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EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) perustettiin Rooman sopimuksella. Sen tarkoituksena
oli tuolloin parantaa työntekijöiden liikkuvuutta ja työllistymismahdollisuuksia
yhteismarkkinoilla. Sittemmin sen tehtäviä ja toimintasääntöjä on muutettu siten, että
ne ilmentävät jäsenvaltioiden talouden ja työllisyyden sekä unionin tasolla määriteltyjen
poliittisten painotusten kehittymistä.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 162–164, 174, 175, 177 ja 178 artikla
Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen rakennerahastoja koskevien yleisten sääntöjen
hyväksymisessä on sovellettu tavallista lainsäätämisjärjestystä.

TAVOITTEET

Asetuksen (EU) N:o 1304/2013 mukaisesti ESR:n olisi parannettava työllisyysmahdollisuuksia,
vahvistettava sosiaalista osallisuutta, torjuttava köyhyyttä, edistettävä koulutusta, taitoja ja
elinikäistä oppimista sekä kehitettävä aktiivista, laaja-alaista ja kestävää osallisuutta edistävää
politiikkaa.
Prioriteettiensa mukaisesti ESR:n tavoitteena on
— edistää korkeaa työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa laatua, helpottaa pääsyä

työmarkkinoille, tukea työntekijöiden alueellista ja ammatillista liikkuvuutta ja helpottaa
heidän sopeutumistaan teolliseen muutokseen

— edistää kaikkien saatavilla olevan koulutuksen korkeaa tasoa ja tukea nuorten siirtymistä
koulutuksen ja työelämän välillä

— torjua köyhyyttä, vahvistaa sosiaalista osallisuutta ja tukea sukupuolten tasa-arvoa,
syrjimättömyyttä sekä yhtäläisiä mahdollisuuksia.

SAAVUTUKSET

A. Aiemmat ohjelmakaudet
Euroopan sosiaalirahasto (ESR) perustettiin rakennerahastoista ensimmäisenä. Vuoteen 1970
kestäneen siirtymäkauden aikana ESR korvasi jäsenvaltioille puolet talouden
rakennemuutoksesta kärsineiden työntekijöiden ammatillisen koulutuksen kustannuksista ja
heille maksetuista muuttoavustuksista. Rahasto antoi siirtymäkaudella tukea kaikkiaan yli
kahdelle miljoonalle hengelle. Vuonna 1971 rahaston määrärahoja lisättiin merkittävästi
neuvoston päätöksellä, jolla järjestelmää myös muutettiin korvaamalla taannehtiva rahoitus
uusilla säännöillä, jotka velvoittivat jäsenvaltiot jättämään tukihakemukset etukäteen.
Seuraavan vuonna 1983 toteutetun uudistuksen (17. lokakuuta 1983 annettu neuvoston
päätös 83/516/ETY) myötä rahaston tukitoimet keskitettiin lähinnä nuorten työttömyyden
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torjuntaan ja tukea eniten tarvitseville alueille. Euroopan yhtenäisasiakirjalla (1986)
EY:n perustamissopimukseen sisällytettiin yhteisön sisäisen taloudellisen ja sosiaalisen
yhteenkuuluvuuden tavoite. Yhtenäisasiakirja loi perustan rakennerahastojen perinpohjaiselle
uudistukselle (24. kesäkuuta ja 19. joulukuuta 1988 annetut asetukset), jonka tavoitteena oli
lähinnä yhtenäistää rahastojen suunnittelua ja toimintaa. Maastrichtin sopimuksella laajennettiin
ESR:n tuen soveltamisalaa: sopimuksen 146 artiklassa todettiin, että tarkoituksena oli
helpottaa ”teollisiin muutoksiin ja tuotantojärjestelmien muutoksiin sopeutumista”. Seuraavalla
ohjelmakaudella (1994–1999) taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukemiseen
varattu rahoitus kaksinkertaistui (141 miljardiin ecuun). Yhteisön aloitteet vahvistettiin vuosiksi
1994–1999 ja ESR:n rahoitusta lisättiin (9 prosenttia rahastojen kokonaismäärärahoista)
edellisellä ohjelmakaudella saatujen pilottivaiheen kokemusten perusteella. ESR osallistui
kahden sellaisen ohjelman rahoittamiseen, jotka tähtäsivät innovatiivisten, maiden rajat
ylittävien hankkeiden tukemiseen. Adapt-ohjelma oli tarkoitettu auttamaan työnantajia ja
työntekijöitä ennakoimaan teollista muutosta ja selviytymään sen vaikutuksista. Employment-
ohjelman neljä osiota edistivät heikossa asemassa olevien ryhmien integroitumista
työmarkkinoille.
Agenda 2000-asiakirjassa rakennerahastojen yleistä rakennetta yksinkertaistettiin
ohjelmakautta 2000–2006 varten. ESR:lle, jolla silloin oli 60 miljardin euron määrärahat,
annettiin tehtäväksi tukea sekä koheesiopolitiikan että Euroopan työllisyysstrategian
toteuttamista (5.10.3), ja sen tukitoimien ala määriteltiin vastaavasti uudelleen. Equal-
aloitteessa keskityttiin tukemaan innovatiivisia, maiden rajat ylittäviä hankkeita syrjinnän ja
muiden epäkohtien torjumiseksi työmarkkinoilla. Se oli ainoa yhteisrahoitettu aloite, jota ESR
tuki ohjelmakaudella 2000–2006.
Ohjelmakaudella 2007–2013 käytössä oli enää kolme rakennerahastoa: ESR, Euroopan
aluekehitysrahasto (EAKR) ja koheesiorahasto. Niiden yhteisenä tehtävänä oli saavuttaa
lähentymistavoite (81 prosenttia varoista), alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoite
(16 prosenttia varoista; alueet, jotka eivät kuulu lähentymistavoitteen piiriin) sekä Euroopan
alueiden välisen yhteistyön tavoite sopusointuisen kehityksen edistämiseksi koko EU:ssa
(2,5 prosenttia varoista).
Rakennerahastojen varojen jakamisessa jäsenvaltioille käytetään laskentakaavaa, jossa
otetaan huomioon väestömäärä ja asukastiheys, alueellinen vauraus sekä työttömyysaste
ja koulutustaso. Jäsenvaltiot sopivat laskentakaavasta neuvotellessaan kunkin jakson
monivuotisesta rahoituskehyksestä. Yksi rakennerahastojen tärkeimmistä piirteistä on
täydentävyysperiaate, jonka mukaan jäsenvaltiot eivät voi käyttää rakennerahastoja korvaamaan
omia julkisia menojaan, jos ne ovat joka tapauksessa päättäneet toteuttaa kyseiset toimet.
Kaudella 2007–2013 ESR ja muut unionin koheesiopolitiikan rahoitusvälineet olivat tärkeässä
osassa Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2008 hyväksymän Euroopan talouden elvytyksen
toimintasuunnitelman ja komission saman vuoden marraskuussa esittämän yhteensovitetun
Euroopan talouden elvytyssuunnitelman toteuttamisessa.
B. Nykyinen ohjelmakausi (2014–2020)
1. Viisi yhteisten sääntöjen kattamaa rakennerahastoa
Ohjelmakaudella 2014–2020 käytettävissä on viisi Euroopan rakenne- ja investointirahastoa
eli EAKR, ESR, koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
(maaseuturahasto) sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR), joihin sovelletaan
nyt yhteisiä sääntöjä. Lisäksi rahastokohtaisissa asetuksissa määritellään tukitoimien alat ja
muut yksityiskohdat. Joulukuun 17. päivänä 2013 annetussa asetuksessa (EU) N:o 1303/2013
määritellään näiden viiden rakenne- ja investointirahaston täytäntöönpanon yhteiset periaatteet,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.10.3.pdf
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säännöt ja vaatimukset. Joulukuun 17. päivänä 2013 annetussa asetuksessa (EU) N:o 1304/2013
vahvistetaan ESR:n tehtävät sekä sen tuen soveltamisala, erityissäännökset ja tukikelpoiset
menolajit.
2. Euroopan sosiaalirahasto ja nuorisotyöllisyysaloite
ESR:n roolia on vahvistettu kaudella 2014–2020 ottamalla käyttöön oikeudellisesti
sitova velvoite kohdentaa sille vähintään 23,1 prosenttia koko koheesiorahoituksesta. Sen
kokonaismäärärahat ovat 74 miljardia euroa (kaudeksi 2007–2013 suunniteltu summa
oli 75 miljardia euroa), joilla se antaa yhteisrahoitusta monivuotisen rahoituskehyksen
seitsenvuotisen keston ajan toteutettaviin kansallisiin tai alueellisiin toimenpideohjelmiin, joita
jäsenvaltiot ehdottavat ja jotka hyväksytään komission päätöksellä.
Vuosia 2014–2020 koskeva uusi ESR-asetus hyväksyttiin joulukuussa 2013. Siinä keskitytään
neljään temaattiseen tavoitteeseen:
— kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen

— sosiaalisen osallisuuden edistäminen sekä köyhyyden ja syrjinnän torjunta

— investoiminen koulutukseen, mukaan lukien ammatilliseen koulutukseen ja elinikäiseen
oppimiseen

— viranomaisten ja sidosryhmien institutionaalisten valmiuksien ja tehokkaan julkishallinnon
edistäminen.

ESR pyrkii edistämään sosiaalista osallisuutta tukemalla muun muassa nuoria, naisia ja
heikoimmassa asemassa olevia. ESR:stä voidaan tukea myös työntekijöitä, yrityksiä ja yrittäjiä.
Lisäksi se auttaa jäsenvaltioita parantamaan julkishallinnon laatua.
Nykyiseen ESR-asetukseen sisältyy myös nuorityöllisyysaloite, jota rahoitetaan kolmesta
eri lähteestä: ESR:n kansalliset määrärahat (3,2 miljardia euroa), EU:n määrärahat
(3,2 miljardia euroa) ja kansallinen ESR:n yhteisrahoitusosuus. Aloitteen määrärahoilla
tuetaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria (NEET) alueilla, joiden
nuorisotyöttömyysaste on yli 25 prosenttia. Helmikuussa 2015 komissio ehdotti ESR-
asetuksen muuttamista siten, että toimenpideohjelmien hyväksymisen jälkeen maksettavan
nuorisotyöllisyysaloitteen ennakkorahoituksen osuutta nostettaisiin aloitteeseen varatuissa
vuoden 2015 talousarviomäärärahoissa 1–1,5 prosentista jopa 30 prosenttiin, jotta voitaisiin
jouduttaa määrärahojen käyttöä jäsenvaltioissa.
Vuoden 2017 alussa vietettyjen rahaston 60-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä komissio ilmoitti,
että yksin vuosina 2007–2013 rahasto oli auttanut lähes kymmentä miljoonaa eurooppalaista
löytämään työpaikan. Komission jäsen Marianne Thyssen luonnehti ESR:ää 60 vuotta
kestäneeksi menestystarinaksi ja korosti, että rahastosta maksetut varat ovat suoria investointeja
ihmisiin. Samassa yhteydessä ryhdyttiin pohtimaan inhimillisen pääoman rahoitusta EU:ssa
vuoden 2020 jälkeen.
3. ESR:ää täydentävät keinot lisätä työmarkkinoille osallistumista
Euroopan globalisaatiorahastoa (EGR) ei perustettu koheesiopolitiikan vaan
kilpailukykypolitiikan välineeksi vuosien 2007–2013 monivuotiseen rahoituskehykseen.
Sen tarkoituksena on tukea työntekijöitä, jotka ovat jääneet työttömiksi globalisaatiosta
johtuvien maailmankaupan huomattavien rakennemuutosten vuoksi. EGR antaa tilapäistä
apua konkreettisissa hätätapauksissa, kuten globalisaatiosta johtuvissa joukkoirtisanomisissa,
kun taas ESR tukee monivuotisia ohjelmia, joilla pyritään pitkän aikavälin rakenteellisiin
tavoitteisiin eli pitämään työntekijät työmarkkinoilla tai palauttamaan heidät työelämään.
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Kriisin vuoksi EGR-asetusta (asetus (EY) N:o 1927/2006) muutettiin tilapäisesti vuoden 2011
loppuun asti niin, että siinä otettiin huomioon kriisistä johtuvat irtisanomiset ja myönnettiin
50-65 prosentin yhteisrahoitusosuuksia. Parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuosia 2014–
2020 koskevan uuden EGR-asetuksen (asetus (EU) N:o 1309/2013) joulukuussa 2013. Sen
määrärahat ovat enintään 150 miljoonaa euroa. Globalisaatiosta johtuvien rakennemuutosten
vuoksi irtisanottujen lisäksi määrärahoilla tuetaan maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin
vuoksi työttömiksi jääneitä.
Progress-ohjelma on liitetty uuteen työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevaan Euroopan
unionin ohjelmaan (EaSI) yhtenä sen kolmesta lohkosta. Ohjelman 550 miljoonan euron
määrärahoilla on tarkoitus edistää laadukasta ja kestävää työllisyyttä, taata riittävä ja ihmisarvon
turvaava sosiaalinen suojelu, torjua sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä sekä parantaa
työoloja.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentin vaikutusvalta ESR:ssä on kasvanut vuosien mittaan. Maastrichtin sopimuksen
mukaisesti parlamentin puoltava lausunto oli tarpeen rahastojen yleisten sääntöjen
hyväksymiseksi, ja Amsterdamin sopimuksen mukaisesti ESR:n täytäntöönpanosäännöt
hyväksyttiin yhteispäätösmenettelyssä. Parlamentti katsoo, että ESR on unionin tärkein keino
työttömyyden torjumisessa. Sen vuoksi se on aina kannattanut rahaston tehokasta toimintaa ja
vaatinut lainsäädännön ja menettelyjen yksinkertaistamista, jotta voitaisiin lisätä rahaston tuen
tehokkuutta ja laatua.
Parlamentti täydensi komission ohjelmakautta 2007–2013 koskevaa ESR-asetusehdotusta
tarkistuksin, jotka osaltaan vaikuttivat siihen, että rahastosta tehtiin merkittävä Euroopan
työllisyysstrategian toteuttamista edistävä väline. Se esitti asetusehdotukseen tarkistuksia, joilla
laajennettiin ESR:stä maksettavan tuen soveltamisalaa myös naisten ja miesten välisen tasa-
arvon edistämiseen sekä syrjinnän ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen helpottamalla
heikossa asemassa olevien työllistymistä.
Parlamentti tuki komission ehdotusta ESR:n osallistumisesta talouskriisin ratkaisemiseen ja
hyväksyi lainsäädäntöä rahaston varojen käyttöönoton nopeuttamiseksi. Parlamentti myös
kehotti 7. lokakuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassa vahvistamaan ESR:a muun muassa
lisäämällä sen joustavuutta ja yksinkertaistamalla valvontaa ja menettelyjä, koska rahasto on
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden täytäntöönpanon tärkein vauhdittaja.
Parlamentin ansiosta ESR:n osuus on nykyisellä ohjelmakaudella (2014–2020) 23,1 prosenttia
EU:n koko koheesiorahoituksesta, ja 20 prosenttia kunkin jäsenvaltion ESR-määrärahoista on
käytettävä sosiaalisen osallisuuden edistämiseen. Parlamentin vaatimuksesta EGR:stä voidaan
tukea uusia tuensaajaryhmiä, kuten itsenäisiä ammatinharjoittajia.
Viime aikojen suurten pakolaismäärien johdosta parlamentti totesi 5. heinäkuuta 2016
antamassaan päätöslauselmassa, että ammatillinen integraatio on ponnahduslauta sosiaaliseen
osallisuuteen, ja painotti mahdollisuutta käyttää ESR:n varoja toimenpiteisiin, joilla edistetään
pakolaisten pääsyä Euroopan työmarkkinoille. Se katsoi, että rahaston merkitystä olisi
korostettava entistä enemmän.
Stefan Schulz
06/2017
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