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ALKUSANAT
Nuorten erityisen heikko tilanne työmarkkinoilla on huolestuttanut jo pitkään sekä Euroopan laajuisesti
että kansallisella tasolla. Työttömyys on perinteisestikin huomattavasti yleisempää nuorten keskuudessa
kuin koko väestön parissa. Vuonna 2008 eli ennen finanssikriisiä 15–24-vuotiaista nuorista oli
työttömänä EU:n alueella noin 16 prosenttia. Luku on suunnilleen kaksinkertainen koko väestöön
verrattuna. Kriisi on koetellut nuoria erityisen rajusti: vuonna 2013 nuorisotyöttömyysaste oli
28 jäsenvaltion EU:ssa 23,5 prosenttia, kun EU:n yleinen työttömyysaste oli noin 10,8 prosenttia. Noin
7,5 miljoonaa 15–24-vuotiasta eurooppalaista on tällä hetkellä kokonaan vailla työtä tai
koulutuspaikkaa.
ETSK on tuominnut nämä nuorisotyöttömyyden tasot moneen otteeseen ja on kehottanut kaikkia
sidosryhmiä ryhtymään pikaisiin, tehokkaisiin ja ratkaiseviin toimiin katkaistakseen noidankehän, joka
saattaa vaarantaa kokonaisen sukupolven tulevaisuuden. ETSK on vaatinut kunnollisia nuoriin
suunnattuja investointeja, joiden tuottamaa satoa korjataan pitkällä aikavälillä.
On selvää, että työllisyyden kasvunäkymät riippuvat suuressa määrin EU:n kyvystä luoda taloudellista
kasvua tarkoituksenmukaisella makrotalous-, teollisuus- ja innovaatiopolitiikalla.
Nuorisotyöttömyysongelman ratkaisemiseksi on kuitenkin myös laadittu useita EU-tason aloitteita, joita
ovat muun muassa nuorisotyöllisyyspaketti, nuorisotakuu, eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä,
harjoittelun laatupuitteet ja EURES-työnhakuverkoston uudistus.
Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan kuuluva työmarkkinoiden seurantaryhmä on toteuttanut tähän
liittyvän tutkimuksen EU:n nuorisotyöllisyyspolitiikan täytäntöönpanosta kansalaisyhteiskunnan
näkökulmasta kuudessa jäsenvaltiossa – Kreikassa, Kroatiassa, Italiassa, Itävallassa, Slovakiassa ja
Suomessa.
Tutkimukseen osallistui monia työmarkkinaosapuolten, nuorisojärjestöjen ja viranomaisten edustajia,
joita kiitämme lämpimästi osallistumisesta ja yhteistyöstä.

Christa Schweng
työmarkkinoiden seurantaryhmän puheenjohtaja ja
tutkimuksen esittelijä
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MENETELMÄT
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on antaa kuva työmarkkinaosapuolten ja järjestäytyneen
kansalaisyhteiskunnan näkemyksistä, jotka koskevat seuraavia aiheita:


kansallisen tason politiikka, jolla autetaan nuoria löytämään työtä, sekä politiikan
täytäntöönpano ja käytännön vaikutukset



jäsenvaltioissa havaitut hyvät käytänteet tai ongelmat



työmarkkinaosapuolten ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistuminen nuorten
työllisyyttä edistävään politiikkaan ja käynnissä oleviin uudistuksiin.

Tutkimus tarjoaa kansallisille sidosryhmille tilaisuuden esittää nuorten työllisyyttä edistävään
politiikkaan liittyviä kommenttejaan ja suosituksiaan sekä ottaa opiksi muiden kokemuksista ja
ymmärtää paremmin kansallisten järjestelmien toimintaa.
Mukana olevat kuusi jäsenvaltiota on valittu nuorisopolitiikan näkökulmasta niiden erityistilanteen
perusteella: huomioon on otettu työttömyysaste ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien
osuus, mutta myös muita erityishaasteita (esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys ja romanien
integroituminen). Näkemys tilanteesta muodostettiin saatavilla oleviin tietojen sekä ETSK:n, komission
ja pysyvien EU-edustustojen edustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella.
Ryhmä I:n (työnantajat) jäsenet, 2013 (Lähde: Eurostat)
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2013

Työttömyysaste
15–24-vuotiaat

Työttömyysaste
25–74-vuotiaat

Työelämän ja
koulutuksen
ulkopuolella olevien
osuus
15–24-vuotiaat

EU (28
jäsenvaltiota)

23.5 %

9.5 %

13 %

Kreikka

58.3 %

25.4 %

20.6 %

Kroatia

49.7 %

14.1 %

18.6 %

Italia

40.0 %

10.3 %

22.2 %

Itävalta

9.2 %

4.3 %

7.1 %

Slovakia

33.7 %

12.5 %

13.7 %

Suomi

19.9 %

6.5 %

9.3 %

Jäsenvaltiota

Lähde: Eurostat

Tutkimus toteutettiin käyttämällä seuraavia menetelmiä:


kysely, joka lähetettiin kuuden valitun jäsenvaltion tärkeimmille työmarkkinaosapuolille ja
nuorisojärjestöille (ks. liite). Siinä käsiteltiin oppisopimuskoulutusta, harjoittelua,
nuorisotakuun täytäntöönpanoa, liikkuvuutta, yrittäjyyttä ja muita asioita, kuten
työlainsäädäntöä, sosiaaliturvaa ja yleisemmin toimenpiteitä, joilla yritetään estää nuorten
turhautuminen.
Vastausaktiivisuus vaihteli eri maissa: Itävallassa ja Italiassa sekä ammattiliitot että
työnantajajärjestöt vastasivat kyselyyn. Kroatiasta vastauksia saatiin työmarkkinaosapuolilta
ja nuorisoverkostolta. Slovakiassa vastasivat ammattiliitot ja työnantajajärjestöt sekä
kansallinen työvoimavirasto. Suomesta vastauksen antoivat ammattiliitot ja nuorisoorganisaatio, ja Kreikassa vastasivat yksi työnantajajärjestö ja kansallinen nuorisovaltuusto.
Myös Kreikan työ- ja sosiaaliministeriö sekä julkinen työnvälitysorganisaatio tarjoutuivat
osallistumaan kyselyyn.
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paikan päällä tehtävät tärkeimpien ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen kattoorganisaatioiden, nuorisojärjestöjen ja viranomaisten edustajien haastattelut, jotka tehtiin
kolmesta työmarkkinoiden seurantaryhmän jäsenestä ja avustavasta sihteeristön

hallintovirkamiehestä muodostettujen työryhmien tutustumisvierailujen aikana (ks.
taulukko jäljempänä)


EU:n toimielimiltä, ajatushautomoilta, valittujen jäsenvaltioiden ministeriöiltä ja pysyviltä
EU-edustustoilta, kansallisilta talous- ja sosiaalineuvostoilta, työmarkkinaosapuolilta,
kansalaisyhteiskunnalta jne. saaduista asiaa käsittelevistä asiakirjoista muodostuvan
kirjallisen aineiston analysointi



julkinen kuulemistilaisuus, jonka työmarkkinoiden seurantaryhmä järjesti 1. huhtikuuta 2014
Brysselissä ja johon osallistui Euroopan parlamentin jäseniä, Euroopan komission ja
Eurofoundin edustajia, EU-tason työmarkkinaosapuolia sekä EU-tason ja kansallisen tason
nuorisojärjestöjä.

HUOM.
Viitattaessa jäljempänä tekstissä tiettyyn maahan tarkoitetaan asianomaisten kansallisten sidosryhmien
kantaa eikä hallituksen kantaa.
Ryhmä I:n
(työnantajat) jäsenet

Ryhmä I:n
(työnantajat) jäsenet

Ryhmä II:n
(työntekijät) jäsenet

Ryhmä III:n (muut
eturyhmät) jäsenet

SUOMI
16.–17.1.2014

Vladimíra Drbalová

Oliver Röpke

Meelis Joost

SLOVAKIA
10-11.02.2014

Christa Schweng

Xavier Verboven

Viliam Páleník

KROATIA
17-18.02.2014

Vladimíra Drbalová

Xavier Verboven

Meelis Joost

KREIKKA
4-5.03.2014

Irini Ivoni Pari

Daniela Rondinelli

Mette Kindberg

ITÄVALTA
14.03.2014

Christa Schweng

Xavier Verboven

Kinga Joó

ITALIA
17.03.2014

Christian Ardhe

Oliver Röpke

Kinga Joó

Kustakin vierailusta vastanneen esittelijän nimi on korostettu.
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TÄRKEIMMÄT TULOKSET
1.

Nuorisotyöttömyyslukujen alentamiseksi tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja.

2.

Koulutuksen

ja

työmarkkinatarpeiden

välisen

yhteyden

tiivistäminen

parantaa

työllistettävyyttä ja työvoiman mukautuvuutta.
3.

Nuorisotakuu

voi

edistää

rakenteellisia

uudistuksia,

jos

se

pannaan

täytäntöön

asianmukaisesti.
4.

Kansainvälistä liikkuvuutta ja EURES-verkostoa koskevaa tiedotusta on parannettava.

5.

Julkisten työvoimapalvelujen roolia työllistäjänä tulee kehittää ja tukea.

6.

Näkemykset työmarkkinasääntelyn vaikutuksista työpaikkojen luomiseen vaihtelevat.

7.

Aloittelevat yritykset tarvitsevat kannustusta, ja yrittäjyyskasvatusta on lisättävä.

8.

Jatkuva seuranta ja arviointi tukevat tehokasta nuorisopolitiikkaa.

9.

Tärkein

päätelmä:

työmarkkinaosapuolet

ja

kansalaisyhteiskunta

ovat

sitoutuneet

osallistumaan aktiivisesti kaikkiin nuorten työllisyyttä edistävän poliittisen prosessin
vaiheisiin, ja tämä voi auttaa hyväksymään uudistukset ja varmistamaan niiden sujuvan
toteutuksen.

6

1.

Nuorisotyöttömyyslukujen alentamiseksi tarvitaan räätälöityjä
ratkaisuja

Jotkut saattavat ajatella, että työtön nuori Kreikassa on sama asia kuin työtön Saksassa ja että
ratkaisujenkin tulee olla samoja. Vierailukäynnit eri maissa osoittivat kuitenkin selvästi, että näin ei ole:
huomioon on otettava nuoren yksilölliset olosuhteet – korkea tai matala ammattitaitotaso,
pitkäaikaistyöttömyys tai väliaikainen työttömyys, liikkuvuus tai ei –, koulutusjärjestelmä, julkisiin
työvoimapalveluihin investoidut resurssit ja yleisemmin kyseisessä maassa harjoitettava talouspolitiikka.
Kaikki tapaamamme ja kyselyyn vastanneet sidosryhmät ilmoittivat selkeästi, ettei kaikille soveltuvia
ratkaisuja nuorten työttömyyslukujen alentamiseksi ole tarjolla.
Nuorisotakuu, jonka mukaan nuorelle tulisi tarjota työ- tai koulutuspaikka neljän kuukauden kuluessa,
on eräissä maissa siirtänyt painopistettä eniten tukea tarvitsevista – pitkäaikaistyöttömistä –
henkilöihin, joille on helpompi löytää työpaikka; tällöin vältytään siltä, että viimeksi mainituista tulisi
pitkäaikaistyöttömiä. Tämä lähestymistapa voi olla kyseenalainen, jos resurssit ovat niukat.
Nuorisotakuu avaa jäsenvaltioille mahdollisuuden toteuttaa rakenteellisia uudistuksia. Sen käyttöön
ottaminen on keskeisen tärkeää, jotta jäsenvaltiot voivat turvata nuorille sukupolville myönteiset
tulevaisuudennäkymät.

2.

Koulutuksen ja työmarkkinatarpeiden välisen yhteyden
tiivistäminen parantaa työllistettävyyttä ja työvoiman
mukautuvuutta

Näkemykset työmarkkinasääntelyn vaikutuksista työpaikkojen luomiseen vaihtelevat.
Tuloksekas koulutusjärjestelmä (tulevien työllistymisnäkymien näkökulmasta) edellyttää tiivistä yhteyttä
koulutuksen ja työmarkkinoiden välillä.
Tällainen tilanne on Suomessa, jossa suuri osa korkea-asteen opiskelijoista aloittaa työnteon ja
käytännön työkokemuksen hankkimisen jo opiskeluaikana. Oppisopimuskoulutuksista yli 60 prosenttia
on edistyneen tason opiskelua, johon sisältyy ammatillista perehdyttämistä tai lisäkoulutusta, ja siihen
osallistuvat aikuiset. Alle 20 prosenttia oppisopimuskoulutuksessa olevista on alle 25-vuotiaita.
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Vastaava mutta ei kuitenkaan aivan sama tilanne on Itävallassa, jossa noin 40 prosenttia 15-vuotiaista
aloittaa oppisopimuskoulutuksen: he viettävät neljä päivää viikosta yrityksessä hankkimassa
työkokemusta ja yhden päivän koulussa.
Kroatia otti kaksiosaisen oppisopimusjärjestelmän käyttöön vuonna 1995. Järjestelmästä on useiden
muutosten jälkeen tullut puhtaasti kouluperusteinen: siihen sisältyy vähemmän käytännön
työharjoittelua ja enemmän yleissivistävää koulutusta. Noin 30 prosenttia opiskelijoista osallistuu
oppisopimuskoulutukseen. Sidosryhmät totesivat, että tämän seurauksena ammatilliset oppilaitokset
ovat menettämässä yhteyksiään käytännön työelämään ja että yrityksiä, jotka ovat halukkaita
investoimaan aikaa, rahaa ja energiaa kaksiosaiseen oppimiseen, on yhä vähemmän.
Kreikassa sen sijaan koulutusjärjestelmä ei ota työmarkkinoiden tarpeita huomioon eikä
oppisopimuskoulutukseen osallistuminen ole kovin yleistä. Kreikassa suhtaudutaan epäilevästi siihen,
että työnantajat puuttuisivat koulutusjärjestelmän sisältöön, sillä opetus ei perinteisesti kuulu
työnantajien toimenkuvaan.
Slovakian koulutusjärjestelmä tuottaa runsaasti yliopistotutkintoja pääasiassa yhteiskuntatieteiden
alalla. Opintonsa päättäneillä nuorilla ei ole minkäänlaista käytännön kokemusta työmarkkinoilta, eikä
tutkinto vastaa työmarkkinoiden tarpeita. Oppisopimusjärjestelmään osallistuvien oppilaitosten määrä
on vähenemässä. Työnantajat etsivät ammattitaitoisia ja koulutettuja nuoria, joita ei kuitenkaan enää
ole tarjolla. Tämän ongelman ratkaisemiseksi toteutetaan parhaillaan hanketta, jossa herätellään
alemman perusasteen oppilaiden kiinnostusta ammattioppilaitoksiin. Oppisopimuskoulutuksen laatu
riippuu oppilaitoksesta: jos oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa, opiskelijoilla
on paremmat mahdollisuudet pärjätä työmarkkinoilla. Opetusohjelma riippuu yksittäisestä
oppilaitoksesta ja alasta, eikä se sido muita oppilaitoksia.
Italiassa kaikki sidosryhmät totesivat, että koulutusala ja työmarkkinat ovat kaksi täysin erillistä
maailmaa. Oppisopimuskoulutukseen osallistuvien määrä laski 40 prosenttia vuoden 2013 toisella
neljänneksellä, ja tästä syystä toteutetaan parhaillaan uudistuksia koulutusvaatimusten
yhdenmukaistamiseksi ja byrokratian vähentämiseksi.
2.1

Ammatinvalinnanohjauksen ja neuvonnan merkitys

Ammatin valitseminen on tärkeä päätös. Nuorten ohjaaminen tässä elämänvaiheessa esittelemällä
heille erilaisia koulutus- ja uramahdollisuuksia on tärkeää, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia
valintoja. Lukuun ottamatta Suomea ja Itävaltaa, joissa ammatinvalinnanohjaus sisältyy
koulujärjestelmään, kaikki muut sidosryhmät valittivat tarjolla olevien neuvontapalvelujen vähäisyyttä
ja/tai heikkoa laatua. Monet toivoivat, että nuorisotakuun täytäntöönpano auttaa kehittämään näitä
palveluja.
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2.2

Oppisopimuskoulutus

Työmarkkinoiden seurantaryhmä käytti komission määritelmää oppisopimuskoulutuksesta: sillä
tarkoitetaan ammatillisen peruskoulutuksen muotoa, jossa virallisesti yhdistetään vuorotellen
yrityksessä tapahtuvaa harjoittelua (käytännön työkokemusjaksoja työpaikalla) ja koulussa tapahtuvaa
opiskelua (teoria- tai käytäntöopetusjaksoja koulussa tai koulutuskeskuksessa) ja jonka loppuun
suorittamisesta saa kansallisesti tunnustetun ammatillisen perustutkintotodistuksen1. Tässä
määritelmässä ei erikseen viitata suoraan sopimussuhteeseen työnantajan ja oppisopimusoppilaan
välillä.
Kaksiosainen ammatillisen koulutuksen järjestelmä oli tuttu kaikille sidosryhmille kaikissa vierailujen
kohdemaissa. Siitä on olemassa hyvin erilaisia muotoja, ja sen vuoksi sidosryhmien näkemykset
vaihtelivat suuresti: Italiassa sen katsottiin olevan ylisäännelty, kun taas Kreikassa se on otettu hiljattain
eikä vielä kovin järjestelmällisesti käyttöön, eikä sille ole selkeää oikeudellista kehystä. Kaikki
sidosryhmät olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että väline on hyödyllinen keino torjua
nuorisotyöttömyyttä ja tarjonnan ja kysynnän kohtaamattomuutta työmarkkinoilla ja että sitä olisi
kehitettävä edelleen läheisessä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. On varmistettava, että
opetusohjelmia tarkistetaan säännöllisesti, jotta koulutus on ajantasaista ja antaa opiskelijoille
mahdollisuuden pysyä teknologian kehityksen tasalla. Osapuolten sopimusoikeudellisen aseman ja
velvoitteiden ei katsottu olevan aina täysin selviä (esim. Kroatia, Slovakia). Sidosryhmät vaativat avointa
oikeudellista kehystä ja hallinnollisen taakan vähentämistä, erityisesti kun on kyse pk-yrityksistä.
2.2.1 Oppimissisältö
Oppimissisältöä ei useinkaan ole yhdenmukaistettu valtakunnallisesti, mikä on ongelmallista.
Slovakialaisten työnantajien mukaan ammattialajärjestöt voisivat osallistua paitsi loppukoevaatimusten
määrittelyyn myös opetusohjelmien laatimiseen ja tarvittaessa ajantasaistamiseen kullakin
ammattialalla.
Kroatiassa hiljattain tehdyissä uudistuksissa vähennettiin käytännön oppimiseen osoitettua tuntimäärää
ja asetettiin opetusohjelmien sisällön laatiminen – myös käytännön harjoittelun osalta – opettajien
vastuulle. Kauppa- ja käsiteollisuuskamarin mukaan järjestelmä ei anna opiskelijoille riittäviä valmiuksia
osallistua työmarkkinoille. Kroatian nuorisoverkosto oli huolissaan siitä, että työnantajat eivät noudata
lakisääteisiä vaatimuksia.

1

Euroopan komissio, Apprenticeship supply in the Member States of the European Union, tammikuu 2012.
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Itävallassa työmarkkinaosapuolilla on suuri vaikutus oppisopimusjärjestelmien oppimissisältöön:
työmarkkinaosapuolet
osallistuvat
yhdessä
asiasta
vastaavien
ministeriöiden
kanssa
koulutusvaatimusten laatimiseen, uusien alojen lisäämiseen ja myös tutkintolautakuntien jäsenten
nimeämiseen. Näin varmistetaan työmarkkinaosapuolten sitoutuminen.
Italiassa kaikki sidosryhmät olivat yhtä mieltä siitä, että koulutuksen sisällössä on otettava huomioon
työmarkkinoiden tarpeet. Oppisopimusjärjestelmiä, joihin sisältyy vuorotellen koulussa opiskelua ja
työharjoittelua, olisi otettava käyttöön nykyistä laajemmin. Työnantajat valittivat liiallista sääntelyä ja
kannustimien puutetta, ja ammattiliitot toivoivat puolestaan enemmän velvoitteita käytäntöjen
vakiinnuttamiseksi. Lähes kaikki sidosryhmät mainitsivat, että oppisopimuskoulutusta koskeva Italian
lainsäädäntö on hyvin hajanainen, mistä aiheutuu hallinnollista rasitetta yrityksille.
Suomalaiset sidosryhmät kiittelivät oppisopimuskoulutuksen korkeaa laatua, jota seurataan säännöllisin
väliajoin.
Kreikassa julkinen työvoimapalvelu yrittää löytää nuorille oppisopimuspaikkoja, mutta se on haastavaa,
sillä useimmat harjoittelupaikkoja tarjoavat yritykset ovat pk-yrityksiä, jotka ovat kärsineet
talouskriisistä erityisen rajusti. Parhaillaan käynnissä olevassa uudistuksessa pyritään parantamaan
oppisopimuspaikkojen saatavuutta, työnantajille suunnattuja kannustimia (rahoitusta) ja
opetusohjelmien sisältöä sekä tiivistämään yhteyksiä työmarkkinaosapuoliin, paikallisiin työnantajiin ja
kauppakamareihin. Kreikan kauppa-alan kansallinen liitto on mukana useissa tämän alan
pilottihankkeissa.
2.2.2 Tunnustaminen
Slovakiassa oppisopimuskoulutuksen loppukoe on tunnustettu tutkinto, mutta kuten yksi työnantaja
totesi, se ei välttämättä ole tae laadusta, sillä laatu riippuu erittäin paljon yksittäisistä oppilaitoksista.
Kroatiassa on tehty ulkopuolinen arviointi pätevyysvaatimuksista. Asia oli viime aikoihin asti kauppa- ja
käsiteollisuuskamarin nimittämien lautakuntien vastuulla. Nyt se kuuluu koulutuksesta vastaaville
organisaatioille, joilla ei ole kokemusta oppisopimuskoulutuksen kokeiden järjestämisestä. Myös
Kroatian nuorisoverkosto piti tätä huolestuttavana. Kauppa- ja käsiteollisuuskamari vaati myös, että
oppisopimusjakso tunnustettaisiin työkokemuksena, jolloin oppisopimuskoulutuksen suorittaneiden
olisi helpompi päästä työmarkkinoille.
Itävallan oppisopimuskoulutus päättyy tunnustettuun loppukokeeseen, jonka läpäisseillä on oikeus
harjoittaa kaupallista ammattia ja hakeutua korkea-asteen koulutukseen.
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Italian sidosryhmät olivat yhtä mieltä siitä, että oppisopimuskoulutuksesta saatava todistus ja
pätevyyden tunnustaminen on hyödyllistä, jos tästä vastaa ulkopuolinen (alueellinen) osapuoli, sillä näin
voidaan parantaa työllistettävyyttä.
2.2.3 Houkuttelevuus
Useimmat sidosryhmät olivat havainneet suuntauksena olevan korkea-asteen koulutukseen
hakeutumisen, minkä seurauksena kaksiosaisista koulutusjärjestelmistä kiinnostuneiden nuorten määrä
on laskenut. Oppisopimuskoulutuksen houkuttelevuuden lisääminen on suuri haaste Kreikassa,
Itävallassa, Kroatiassa ja Italiassa.
2.2.4 Kannustimet
Suomessa ja Itävallassa on jo hyvin vakiintuneita työnantajille suunnattuja kannustimia
oppisopimuspaikkojen tarjoamiseen. Kreikassa on hiljattain otettu käyttöön tällaisia kannustimia, mutta
niitä olisi Kreikan kauppa-alan kansallisen liiton mukaan lisättävä.
Kroatiassa on tarjolla jonkin verran kannustimia, mutta niiden soveltaminen on kaikkien sidosryhmien
mukaan liian hankalaa. Kaikki Slovakiaa edustaneet sidosryhmät olivat samaa mieltä siitä, että
taloudellisia kannustimia olisi harkittava, kun sen sijaan Italiassa sidosryhmien näkemykset niiden
suotavuudesta vaihtelivat huomattavasti.
2.2.5 Eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä2
Yksi kroatialainen ammattiliitto sekä Kroatian nuorisoverkosto ovat mukana yhteenliittymässä, mutta
siihen eivät osallistu Kroatian työnantajien järjestö eikä kauppa- ja käsiteollisuuskamari. Viimeksi
mainitun mukaan oppisopimusjärjestelmään viime aikoina tehdyt uudistukset eivät ole yhdenmukaisia
EU:n tällä alalla toteuttamien toimien kanssa.
Slovakialaiset vastaajat eivät ole mukana yhteenliittymässä. Lähes kaikki italialaiset sidosryhmät
osallistuvat sen sijaan eurooppalaista oppisopimusyhteenliittymää koskevaan tiedotustoimintaan.
Itävallan liittovaltion talouskamari osallistuu aktiivisesti ja on allekirjoittanut oman sitoumuksensa,
jonka mukaisesti se toteuttaa kaksi pilottihanketta, joissa otetaan käyttöön kaksiosainen ammatillinen
koulutus Slovakiassa ja Romaniassa. Itävallan liittovaltion työkamari osallistuu välillisesti tukemalla
harjoittelutakuuta.

2

Eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm.
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2.2.6 Oppisopimusjärjestelmiä koskevat neuvoston suuntaviivat (lokakuu 2013)3
Kroatian ammattiliitot ja nuorisoverkosto eivät kyseenalaistaneet suuntaviivojen sisältöä, mutta
katsoivat, että niistä puuttuu yhteys teollisuuspoliittiseen strategiaan eikä keskeisten sidosryhmien
roolia ole määritelty selkeästi.
Slovakialaiset sidosryhmät eivät tienneet suuntaviivoista.
Italialaiset sidosryhmät kannattivat pääosin suuntaviivoja mutta viittasivat vaikeaan taloudelliseen
tilanteeseen, epäselvään ja hajanaiseen oikeudelliseen kehykseen ja yksinkertaistamisen tarpeeseen.
Itävallan työntekijöiden edustajat pitivät suuntaviivojen vahvuuksina oppisopimuskoulutusten
lakisääteistä takuuta ja työmarkkinaosapuolten osallistumista. Itävallan liittovaltion talouskamari piti
työmarkkinaosapuolten ja ministeriön yhteistyötä olennaisen tärkeänä täytäntöönpanovaiheessa ja on
itse vastuussa oppisopimuskoulutusten hallinnosta.
2.3

Työharjoittelujärjestelmä

Työharjoittelu voi toimia tärkeänä linkkinä teoriaopetuksen ja hankitun osaamisen käytännön
soveltamisen välillä. Työmarkkinoiden seurantaryhmä kysyi siksi sidosryhmiltä "avointen markkinoiden
harjoittelujaksojen" ("harjoittelijan ja harjoittelun tarjoajan [yrityksen, voittoa tavoittelemattoman
yhteisön tai julkisen sektorin laitoksen] välillä sovitut harjoittelujaksot, joissa ei ole osallisena kolmatta
osapuolta ja jotka yleensä suoritetaan opintojen päätyttyä ja/tai työnhaun yhteydessä", mutta ei
kuitenkaan "korkeakoulu- ja/tai ammatillisiin opintoihin sisältyvä harjoittelujakso eikä tiettyjen alojen
pakollinen harjoittelu [esim. lääkäri tai arkkitehti]") saatavuudesta ja niihin suunnatuista kannustimista
ja tiedusteli näkemyksiä harjoittelun laatupuitteista.
Työharjoittelun määritelmät ja siihen liittyvät käsitykset vaihtelivat suuresti:
Esimerkiksi Kroatiassa ei ole lainkaan avointen markkinoiden työharjoitteluja, vaan harjoittelujaksot
ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä. Niiden saatavuus riippuu kuitenkin julkisen työvoimapalvelun
kapasiteetista ja osallistumiskelpoisten yritysten määrästä. Kyseistä työmarkkinatoimenpidettä voidaan
käyttää vain yrityksissä, joissa ei ole lopetettu työsuhteita edeltävien kuuden kuukauden aikana,
riippumatta työsuhteen päättymisen syystä. Todellisuudessa työnantajat, joiden on täytynyt sopeutua
muuttuneisiin taloudellisiin olosuhteisiin, eivät tämän vaatimuksen vuoksi pysty tarjoamaan
harjoittelupaikkoja. Myös Kroatian nuorisoverkosto piti tätä suurena ongelmana ja vaati, että poistetaan
3
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Neuvoston eurooppalaisesta oppisopimusyhteenliittymästä 18. lokakuuta 2013 antama lausuma, 14986/13.

esteet, joiden vuoksi yksityinen sektori ei voi hyödyntää harjoitteluja, nostaa palkkoja ja keskittyä
enemmän
koulutuksen
tuloksiin.
Kroatian
työmarkkinaosapuolet
toivoivat
myös
oppisopimuskoulutukseen ja työharjoitteluun liittyvän mentorointijärjestelmän käyttöönottoa ja
mentorien kulujen korvaamista kannustimen luomiseksi.
Italiassa sidosryhmät myönsivät työharjoittelun tärkeyden ja olivat yhtä mieltä siitä, että harjoitteluun
sovellettavia sääntöjä on yksinkertaistettava. Italian ammattiliitot eivät yleisesti pitäneet työharjoittelua
hyödyllisenä, sillä alle 10 prosenttia harjoittelujaksoista muutetaan pysyväksi työsuhteeksi.
Työantajajärjestöjen mukaan Italian lainsäädäntö ei auta lisäämään harjoittelupaikkoja, joiden määrä on
nykyisin riittämätön. Parhaillaan käynnissä oleviin uudistuksiin kohdistuu monia odotuksia.
Suomen ammattiliitot kannattivat palkallisia harjoittelujaksoja ja korkea-asteen opetusohjelmaan
sisältyviä harjoitteluja, aloittavathan useimmat suomalaiset työnteon jo opiskelujen aikana.
Slovakialaiset työantajat katsoivat, että työharjoittelupaikkoja tarjotaan lähinnä ulkomailla tai
kansainvälisissä instituutioissa, ja ne ovat kolmannen osapuolen järjestämiä. Palkallinen harjoittelu on
mahdollista vain suurissa yrityksissä ja instituutioissa.
Kreikassa on tarjolla yhä vähemmän harjoittelupaikkoja. Työharjoittelu on pakollista eräissä yliopistojen
laitoksissa (EU:n rahoittamat työharjoittelut). Kreikan nuorisojärjestö totesi, että palkattomia
harjoittelujaksoja käytetään yksityisellä sektorilla nuorten testaamiseen ennen kuin heidät otetaan
työsuhteeseen. Nuorisojärjestö julkaisee joka viikko tiedotteen, jossa ilmoitetaan avoimista paikoista,
sillä se pitää laadukkaita työharjoittelujaksoja markkinoiden tarpeiden ja koulutuksen välisenä
yhteyskanavana. Järjestö ehdotti, että yrityksille voitaisiin antaa verohelpotuksia keinona kannustaa
niitä tarjoamaan lisää harjoittelupaikkoja.
Itävallan liittovaltion työkamari oli sitä mieltä, että harjoittelujaksoja tulisi järjestää vain osana
opetusohjelmaa ja julkisen työvoimapalvelun puitteissa tarkasti määritetyin edellytyksin. Liittovaltion
talouskamarin mielestä keskeistä on hallinnollisten velvoitteiden pitäminen mahdollisimman suppeina,
sillä julkisen työvoimapalvelun kouluttajien parissa tehty kysely osoitti, että työharjoittelun
järjestäminen aiheuttaa yrityksille lisätyötä. Työharjoittelua ei säädellä Itävallan lainsäädännössä, joten
kysymys siitä, onko harjoittelussa kyse työsuhteesta vai ei, riippuu tapauksesta. Työharjoittelu ei
velvoita harjoittelijaa tekemään työtä eikä yritystä maksamaan palkkaa. Jos harjoittelijalle kuitenkin
vapaaehtoisesti maksetaan palkkaa, sosiaaliturvajärjestelmä olettaa kyseessä olevan täysivaltaisen
työsuhteen kaikkine vaikutuksineen.
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2.3.1 Harjoittelun laatupuitteet4
Sidosryhmien näkemykset harjoittelun laatupuitteista vaihtelivat suuresti. Suomen ja Slovakian
ammattiliitot antoivat niille täyden tukensa, kun taas Italian ja Itävallan ammattiliittojen mielestä
harjoittelun laatupuitteiden sisällössä ei mennä riittävän pitkälle, vaan niissä tulisi myös vaatia
työharjoittelun ottamista osaksi opetusohjelmia.
Kroatian ammattiliitot vaativat yhdenmukaista EU:n laajuista kehystä ja palkanmaksuvelvoitetta. Myös
työnantajien suhtautuminen laatupuitteisiin vaihteli: kroatialaiset pitivät niitä merkittävänä hankkeena,
kun taas eräät italialaiset järjestöt ja itävaltalaiset työnantajat suhtautuivat kriittisemmin ja pelkäsivät
mahdollista syrjäyttämisvaikutusta: heidän mukaansa vaarana on, että liika byrokratia johtaa
harjoittelupaikkojen vähenemiseen.
Kreikan nuorisojärjestö oli tyytyväinen laatupuitteisiin ja vaati, että työharjoitteluista olisi aina
maksettava palkkaa.

3.

Nuorisotakuu voi edistää rakenteellisia uudistuksia, jos se
pannaan täytäntöön asianmukaisesti
5

Sidosryhmille esitettiin kysymyksiä nuorisotakuun lisäarvosta, ominaisuuksista ja täytäntöönpanosta,
priorisoinnista, tiedottamisesta, työmarkkinaosapuolten roolista ja niiden edustaman organisaation
roolista sekä mahdollisista synergiavaikutuksista.
3.1

Lisäarvo

Kaikkien maiden sidosryhmät korostivat nuorisotakuun lisäarvoa lukuun ottamatta Itävaltaa, jossa
nuorisotakuu oli jo ennestään olemassa ja jossa täytäntöönpanosuunnitelmaa pidetään enemmänkin jo
toteutettujen toimenpiteiden luettelona.
Suomessa nuorisotakuu on helpottanut eri palvelujen ja viranomaisten järjestelmällistä yhteistyötä.
Nuorille on tarjolla uusia palveluja. Päättäjät ovat olleet aiempaa kiinnostuneempia kokonaan vailla työja koulutuspaikkaa olevista, ja rahoitusta on tarjolla enemmän.

4
5
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Neuvoston 10. maaliskuuta 2014 antama suositus harjoittelun laatupuitteista, EUVL C 88, 27.3.2014, s. 1–4; ETSK:n lausunto
harjoittelun laatupuitteista, CESE 8054/2013, ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä, esittelijä: Indrė Vareikytė.
Neuvoston 22. huhtikuuta 2013 antama suositus nuorisotakuun perustamisesta, EUVL C 120, 26.4.2013, s. 1–6; ETSK:n lausunto
nuorisotakuusta, CESE 3206/2013, EUVL C 271, 19.9.2013, s. 101, esittelijä: Mário Soares.

Italiassa, Kreikassa ja Slovakiassa sidosryhmät painottivat nuorisotakuun potentiaalisia rakenteellisia
vaikutuksia, mikäli se pannaan asianmukaisesti täytäntöön.
3.2

Ensisijaiset kohteet

Kaikki slovakialaiset sidosryhmät valittivat koulutusjärjestelmän kehittämisen edellyttämien
rakenteellisten uudistusten puutteesta; uudistukset olisivat ratkaisevan tärkeitä nuorten
valmentamiseksi työmarkkinoille. Näkemykset eri ryhmien priorisoinnista vaihtelivat: työnantajien
mielestä tulisi keskittyä pitkäaikaistyöttömiin, kun ammattiliitot vaativat vastavalmistuneiden pitämistä
ensisijaisena kohteena.
Italiassa ammattiliitot ja osa työnantajista haluaisivat antaa etusijan ilman työ- ja koulutuspaikkaa
oleville ja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville nuorille, kun taas yksi työnantajajärjestö haluaisi
asettaa vastavalmistuneet etusijalle. Kaikki korostivat tarvetta keskittyä Etelä-Italian nuoriin, ja lähes
kaikki kannattivat ikärajan nostamista 29 vuoteen.
Suomessa nuorisotakuu kattaa alle 25-vuotiaat ja vastavalmistuneet alle 30-vuotiaat. Suomalaiset
ammattiliitot ja nuorisojärjestö kannattivat heikoimmassa asemassa olevien asettamista etusijalle.
Vastaajat korostivat ennaltaehkäisevien toimenpiteiden lisäarvoa.
Itävaltalaiset sidosryhmät katsoivat, että nuorisotakuu kattaa kaikki ryhmät, ja kannattivat ongelmiin
puuttumista varhaisessa vaiheessa. Itävaltalaisten työnantajien mielestä nuorisotakuu tarjoaa
tilaisuuden tarkastella oppisopimusjärjestelmän toimivuutta ja erityisesti yritysten ulkopuolisten
oppisopimusten sisällyttämistä osaksi tavanomaisia oppisopimuksia.
Kreikkalaisministeriö katsoi, että kohderyhmäksi tulisi valita niiden alueiden nuoret, joilla
työttömyysaste on korkein, sekä erittäin alhaisen tulotason perheiden nuoret. Kreikkalainen
nuorisojärjestö korosti, että ikärajan tulisi olla 30 ja että työmarkkinaosapuolten tulee osallistua
täytäntöönpanosuunnitelman laatimiseen.
3.3

Työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan rooli

Vaikka kaikki kyselyyn osallistuneet tahot olivat samaa mieltä siitä, että työmarkkinaosapuolten ja
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen nuorisotakuun suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja seurantaan
on keskeisen tärkeää, todellisuus näyttää melko erilaiselta:
Suomessa, Itävallassa ja Kroatiassa sidosryhmät osallistuvat kaikkiin nuorisotakuun vaiheisiin. Italiassa
vain yksi ammattiliitto on mukana suunnitteluvaiheessa, vaikka kaikki ammattiliitot ja
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työnantajajärjestöt on kutsuttu mukaan täytäntöönpanovaiheeseen, johon ne ovat sitoutuneet ja
valmiita osallistumaan joko tiedotustoimin tai tarjoamalla tilaisuuksia tutustua työelämään.
Slovakiassa useimpia työmarkkinaosapuolia kuullaan lainsäädäntöprosessissa, jossa pannaan täytäntöön
hallituksen laatima nuorisotakuusuunnitelma.
Kreikan työmarkkinaosapuolet ja Kreikan kansallinen nuorisovaltuusto korostivat, ettei niitä konsultoida
virallisesti täytäntöönpanosuunnitelmasta. Nuorisotyöllisyysaloitteen koordinointikomitea saattaa
kuitenkin kutsua työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan edustajia sekä nuorisotyöllisyyden
asiantuntijoita kokouksiinsa.
3.4

Synergiavaikutukset

Sidosryhmiltä tiedusteltiin, tarjoaako nuorisotakuu mahdollisuuden lisätä erilaisten sidosryhmien, kuten
työvoimapalvelujen, koulutuksen, sosiaali- ja terveyspalvelujen, työmarkkinaosapuolten ja
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden välistä synergiavaikutusta. Lähes kaikki sidosryhmät vastasivat
myönteisesti ja korostivat tarvetta tiivistää yhteistyötä, joka on keskeinen menestyksen edellytys.
Yhtenä esimerkkinä synergiavaikutuksista mainittiin se, että koulutusjärjestelmässä otetaan huomioon
työmarkkinoiden tarpeet.

4.

Kansainvälistä liikkuvuutta
tiedotusta on parannettava

ja

EURES-verkostoa

koskevaa

6

Uusimmassa jäsenvaltiossa Kroatiassa tieto EURES-verkostosta ei ole levinnyt kovin laajalle, mikä
johtuu etupäässä kroatiankielisten julkaisujen puuttumisesta. Ammattiliitot painottivat liikkuvien
työntekijöiden sosiaaliturvaa käsittelevän tiedotuksen tarvetta. Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden
rajoituksia on edelleen voimassa eräissä maissa, mikä hankaloittaa tilannetta entisestään.
Kreikkalainen nuorisojärjestö totesi, että Erasmus-ohjelma on melko tunnettu, mutta
kreikkalaisperheillä on kriisin vuoksi yhä harvemmin varaa lähettää opiskelija vuodeksi Erasmusvaihtoon ulkomaille.
Italiassa kaikki sidosryhmät olivat yhtä mieltä siitä, että työkokemuksen hankkiminen ulkomailta on
selkeä etu työmarkkinoille siirtyvälle nuorelle. EURES tunnetaan Italiassa, mutta sitä käytetään liian

6
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Eurooppalainen työnvälitysverkosto Eures, https://ec.europa.eu/eures/page/index, ETSK:n lausunto Euresista, CESE 518/2014, ei vielä
julkaistu virallisessa lehdessä, esittelijä: Vladimíra Drbalová, toinen esittelijä: Luis Miguel Pariza Castaños.

vähän. Yksi ammattiliitto totesi, että raja-alueilla sijaitsevien EURES-toimistojen yhteistyö paikallisten
ammattiliittojen kanssa on esimerkki hyvästä käytänteestä, jolla tuetaan työntekijöiden liikkuvuutta.
Suomessa liikkuvuuden ja EURES-verkoston tuntemusta pidettiin yleisesti tyydyttävänä, mutta
parantamisen varaakin on.
Slovakiassa näkemykset vaihtelivat: yhden ammattiliiton mukaan liikkuvuus ei ole kovin suosittua, kun
taas yksi työnantajajärjestö mainitsi, että työntekijöiden liikkuvuusasiat tunnetaan hyvin raja-alueilla.
Tällä tarkoitettiin Unkarin kanssa tehtyjä rajatylittäviä kumppanuuksia, joihin työmarkkinaosapuolet
osallistuvat. Aivovuoto huolestutti myös.
Itävallassa EURES-verkostoa käytetään, mutta saatavilla olevia tietolähteitä eli foorumia ja mahdollisia
täydentäviä tukipalveluja ei tunneta tarpeeksi. EURES-verkostoa ei hyödynnetä koko laajuudessaan, sillä
vain muutamat jäsenvaltiot julkaisevat kaikki avoimet työpaikat EURES-foorumilla. Kieli on myös
ongelma, sillä työnkuvausten ja ansioluettelojen tulisi olla saatavilla kaikilla kielillä. Työnantajat olivat
yleisesti tyytyväisiä EURES-verkoston uudistukseen ja korostivat kysynnän ja tarjonnan automaattisen
yhteensovittamisen lisäarvoa. Liittovaltion työkamari korosti tarvetta tiedottaa laajemmin
kansainvälisestä liikkuvuudesta mutta kritisoi EURES-uudistusluonnosta erityisesti yksityisten tilapäisen
työvoiman välityspalvelujen osallistumisen osalta ja oli huolissaan työntekijöiden tietosuojasta.

5.

Julkisten työvoimapalvelujen roolia työllistäjänä tulee kehittää ja
tukea

Tutustumisvierailujen aikana nousi esiin julkisiin työvoimapalveluihin liittyviä ongelmia. Ne liittyivät
erityisesti käyttäjien vähäiseen luottamukseen (Italia, Slovakia), riittämättömiin taloudellisiin ja
henkilöstöresursseihin työttömistä huolehtimiseksi sekä pelkkään työttömien hallinnointiin aktivoinnin
sijasta. Aiheet eivät ilmeisesti huoleta yhtä lailla Suomessa ja Itävallassa, sillä näissä maissa julkiset
työvoimapalvelut hoitavat aktivointi- ja työnvälitystehtäviä.

6.

Näkemykset työmarkkinasääntelyn vaikutuksista työpaikkojen
luomiseen vaihtelevat

Näkemykset työmarkkinasääntelyn vaikutuksesta yritysten halukkuuteen työllistää nuoria vaihtelivat
huomattavasti, kuten oli odotettavissa.
Italialaisten ammattiliittojen mukaan työntekijöiden suojaa on heikennetty tuntuvasti mutta
työlainsäädäntö tuskin vaikuttaa millään tavalla nuorten työllisyyteen. Työnantajajärjestöt viittasivat
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työlainsäädännön viimeaikaisiin uudistuksiin, joilla on vähennetty työmarkkinoiden jäykkyyttä, mutta
totesivat, että yritykset eivät vielä ole halukkaita palkkaamaan pysyvää työvoimaa, sillä
työnlainsäädäntö ei vieläkään vastaa italialaisyritysten tarpeita. Mielipiteitä jakoivat myös nuorten
työmarkkinoille
osallistumiseen
suunnatut
kannustimet:
osa
ammattiliitoista
katsoi
hyvinvointipalvelujen toimivan periaatteessa hyvin, mutta järjestelmän kattavuudessa on aukkoja, jotka
jättävät nuoret ilman kannustimia. Työantajajärjestöjen mielestä työ- ja yksityiselämän
yhteensovittamiseksi ei ole kehitetty riittävästi toimenpiteitä, mutta samalla järjestöt varoittivat, että
toimenpiteistä ei saa aiheutua lisätaakkaa pk-yrityksille. Italian pankkiyhdistyksen puitteissa on luotu
uraauurtavia hyvinvointi- ja hoivajärjestelmiä. Työttömyysetuuksien nostamisen mainittiin kuitenkin
myös vaikuttavan kielteisesti halukkuuteen ottaa työpaikka vastaan.
Yksi kroatialainen ammattiliitto oli sitä mieltä, että työlainsäädäntö ei riittävässä määrin estä
määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä ja että lainvalvontaviranomainen ei ole valmistautunut
riittävästi ottamaan vastuuta tällä alalla. Toisen ammattiliiton mielestä suunnitellut uudistukset ovat
suotuisampia työnantajille kuin työntekijöille. Työnantajajärjestöt valittivat, että työlainsäädännön
säännökset päällekkäisyyksistä ovat monimutkaisia ja raskaita erityisesti pk-yrityksille. Nuorisojärjestön
mukaan nykyisen työlainsäädännön vaikutus nuorten työllisyyteen on neutraali. Järjestö katsoi, että
nuorille tarjottujen määräaikaisten työsuhteiden lisääntyminen johtuu rakenteellisista
työmarkkinasuuntauksista. Nuorisojärjestö suhtautui epäilevästi tulossa olevaan uudistukseen, jonka
perusteella vuokratyöntekijöitä voidaan ottaa palvelukseen enimmillään kolmeksi vuodeksi.
Kysyttäessä Kroatian ammattiliittojen keskusjärjestöltä nuorten työmarkkinoille osallistumiseen
tarkoitetuista kannustimista järjestö vastasi, ettei tämänhetkinen aktiivinen työmarkkinapolitiikka sen
enempää kuin työsuojelutarkastajien riittämätön määräkään edistä nuorten osallistumista
työmarkkinoille. Kroatialaisten työnantajien mukaan kannustimia on olemassa, mutta taloudellisen
tilanteen vuoksi työpaikkoja ei ole tarjolla. Nuorisojärjestö esitti saman havainnon.
Slovakian ammattiliittojen mielestä työlainsäädännön rooli on suhteellisen neutraali, kun taas
työantajien mukaan se vähentää joustavuutta toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa.
Työvoimainstituutti korosti, että määräaikaisissa työsuhteissa osapuolilla ei ole tavanomaisia oikeuksia
ja velvoitteita. Lähestulkoon kaikki sidosryhmät olivat nuorille suunnattujen kannustimien suhteen
yksimielisiä siitä, että tämänhetkiset melko alhaiset palkat eivät innosta osallistumaan työmarkkinoille.
Työantajajärjestö totesi, että työmatkat tulevat melko kalliiksi ja vähentävät siten halukkuutta ottaa
työtä vastaan.
Itävallan liittovaltion talouskamari oli sitä mieltä, että työlainsäädäntö luo dynaamiset työmarkkinat,
jotka ovat suotuisat nuorille työmarkkinatulokkaille. Vuonna 2012 vain noin 10 prosentilla työikäisestä
väestöstä oli määräaikainen työsopimus.
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Itävallan työntekijöiden edustajien mukaan työharjoittelu voidaan toteuttaa toistaiseksi voimassa
olevan sopimuksen muodossa tai muussa muodossa. Molemmat olivat yhtä mieltä siitä, että nuorille on
tarjolla kannustimia, jotka perustuvat osin aktivointitoimenpiteisiin ja osin yhteiskunnalliseen
asennoitumiseen, jonka mukaan on työssäkäyntiä pidetään parempana kuin työttömyyttä.
Kreikan nuorisojärjestön mukaan työlainsäädäntö suosii toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita, mutta
työelämän suhteet ovat jatkuvan muutoksen kourissa troikan väliintulon seurauksena. Nuorille ei tarjota
kannustimia työmarkkinoille osallistumiseksi.

7.

Aloittelevat
yritykset
tarvitsevat
yrittäjyyskasvatusta on lisättävä

kannustusta,

ja

Kroatialaiset
sidosryhmät
totesivat,
että
itsenäistä
ammatinharjoittamista
tukevia
työmarkkinatoimenpiteitä on olemassa, mutta niitä sovelletaan vasta kolmesta kuuteen kuukauteen
kestäneen työttömyyden jälkeen, joten niiden ei katsota olevan kovin tehokkaita. Koska yrityksen
perustamisesta on tarjolla julkisesti vain niukasti tietoa, työmarkkinaosapuolet käänsivät yhdessä
Kroatian työvoimatoimiston ja koulutusviraston kanssa ILO:n ohjekirjan "Oman yrityksen perustaminen
– nuorten työllisyyden edistäminen". Nuorisoverkosto ehdotti, että uudelleenkoulutustoimenpiteet ja
yrityksen perustamista tukevat toimenpiteet tuotaisiin yhteen, sillä ne ovat nykyisin erillään.
Italialaiset sidosryhmät kuvailivat olemassa olevia toimenpiteitä mutta katsoivat niiden olevan
tehottomia neuvontapalvelujen puuttumisen ja rahoituksen saannin vaikeuden vuoksi.
Kreikkalainen nuorisojärjestö totesi, että yrittäjäksi ryhtyminen ei innosta nuoria lainkaan. Jopa EU:n
rahoittamat aloittelevien yritysten tukiohjelmat epäonnistuvat rahoituksen saannin vaikeuden vuoksi.
Itävaltalaiset työnantajat kuvailivat yritysten perustamisen tukemiseksi hyväksyttyjä lainsäädännöllisiä
toimenpiteitä, joihin kuuluvat muun muassa itsenäisen ammatinharjoittajan työttömyysvakuutus,
sosiaaliturvamaksut pitkäaikaisessa sairaustapauksessa ja yrittäjien omasta pussista maksamien
lääkärikulujen rajaaminen viiteen prosenttiin heidän vuosituloistaan. Itävallan työntekijäjärjestöt
korostivat tarvetta varmistaa, että julkinen työvoimapalvelu tukee yritysten perustamista vain silloin,
kun liiketoimintaideaa pidetään realistisena ja se mahdollistaa riittävän toimeentulon.
Suomessa tehdään parhaillaan uudistuksia ja muutamia kokeiluja on jo aloitettu, mutta niitä ei ole vielä
arvioitu.
Slovakialaiset sidosryhmät olivat yhtä mieltä siitä, että yrityksen perustamisesta on tullut hyvin vaikeaa
ja että aiemmin saatavilla ollutta tukea on supistettu.

19

8.

Nuorten työllisyyttä edistävien poliittisten toimenpiteiden
arviointi

Seurannalla ja arvioinnilla voi olla strateginen merkitys poliittisessa päätöksentekoprosessissa: sen
avulla voidaan parantaa poliittisten päätösten merkittävyyttä, tehokkuutta ja vaikuttavuutta.
Työmarkkinavälineitä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti Itävallassa ja Suomessa.
Muiden neljän maan sidosryhmät valittivat systemaattisen arvioinnin puutteesta, mutta toivoivat, että
nuorisotakuun täytäntöönpano korjaisi tilanteen. Kroatialainen nuorisojärjestö täsmensi, että arviointiin
tulisi sisältyä myös laadullinen osa-alue, jossa otetaan huomioon entisten tuensaajien näkemykset ja
kokemukset.

9.

Tärkein päätelmä: työmarkkinoiden seurantaryhmä suosittaa
voimakkaasti kaikkien sidosryhmien ottamista mukaan prosessin
kaikkiin vaiheisiin. Näin luodaan yhteisvastuun tunne, joka
osaltaan auttaa varmistamaan, että uudistukset hyväksytään
yhteiskunnassa ja että ne toteutetaan sujuvasti

Työmarkkinoiden seurantaryhmän tutustumisvierailujen aikana käydyissä keskusteluissa ja hankkeen
osana toteutetun kyselyn tuloksissa nousivat esiin yhteinen huoli nuorten työttömyydestä sekä
sidosryhmien halu auttaa torjumaan ongelmaa.
Mukana olleet järjestöt korostivat koulutusjärjestelmän uudistamisen tärkeyttä, taitojen ajan tasalla
pitämistä ja päivittämistä sekä niiden tiivistä kytköstä työmarkkinoihin. Nuorisotyöttömyys on
alhaisempaa jäsenvaltioissa, joilla on erittäin kehittynyt ja toimiva ammatillisen koulutuksen järjestelmä,
joka on kaksiosainen tai joka sisältää muita työssä oppimisen muotoja. Nämä maat myös pystyvät
paremmin ennakoimaan tulevia kehityssuuntauksia ja mukautumaan työmarkkinoiden muutoksiin.
Jäsenvaltiot, joiden työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta osallistuvat aktiivisesti poliittiseen
päätöksentekoon, ovat erottuneet eurooppalaisittain edukseen suhteellisen vähäisellä
nuorisotyöttömyydellä kriisioloissa.
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Sidosryhmät voivat tuoda todellista lisäarvoa nuorisopolitiikkaan, sillä ne seuraavat läheltä
työmarkkinoiden todellisuutta. Jotta nuorisotakuun ja muiden nuorten työllisyyttä edistävien toimien
toteuttaminen onnistuisi, työmarkkinoiden seurantaryhmä suosittaa voimakkaasti kaikkien
sidosryhmien ottamista mukaan prosessin kaikkiin vaiheisiin. Näin luodaan yhteisvastuun tunne, joka
osaltaan auttaa varmistamaan, että uudistukset hyväksytään yhteiskunnassa ja että ne toteutetaan
sujuvasti.
*
*

*
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LIITE I
Luettelo organisaatioista, joihin oltiin yhteydessä tutkimuksen
puitteissa
Tutkimuksen tekemistä varten otettiin yhteyttä katto-organisaatioihin (ennen kaikkea
työmarkkinaosapuolten ja nuorisojärjestöjen katto-organisaatioihin), jotka Eurofoundiin kuuluvan
7

Euroopan työelämän suhteiden seurantakeskuksen (EIRO) ja ETSK:n jäsenten tietojen mukaan ovat
edustavimpia kussakin maassa. Lisäksi oltiin yhteydessä mahdollisiin pienempiin ja toimialakohtaisiin
organisaatioihin, joihin ETSK:n jäsenet kuuluvat.
Aktiivisesti tutkimukseen osallistui 56 kutsutusta organisaatiosta yhteensä 44 vastaamalla kyselyyn,
lähettämällä asiakirjoja ja/tai tapaamalla työmarkkinoiden seurantaryhmän jäseniä.
Luettelo organisaatioista, joihin oltiin yhteydessä:
KREIKKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kreikan työntekijöiden keskusliitto (GSEE)
Virkamiesten keskusliitto (ADEDY)
Kreikan yrittäjien liitto (SEV)
Kreikan kansallinen kauppa-alan keskusliitto (ESEE)
Kreikan ammattilaisten, käsityöläisten ja kauppiaiden keskusliitto (GSEVEE)
Kreikan matkailuyritysten yhdistys (SETE)
Kreikan laivanomistajien liitto (EEE)
Kreikan kansallinen nuorisovaltuusto (ESYN)

KROATIA
9. Kroatian itsenäisten ammattiyhdistysten liitto (SSSH)
10. Kroatian riippumattomat ammattiliitot (NHS)
11. Kroatian julkisen sektorin liittojen yhdistys (MATICA)
12. Kroatian ammattiyhdistysten liitto (HUS)
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13.
14.
15.
16.
17.

Kroatian työntekijäliittojen yhdistys (URSH)
Kroatian työnantajajärjestö (HUP)
Kroatian kauppa- ja käsiteollisuuskamari (HOK)
Kroatian nuorisoverkosto (MMH)
Työllisyyden edistämisen ja nuorten ammatillisen erikoistumisen yhteenliittymä (ZUM)

ITALIA
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Italian työntekijöiden keskusyhdistys (CGIL)
Italian työntekijäyhdistysten liitto (Cisl)
Italian työntekijäliitto (UIL)
Työntekijöiden keskusliitto (UGL)
Italian itsenäisten työntekijäyhdistysten liitto (Cisal)
Itsenäisten työntekijöiden ammattiliittojen keskusyhdistys (Confsal)
Julkishallinnon johtajien ja ylempien toimihenkilöiden kansallinen keskusyhdistys (Confedir)
Johtohenkilöiden ja toimihenkilöiden keskusliitto (CIDA)
Italian työntekijöiden kristillinen yhdistys (ACLI)
Italian korkeasti koulutettujen keskusyhdistys (CIU)
Italian teollisuudenalojen keskusliitto (Confindustria)
Italian pienten ja keskisuurten yritysten keskusliitto (Confapi)
Italian käsiteollisuusyritysten keskusliitto (Confartigianato)
Kansallinen käsiteollisuusyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten liitto (CNA)
Yritysten, ammattilaisten ja itsenäisten ammatinharjoittajien keskusliitto (Confcommercio)
Italian pankkiyhdistys (ABI)
Italian maatalouden keskusliitto (Confagricoltura)
Kansallinen osuuskuntien ja keskinäisten yhtiöiden liitto (Legacoop)
Italian osuuskuntien keskusliitto (Confcooperative)
Italian kansallinen nuorisovaltuusto (FNG)

ITÄVALTA
38.
39.
40.
41.
42.

Itävallan ammattiyhdistysten liitto (ÖGB)
Itävallan liittovaltion työkamari (AK)
Itävallan liittovaltion talouskamari (WKÖ)
Itävallan teollisuusalojen liitto (IV)
Itävallan kansallinen nuorisovaltuusto (OJV)
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SLOVAKIA
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Slovakian tasavallan ammattiyhdistysten liitto (KOZ SR)
Slovakian riippumattomat kristilliset ammattiliitot (NKOS)
Työnantajayhdistysten keskusliitto (AZZZ SR)
Slovakian tasavallan työnantajien kansallinen liitto (RUZ SR)
Työvoimainstituutti (IZ Bratislava)
Slovakian nuorisovaltuusto
Slovakian riippumattomien kristillisten ammattiliittojen nuorisofoorumi (NKOS)

SUOMI
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK)
Toimihenkilökeskusjärjestö (STTK)
Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö (AKAVA)
Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK)
Suomen Yrittäjät (SY)
Kirkon työmarkkinalaitos (KiT)
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi
*
*

24

*

LIITE II
Nuorten työllistämiseen liittyviä ETSK:n aiempia lausuntoja
ETSK:n lausunto

Hyväksymispäivä

Viite

Esittelijä
Toinen esittelijä:

Eures

4.6.2014

CESE 518/2014 - SOC/500
Ei vielä julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Vladimíra Drbalová
Luis Miguel Pariza
Castaños

Nuorten työllistämiseen
tähtäävät toimenpiteet –
parhaita käytäntöjä

4.6.2014

CESE 474/2014 - SOC/503
Ei vielä julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Christa Schweng

Nuorten työllistettävyys –
Koulutuksen mukauttaminen
elinkeinoelämän tarpeisiin
tiukan säästöpolitiikan
vallitessa.

30.4.2014

CESE 5662/2013 - CCMI/118
Ei vielä julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Dumitru Fornea
Tommaso Grimaldi

Sosiaalisten investointien
vaikutukset työllisyyteen ja
julkistalouteen

30.4.2014

CESE 6193/2013 - SOC/496
Ei vielä julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Wolfgang Greif

Toimet nuorten
EU-kansalaisten
integroitumisen
edistämiseksi

30.4.2014

CESE 6218/2013 - SOC/495
Ei vielä julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Renate Heinisch

Harjoittelun laatupuitteet

27.2.2014

CESE 8054/2013 - SOC/499
Ei vielä julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Indrė Vareikytė

Avoin koulutus

26.2.2014

CESE 6185/2013 - SOC/493
Ei vielä julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Gonçalo Lobo
Xavier
Pavel Trantina

Strategia harmaan talouden
ja pimeän työn torjumiseksi

21.1.2014

CESE 2138/2013 - SOC/480
EUVL C 177, 11.6.2014, s. 9-14

Stefano Palmieri

Työllisyyden suuntaviivat

21.1.2014

CESE 8193/2013 - SOC/501
EUVL C 177, 11.6.2014, s. 40

–

Julkiset työvoimapalvelut
(PSE)

17.10.2013

CESE 5207/2013 - SOC/490
EUVL C 67, 6.3.2014, s. 116121

Vladimíra Drbalová
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Koulutuksen
uudelleenajattelu

10.07.2013

CESE 658/2013 - SOC/476
EUVL C 327, 12.11.2013, s.
58–64

Mário Soares
Pavel Trantina

Nuorisotakuu (ESR)

22.05.2013

CESE 3206/2013 - SOC/485
EUVL C 271, 19.9.2013, s. 101103

Mário Soares

Elinkeinoelämän rooli EU:n
koulutuksessa

20.03.2013

CESE 2308/2012 - SOC/469
EUVL C 161, 6.6.2013, s. 27-34

Vladimíra Drbalová

Työntekijöiden
osallistuminen

20.3.2013

CESE 2096/2012 - SOC/470
EUVL C 161, 6.6.2013, s. 35-39

Wolfgang Greif

Työllisyyspolitiikan
suuntaviivat

13.2.2013

CESE 112/2013 - SOC/477
EUVL C 133, 9.5.2013, s. 7780.

Wolfgang Greif

Nuorisotyöllisyyspaketti

21.3.2013

CESE 2419/2012 - SOC/474
EUVL C 161, 6.6.2013, S. 67-72

Pavel Trantina
Philippe de Buck

Työllistävä elpyminen

15.11.2012

CESE 1279/2012 - SOC/463
EUVL C 11, 15.01.2013, s. 65–
70

Gabriele Bischoff

Mahdollisuuksia nuorille aloite

12.7.2012

CESE 1579/2012 - SOC/450
EUVL C 299, 4.10.2012, s. 97102

Tomasz Jasiński

Ammattipätevyyden
tunnustamisesta annetun
direktiivin ja hallinnollisesta
yhteistyöstä annetun
asetuksen muuttaminen

26.4.2012

CESE 1046/2012 - SOC/451
EUVL C 191, 29.06.2012, s.
103-107

Arno Metzler

Yhteinen Erasmus

29.3.2012

CESE 825/2012 - SOC/438
EUVL C 181/154, 21.6.2012

Indrė Vareikytė

Korkeakoulutuksen
nykyaikaistaminen

28.3.2012

CESE 823/2012, SOC 429
EUVL C 181, 21.6.2012, s.
143–149

Joost van Iersel
Juraj Stern

Nuorten vammaisten
työllistyminen, osallisuus ja
osallistuminen
yhteiskuntaan.

28.3.2012

CESE 826/2012 - SOC/439
C 181/2, 21.6.2012

Ioannis
Vardakastanis

Työllisyyden suuntaviivat

22.2.2012

CESE 479/2012, SOC 435
EUVL C 143, 22.5.2012, s. 94101

Wolfgang Greif
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Korkea-asteen ammatillisen
koulutuksen vetovoiman
parantaminen
Nuorten työllisyys,
ammattipätevyys ja
liikkuvuus

19.1.2012

18.1.2012

CESE 147/2012, SOC 409
EUVL C 68, 6.3.2012, s. 1-10

CESE 148/2012 - SOC/421
EUVL C 68, 6.3.2012, s. 11–14

Vladimíra Drbalová

Dorthe Andersen

_____________
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