisellään, johtaa tehtyjen 
työtuntien kokonaismäärän vähenemiseen; katsoo, että tämä kehitys voidaan joutua 
korvaamaan lisäämällä jäljelle jäävien työntekijöiden työtunteja tai vähentämällä osa-
aikaisten työntekijöiden määrää;

8. palauttaa mieliin, että korkeampi työllisyysaste riippuu suuresti tarpeesta säilyttää 
kaikki ryhmät aktiivisina, ja korostaa siksi tarvetta torjua syrjintää työmarkkinoilla;

9. katsoo, että vastaisuudessa kansalaiset joutuvat ehkä pysymään työssä vielä 65 vuotta 
täytettyäänkin ja siten mahdollisimman kauan osana työvoimaa; korostaa tarvetta nostaa 
virallista eläkeikää;

10. palauttaa mieliin, että aktiivisuutta lisäävää maahanmuuttopolitiikkaa, jossa otetaan 
huomioon erityisesti työiässä olevat mahdolliset maahanmuuttajat ja tarjotaan nopeaa 
maahanmuuttoa korkeasti koulutetuille hakijoille, olisi täydennettävä maahanmuuttajien 
paremmalla integroinnilla työmarkkinoille ja koko yhteiskuntaan; korostaa, että 
maahanmuuton lisäämiseen pyrkivät tehostetut toimet voivat johtaa aivovuotoon
alkuperämaista, millä voi olla kielteisiä seurauksia näiden maiden talouden ja 
yhteiskunnan kehittymiselle;

Eläkkeet

11. kiinnittää huomiota heikossa asemassa olevien ryhmien syrjintään työmarkkinoilla, 
mikä alentaa niiden työllisyysastetta ja palkkoja ja siten vähentää näiden ryhmien 
mahdollisuuksia hankkia kunnolliset eläkkeet; painottaa tarvetta tarjota yhdenvertaiset 
mahdollisuudet kaikille;

12. myöntää, että kasvavia julkisia eläkemenoja voitaisiin vähentää siirtymällä osittain 
yksityisesti rahoitettuihin järjestelmiin; korostaa, että suurempi keskittyminen 
yksityisesti rahoitettuihin eläkkeisiin lisäisi yksityisiä eläkerahastoja koskevan
aiheellisen sääntelyn tarvetta;

13. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan vakavasti huomioon tarpeen muotoilla uudelleen 
perinteiset eläkejärjestelmät, jotka perustuvat järjestelmälliseen riskinarviointiin ja 
tyypillisen peruselinkaaren olettamukseen, sillä tyypillinen peruselinkaari muuttuu 
nopeasti ja nk. pirstoutuneet työhistoriat ovat yhä yleisempiä ja johtavat uuteen 
sosiaaliseen riskiin monien henkilöiden ja erityisesti heikossa asemassa olevien 
ryhmien, muun muassa maahanmuuttajien, heikon ammattitaidon omaavien 
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työntekijöiden ja yksinhuoltajien kasvavasta yllätyksellisyydestä;

14. panee merkille, että lähinnä naiset huolehtivat lapsista, vapaaehtoisesti tai pakosta,
kulttuuriasenteiden ja sosiaalinormien painostuksesta tai lastenhoitopalvelujen huonon 
laadun tai olemattomuuden vuoksi; korostaa tarvetta korvata tämä tilanne naisille ja 
tarvetta antaa heille todellinen valinnan vapaus lastensaannissa ilman taloudellisen 
tilanteen tai urakehityksen heikkenemisen pelkoa; panee tyytyväisenä merkille 
jäsenvaltioiden toimet asian korjaamiseksi;

Kestävä talous

15. korostaa jäsenvaltioiden tarvetta säilyttää sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmien 
rahoituksen asianmukaiset tasot, tarvetta löytää vaihtoehtoiset ja vankat veropohjat 
globalisaation aiheuttamassa kasvavassa kilpailussa; varoittaa heikon verokannan 
aiheuttamasta verotulojen mahdollisesta vähenemisestä, koska verokanta perustuu 
tiukasti työvoiman kokonaismäärään; korostaa työn verotuksesta riippuvuuden 
vähentämisen merkitystä jäsenvaltioiden talouksien kilpailukyvyn lisäämiseksi ja 
työhoukutusten tarjoamiseksi; myöntää ongelmat, joita pääomaverotuksen osuuden 
lisääminen aiheuttaa, kun otetaan huomioon pienempi pääomaveroperusta ja pääoman 
suurempi liikkuvuus; ehdottaa, että harkittaisiin ympäristöverojen ja kulutusverojen 
suurempaa käyttöä veroperustana ja sen yhteydessä tarvetta suurempaan 
progressiivisuuteen, mikä vähentäisi alhaisiin tuloihin kohdistuvaa painetta;

Terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito

16. painottaa Euroopan unionin kaikkien terveydenhoitojärjestelmien arvojen ja 
periaatteiden säilyttämisen merkitystä; näihin kuuluvat yleiskattavuus, solidaarinen 
rahoitus, tasapuolinen saatavuus ja korkeatasoisen terveydenhoidon tarjonta, pitäen 
kuitenkin mielessä vähäisten varojen järkevä kulutuksen;

17. ottaen huomioon terveydenhoidon ja pitkäaikaishoidon näkyvissä olevat kasvavat 
kustannukset katsoo, että jäsenvaltioiden olisi mietittävä niiden rahoitusta ja otettava 
huomioon vähemmän ammattitaitoisen hoidon mahdollinen käyttäminen, kun perheiden 
koko pienenee ja naisten osallistuminen työmarkkinoille kasvaa ja pitkäaikaishoidon 
lisääntyminen voi olla arvioitua suurempaa;

18. panee merkille, että terveydenhuollon julkinen rahoitus lisää tehokkuutta ja 
oikeudenmukaisuutta, sillä se tarjoaa suojaa rahoitusriskeiltä eikä liitä maksuja 
sairausriskiin, kun taas yksityiseen järjestelmään sitä vastoin kuuluvat rajoitetut tai 
olemattomat riskit ja ne yleensä liittävät maksut sairausriskiin ja maksukykyyn;

19. panee merkille, että pääasiallisesti työllisyyteen perustuvilla sosiaaliturvamaksuilla 
rahoitetut terveydenhuoltojärjestelmät voivat hyötyä tuloperustan laajentamisesta 
ansioista riippumattomiin tuloihin;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
työllisyysvaliokunnalle, sosiaalisen suojelun komitealle sekä jäsenvaltioiden ja 
ehdokasmaiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Väestökehitys

Euroopan väestökehitys johtaa ennustettuun väestökatoon ja ikääntyvän väestön 
ikääntymiseen. Tämän seurauksena vuonna 2050 väestöä on hieman vähemmän ja se on 
merkittävästi iäkkäämpää. Tilanteen aiheuttaa syntyvyys, joka jää pienemmäksi kuin 
luonnollinen korvaava syntyvyys, sekä korkeampi elinajan odote, mikä johtaa ikäpyramidin 
kääntymiseen ylösalaisin, kun nuoremman väestön määrä laskee ja yli 65-vuotiaan väestön 
osuus kasvaa.

EU:n syntyvyyden keskiarvo ei kuvaa naisten tekemää valintaa eikä unionin kansalaisten 
nykyisiä perheen perustamistoiveita ja sen vuoksi se onkin liitettävä vaikeuteen yhdistää työ-
ja perhe-elämä keskenään (lastenhoitopalvelujen puute, perheille tarjottavan sosiaalisen ja 
taloudellisen tuen puuttuminen ja naisten työpaikkojen puuttuminen) ja huolestumista 
aiheuttavaan sosiaaliseen ympäristöön (epävakaa työtilanne ja kallis asuminen) tulevaisuuden 
herättämään pelkoon (nuorten myöhäiseen työpaikan saantiin ja työpaikan epävarmuuteen).

Jotta työtä tekevän väestön rakenteen muuttuminen voitaisiin korvata maahanmuutolla, 
tarvittaisiin 90–100 miljoonaa henkeä, mikä johtaisi kasvavaan etnokulttuuriseen ja 
uskonnolliseen kirjavuuteen; palauttaa mieliin, että maahanmuuton lisäämiseen pyrkivät 
tehostetut toimet voivat johtaa aivovuotoon alkuperämaista, millä voi olla kielteisiä 
seurauksia näiden maiden talouden ja yhteiskunnan kehittymiselle.

Sosiaalinen kehitys

Esittelijä uskoo, että hyvinvointivaltion muuttamisessa voidaan edistyä merkittävästi 
siirtymällä sosiaalimenoista sosiaalisiin investointeihin.

Kun otetaan huomioon Lissabonin strategia ja EU:ssa sovitut työllisyystavoitteet, ihmisiä olisi 
houkuteltava laatutyöhön ja työpaikkojen tarjontaa olisi lisättävä, sosiaaliturvajärjestelmät 
olisi uudenaikaistettava, työntekijöiden ja yritysten mukautumista ja turvallisuutta olisi 
lisättävä ja lisättävä investointeja inhimilliseen pääomaan paremman opetuksen ja 
koulutuksen kautta.

On yleisesti tunnustettu, että elämisen muodot vaihtelevat, mikä näkyy vähäisempinä
perheinä, avioerojen lisääntymisenä, ensimmäisen lapsen hankkimisen viivästymisenä, mikä 
johtuu siitä, että vieläkin hallitsevassa asemassa olevat perinteiset avioliitot korvataan 
vaihtoehtoisin yhdessä elämisen muodoin.

Esittelijä mukaan kasvava yksilöllinen käyttäytyminen muuttaa väestön lojaalisuutta 
yhteiskunnan laitoksia, mm. sosiaaliturvajärjestelmiä kohtaan, ja aiheuttaa paineita käydä 
keskusteluja siitä, miten solidaarisuus ja yhteiskunnallinen tasapaino määritellään.

Rahoituksen kehitys

Ikääntyvän väestön uskotaan lisäävän julkisia menoja – lähinnä eläkkeissä, 
terveydenhuollossa ja pitkäaikaishoidossa – useimmissa jäsenvaltioissa vuoteen 2050 
mennessä, jos nykyistä politiikkaa jatketaan. Korvaavat säästöt koulutukseen tarkoitetuissa 
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julkisissa menoissa lienevät rajoitetut, sillä investoinnit elinikäiseen oppimiseen kasvavat.

Esittelijä myöntää, että veronkantoon ovat vaikuttaneet rakenteellinen kehitys ja kasvavat 
haasteet, kuten globaalin kilpailun ja tuotantotekijöiden liikkuvuuden lisääntyminen; siksi hän 
korostaa tarvetta keskustella vaihtoehtoisista ja tukevista verokannoista.

Talouden kehitys

Nykyisessä maailmassa globalisaatio on tyypillinen piirre, toisin sanoen kiihtyvä avoin 
kaupankäynti ja teknologian nopea edistyminen, mikä voimistaa kilpailun paineita ja pakottaa 
yritykset lisäämään joustavuutta voidakseen laajentaa markkinaosuuksiaan. Ennusteiden 
mukaan mahdollisen vuosittaisen BKT:n kasvuasteen keskiarvo laskee tulevina 
vuosikymmeninä.

Talouskasvun lähteet muuttuvat: työllisyys lisää kasvua vuoteen 2010 mennessä ja vuoden 
2030 jälkeen kasvu kääntyy laskuun ja työn tuottavuus alkaa hallita ja on joskus jopa ainoa 
kasvunlähde. Näin ollen tuottavuuden korkean tason säilyttämiseksi tutkimukseen ja 
kehittämiseen olisi investoitava enemmän.

Muuttunut työvoiman ikärakenne voi muuttaa kulutuskäyttäytymistä ja kotitalouksien 
kysyntää, mikä ehkä aiheuttaa eri alojen välisiä uudelleenjärjestelyjä ja vaatii työpaikkojen 
kasvavaa liikkuvuutta, jotta vältettäisiin lisäämästä työmarkkinoiden yhä suurempaa 
erkanemista vähenevästä työllisyydestä.

Työmarkkinakehitys

Globalisaatio johtaa teollisiin ja alueellisiin muutoksiin ja muutoksiin työkuvioissa ja -
tasoissa ja sen seurauksena lisääntyvään joustoturvaan; korostaa, että tärkeimpänä haasteena 
on talouden joustavuuden saavuttaminen paremman sosiaalisen suojelun kanssa, jotta 
voitaisiin luoda ympäristö, joka kykenee käyttämään mahdollisuudet parhaalla mahdollisella 
tavalla; myöntää ammattitaitoisen ja mukautuvan työvoiman tarpeen, minkä vuoksi on 
yhdistettävä aktiivi työmarkkinapolitiikka ja elinikäiseen oppimiseen tehtävät investoinnit 
työllistyvyyden parantamiseksi.

Tämä tarkoittaa samalla erityisesti heikon ammattitaidon omaavien opetuksen ja koulutuksen 
lisäämistä.

Työmarkkinat ovat avainasemassa onnistuneessa politiikan tarkistamisessa, sillä viime 
aikoina maan talouden tuotto määrittää sen kyvyn pitää yllä korkealaatuista hyvinvointia.

Nykyisessä maahanmuuttotilanteessa, työvoima vähenee 227 miljoonasta hengestä vuonna 
2005 183 miljoonaan henkeen vuonna 2050; työllisyysaste nousee 70 %:iin vuonna 2020, 
lähinnä naisten työllisyysasteen kasvun vuoksi, mikä johtuu pääasiallisesti vanhempien 
naisten, joiden työllisyysaste on ollut alhainen, siirtymisestä eläkkeelle; työllisten 
kokonaismäärä nousee 20 miljoonalla vuoteen 2017 mennessä, minkä jälkeen se laskee 30 
miljoonalla vuoteen 2050.

Tämä johtaa myös työttömien määrän vähenemiseen ja sen myötä työttömyysetuuksien 
kustannusten laskemiseen noin 0.6 prosenttiyksiköllä BKT:sta vuoteen 2050 mennessä. Lasku 
on hyvin pieni eikä korvaa muiden alojen korkeita kustannuksia,
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Työvoiman määrän väheneminen johtaa tehtyjen työtuntien kokonaismäärän vähenemiseen.
Tämän kehityksen korvaamiseksi on lisättävä jäljelle jäävien työntekijöiden 
kokonaistyötuntien määrää tai vähennettävä osa-aikaisten työntekijöiden määrää.

Korkeammat työllisyysluvut riippuvat suuresti kaikkien työmarkkinoilla syrjintää kohtaavien 
ryhmien aktivoinnista. Tässä mielessä naisten taloudelliset roolit on sovitettava yhteen 
tasapuolisesti ja tehokkaasti ja muutettava välttämättömien kotitalouspalvelujen tarjoamista, 
kuten lastenhoitoa, jotta naiset voisivat sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämän.

Tämän vuoksi myös iäkkäämmälle väestölle, jolla on asianmukainen ammattitaito, on oltava 
riittävästi työmahdollisuuksia. Ikäsyrjinnästä on näin ollen päästävä, elinikäistä oppimista 
lisättävä ja tarjottava joustavia eläkkeelle siirtymistapoja ja terveydellisiä työoloja.

Esittelijän mielestä jäsenvaltioiden olisi käytettävä hyväkseen tätä kehitystä mahdollisuutena 
tehdä rakenteellisia muutoksia.

Ikäkehitys

Väestön ikääntyminen lisää julkisten menojen ja tiettyjen verotuloluokkien paineita samalla, 
kun globalisaatio vaikeuttaa entisestään veronkantoa liikkuvista verokannoista.

Ennustettu eliniänodote johtuu paljolti iäkkäiden kuolleisuuden vähenemisestä, mikä muuttaa 
eläke- ja työkausien välistä suhdetta.

Esittelijä on vakuuttunut siitä, että tärkeimpiä haasteita ovat työmarkkinapolitiikan 
kehittäminen ja verotus- ja etuusjärjestelmien uudistaminen työvoimatarjonnan lisäämiseksi ja 
hyvinvointivaltion uudistamiseksi edelleen, mikä takaa julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyden väestön ikääntyessä.

Eläkkeet

Väestökehitys johtaa kaikkien jäsenvaltioiden julkisten eläkemenojen kasvuun. Tätä kasvua 
voidaan hillitä vaihtamalla julkinen vanhuuseläkejärjestelmä osittain yksityisesti 
rahoitettuihin järjestelmiin, mutta keskittyminen yksityisesti rahoitettuihin eläkkeisiin voi 
aiheuttaa uusia haasteita ja riskejä ja yksityisten eläkerahastojen aiheellisen säätelyn tarpeen. 

Jäsenvaltioiden eläkejärjestelmät ovat – eriasteisia – historiallisesti kehittyneitä järjestelmiä, 
jotka perustuvat erittäin tuttuun malliin, jossa miehet ovat perheenhuoltajina.

On kiinnitettävä huomiota tarpeeseen muotoilla uudelleen perinteiset eläkejärjestelmät, jotka 
perustuvat järjestelmälliseen riskinarviointiin ja tyypillisen peruselinkaaren olettamukseen, 
sillä tyypillinen peruselinkaari muuttuu nopeasti ja nk. pirstoutuneet työhistoriat ovat yhä 
yleisempiä ja johtavat uuteen sosiaaliseen riskiin monien henkilöiden ja erityisesti heikossa 
asemassa olevien ryhmien, muun muassa maahanmuuttajien, heikon ammattitaidon omaavien 
työntekijöiden ja yksinhuoltajien kasvavasta yllätyksellisyydestä. Epävakaat työhistoriat 
vaikuttavat merkittävästi eläkehakemuksiin ja useimmissa ammateissa työuran 
keskeyttäminen vaikuttaa kielteisesti urakehitykseen ja palkkatasoon.

Lähinnä naiset huolehtivat lapsista, vapaaehtoisesti tai pakosta, kulttuuriasenteiden ja 
sosiaalinormien painostuksesta tai lastenhoitopalvelujen huonon laadun tai olemattomuuden 
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vuoksi. Tämä tilanne pyritään useissa jäsenvaltioissa korjaamaan muotoilemalla äitiyslomat 
uudelleen, mikä kannustaa siihen, että naisten on lähdettävä tauolle; korostaa tarvetta korvata 
naisille tämä urakehityksen menetys tarjoamalla heille todellinen mahdollisuus valita, 
haluavatko he lapsia ilman että heidän täytyisi pelätä taloudellisia menetyksiä.

Terveydenhuollon kehitys

Ikä sinänsä ei ole syy terveydenhuoltomenoihin. Ikääntyvä väestö aiheuttaa paineita julkisten 
menojen lisäämiseen. Niinpä julkiset terveysmenot kasvavat 1,5–2 prosenttiyksikköä BKT:sta 
vuoteen 2050 mennessä.

Ikääntyvä väestö vaikuttaa suuresti pitkäaikaishoitoon, minkä aiheuttaa pääasiallisesti 
ikääntyvän väestön määrän kasvu ja pitkäaikaishoidon tarpeen lisääntyminen, mistä johtuu
0,5–1 prosenttiyksikön kasvu BKT:sta.

Lisäksi kotitalouksilla on käytettävissään epävirallisempia hoitomuotoja, kun perhekoko 
pienenee ja naisten osallistuminen työmarkkinoille kasvaa. Näin ollen pitkäaikaishoito kasvaa 
ennustettua enemmän virallisen hoidon tarpeen vuoksi.

Väestön ikääntyessä terveydenhuollon tarjoaminen kaikille lisää tarjottujen palvelujen 
kustannuksia, mikä – kun otetaan huomioon, ettei tarjonnan lisääminen ole mahdollista –
vauhdittaa pyrkimyksiä vähentää julkisesti rahoitettujen palvelujen määrää elintärkeisiin 
palveluihin, mikä puolestaan johtaa jatkuvaan väittelyyn siitä, miten laajalle näiden 
peruspalvelujen olisi ulotuttava. Ne jotka voivat vetäytyä solidaarisuudesta, voisivat luopua 
julkisesta terveydenhuollosta ja löytää enemmän ja laadukkaampia palveluja yksityisestä 
terveydenhuollosta, mikä aiheuttaa lisääntyviä paineita julkisten terveydenhuoltopalvelujen 
rahoitukseen ja johtaa vähäisempiin ja huonolaatuisempiin palveluihin, mikä heikentää 
luottamusta julkiseen terveydenhuoltoon ja aiheuttaa paineita solidaarisuuteen.

Esittelijän tärkeimmät päätelmät

Ikääntymisen ja väestörakenteen kirjavuuden aiheuttamat paineet väestönkasvulle – yhdessä 
vaikean verotustilanteen kanssa – saa jäsenvaltiot pohtimaan uudelleen perinteisiä 
sosiaaliturvajärjestelmiä, mm. eläkejärjestelmiä, työmarkkinaohjelmia sekä terveydenhuolto-
ja opetuspolitiikkaa.

Mahdollinen ratkaisu tilanteen helpottamiseksi saadaan työvoiman, erityisesti 55–65 
vuotiaiden naisten osallistumisastetta lisäämällä, sillä heidän työllisyysasteensa on nykyään 
hyvin alhainen. Tämä edellyttää asiallisten mahdollisuuksien tarjoamista naisille, jotta he 
voivat yhdistää työ- ja perhe-elämän, erityisesti lastenhoitopalveluja ja kokopäiväisiä kouluja,
sekä vammaisten työmahdollisuuksien ja työolojen parantamista ja lisäponnisteluja
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi. Tämän toteuttamiseksi Lissabonin toimintaohjelma on 
pantava täytäntöön keskittymällä työpaikkojen saantiin, kunnollisten palkkojen tarjontaan ja 
muihin työkannustimiin.

Samalla on varmistettava kestävä ja asianmukainen terveydenhuolto ja väestön eläketulot 
jäsenvaltioissa tulevina vuosikymmeninä. Tämä vaatii paljon työtä yhteiskunnan kaikilla 
tasoilla, hallituksessa, yrityksissä ja perheissä.
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