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TYÖLLISYYSPOLITIIKKA

Eurooppa 2020 -strategian tärkeimpiä tavoitteita on uusien ja parempien työpaikkojen
luominen. Kasvua ja työllisyyttä, työvoiman liikkuvuutta ja sosiaalista edistystä pyritään
tukemaan Euroopan työllisyysstrategian ja siihen sisältyvien työllisyyden suuntaviivojen
sekä muun muassa työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan EU:n ohjelman (EaSI)
avulla.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklan 3 kohta sekä Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8–10, 145–150, 156–159 ja 162–164 artikla.

TAVOITTEET

Perussopimuksissa mainittuihin tärkeisiin periaatteisiin, tavoitteisiin ja toimiin sisältyy
myös korkean työllisyystason edistäminen kehittämällä yhteensovitettu strategia erityisesti
ammattitaitoisen, koulutetun ja mukautumiskykyisen työvoiman sekä talouden muutoksiin
reagoivien työmarkkinoiden varmistamiseksi. SEUT:n 9 artiklaan sisältyvän horisontaalisen
lausekkeen mukaisesti korkean työllisyystason tavoite on otettava huomioon unionin politiikan
ja toiminnan määrittelyssä ja toteuttamisessa.

SAAVUTUKSET

A. Alkuvaiheet (1950-luvulta 1990-luvulle)
Työntekijät hyötyivät Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) mukautusavustuksista jo 1950-
luvulla. Tukea myönnettiin hiili- ja teräsalojen työntekijöille, joiden työpaikat olivat vaarassa
teollisuuden rakennemuutosten takia. Tärkein väline työttömyyden torjumisessa on ollut 1960-
luvun alussa perustettu Euroopan sosiaalirahasto (ESR) (5.10.2).
Työllisyyttä koskevissa toimintaohjelmissa keskityttiin 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa
tiettyihin kohderyhmiin. Lisäksi perustettiin seuranta- ja dokumentointijärjestelmiä.
Vapaan liikkuvuuden edistämiseksi ja työntekijöiden auttamiseksi työnhaussa toisessa
jäsenvaltiossa entistä SEDOC-järjestelmää kehitettiin ja sen nimeksi tuli EURES (Euroopan
työnvälitysverkosto) vuonna 1992. EURES on komission sekä ETA-maiden (ja Sveitsin)
julkisten työnvälityspalvelujen ja muiden yhteistyökumppaneiden yhteistyöverkosto.
B. Kohti kokonaisvaltaisempaa työllisyyspolitiikkaa
1. Valkoinen kirja kasvusta, kilpailukyvystä ja työllisyydestä (1993)
Useimpien EU-maiden kärsiessä korkeasta työttömyydestä valkoisella kirjalla käynnistettiin
keskustelu Euroopan talous- ja työllisyysstrategiasta ja asetettiin työllisyys ensimmäistä kertaa
unionin asialistan kärkeen.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.10.2.pdf


Faktatietoja Euroopan unionista - 2017 2

2. Amsterdamin sopimuksen (1997) tuomat muutokset
Toukokuussa 1999 voimaan tulleeseen Amsterdamin sopimukseen sisältyi uusi työllisyyttä
koskeva osasto. Sen mukaisesti luotiin Euroopan työllisyysstrategia ja perustettiin
pysyvä työllisyyskomitea, joka toimii neuvoa-antavana elimenä ja jonka tehtävänä
on edistää jäsenvaltioiden työllisyys- ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittamista.
Työllisyyspolitiikka kuuluu kuitenkin edelleen jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan.
Työmarkkinaosapuolten mahdollisuuksia osallistua toimiin vahvistettiin liittämällä
perussopimuksiin sosiaalipolitiikkaa koskeva pöytäkirja.
3. Luxemburgin prosessi: Euroopan työllisyysstrategia (1997–2004)
Luxemburgissa marraskuussa 1997 järjestetyssä, työllisyyttä käsitelleessä
ylimääräisessä huippukokouksessa vahvistettiin Euroopan työllisyysstrategia ja avoin
koordinointimenetelmä, joita kutsutaan myös Luxemburgin prosessiksi. Tällä tarkoitetaan
kansallisten työllisyyspolitiikkojen vuosittaista yhteensovittamista ja valvontaa, jotka
perustuvat jäsenvaltioiden sitoumukseen määrittää yhteiset tavoitteet ja päämäärät. Strategia
koostui seuraavista osa-alueista:
— työllisyyden suuntaviivat, jotka komissio laatii ja neuvosto hyväksyy

— kansalliset toimintasuunnitelmat

— yhteinen työllisyysraportti, jonka komissio julkaisee ja neuvosto hyväksyy

— maakohtaiset suositukset, jotka komissio laatii ja neuvosto hyväksyy.

Euroopan työllisyysstrategiassa korkea työllisyysaste katsottiin yhtä tärkeäksi kuin kasvua ja
vakautta koskevat makrotaloudelliset tavoitteet.
4. Lissabonin strategia (2000–2010)
Vuonna 2000 Lissabonissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto sopi uudesta strategisesta
tavoitteesta, jonka mukaan EU:sta olisi tehtävä ”maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin
tietopohjainen talous”. Lisäksi työllisyys- ja sosiaalipolitiikan yleiseksi tavoitteeksi asetettiin
täystyöllisyys ja määriteltiin konkreettisia tavoitteita vuodeksi 2010.
Euroopan työllisyysstrategiaa tarkistettiin vuonna 2002, ja se käynnistettiin uudelleen vuonna
2005. Tarkistetussa strategiassa keskityttiin kasvuun ja työllisyyteen sekä Lissabonin strategian
yksinkertaistamiseen ja selkeyttämiseen. Lisäksi siinä otettiin käyttöön monivuotinen aikataulu
(ensimmäinen kausi oli 2005–2008). Työllisyyden suuntaviivat ovat vuodesta 2005 olleet osa
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja.
5. Eurooppa 2020 -strategia (2010–2020)
Tässä työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevassa
kymmenvuotisstrategiassa määriteltiin ensimmäisen kerran esimerkiksi seuraavat
yleistavoitteet:
— työmarkkinat: nostetaan 20–64-vuotiaiden työllisyysaste 75 prosenttiin vuoteen 2020

mennessä

— sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta: estetään vähintään
20 miljoonaa ihmistä vajoamasta köyhyyteen ja syrjäytymästä

— koulutusjärjestelmien laadun ja tulosten parantaminen: vähennetään
koulupudokkaiden osuus 10 prosenttiin (15 prosentista) ja nostetaan vähintään 40
prosenttiin (31 prosentista) niiden 30–34-vuotiaiden osuus, joilla on korkea-asteen tai
vastaava koulutus.
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Jäsenvaltioiden on muutettava kaikki viisi yleistavoitetta kansallisiksi tavoitteiksi ottaen
huomioon suhteelliset lähtötilanteensa ja kansalliset olosuhteensa.
Kymmeneen yhdennettyyn suuntaviivaan sisältyy kuusi talouspolitiikan laajaa suuntaviivaa
(SEUT:n 121 artikla) ja neljä työllisyyttä koskevaa suuntaviivaa (SEUT:n 148 artikla).
Neuvoston lokakuussa 2010 hyväksymissä työllisyyspolitiikan suuntaviivoissa asetettiin
seuraavat tavoitteet: nostetaan naisten ja miesten työllisyysastetta, vähennetään rakenteellista
työttömyyttä ja parannetaan työpaikkojen laatua, kehitetään ammattitaitoista työvoimaa
työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti ja edistetään elinikäistä oppimista, parannetaan
koulutusjärjestelmien laatua ja tuloksia kaikilla tasoilla ja lisätään osallistumista korkea-asteen
tai vastaavaan koulutukseen sekä edistetään sosiaalista osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä.
Neuvosto hyväksyi lokakuussa 2015 tarkistetut suuntaviivat, joissa painotetaan vahvasti
työmarkkinoita:
— työvoiman kysynnän lisääminen (työpaikkojen luominen, työn verotus, palkanmuodostus)

— työvoiman tarjonnan ja osaamisen parantaminen (vaadittavat taidot ja pätevyydet,
tarvittavat investoinnit, puuttuminen koulutusjärjestelmien rakenteellisiin heikkouksiin,
erityisesti huonossa asemassa olevien ryhmien työllistymisen esteiden vähentäminen)

— työmarkkinoiden toiminnan parantaminen (joustoturvan periaatteet työmarkkinoiden
segmentoitumisen vähentämiseksi, työmarkkinaosapuolten ottaminen mukaan, aktiivisen
työmarkkinapolitiikan tehostaminen, julkisten työvoimapalveluiden parantaminen,
työntekijöiden liikkuvuus)

— oikeudenmukaisuuden varmistaminen, köyhyyden torjuminen ja yhdenvertaisten
mahdollisuuksien edistäminen (sosiaaliturva-, terveydenhuolto- ja
pitkäaikaishoitojärjestelmien nykyaikaistaminen, aktiivisen osallisuuden periaatteet,
kohdennettu sosiaalipolitiikka, jolla ehkäistään koulunkäynnin keskeyttämistä ja torjutaan
sosiaalista syrjäytymistä).

6. Työllisyyspolitiikkaa tukevat rahoitusvälineet ja toiminta-aloitteet
Parlamentin ja neuvoston hyväksymään työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevaan
EU:n ohjelmaan (EaSI) 2014–2020 on yhdistetty kolme aiempaa ohjelmaa:
— Progress (työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskeva ohjelma), jossa kerätään

analyyttista tietoa ja tuetaan tietojen levittämistä ja vastavuoroista oppimista

— EURES (Euroopan työnvälitysverkosto), jossa annetaan tietoa ja neuvontaa ja välitetään
työpaikkoja EU:n tasolla

— mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys, joka koskee yksittäisten ihmisten ja mikroyritysten
mikrorahoituksen saantia ja mikroluottojen tarjoajien valmiuksien kehittämistä ja
jossa edistetään yhteiskunnallisia yrityksiä, ts. yrityksiä, joiden päätarkoitus on
yhteiskunnallinen.

Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) voidaan tukea hyvin erilaisia aloitteita jäsenvaltioissa,
mutta Eurooppa-neuvosto sopi lisäksi helmikuussa 2013 nuorisotyöllisyysaloitteen
perustamisesta. Vuosiksi 2014–2020 aloitteeseen on varattu 6,4 miljardia euroa (3,2 miljardia
euroa ESR:stä ja 3,2 miljardia euroa omasta budjettikohdastaan) (5.10.2). Sen kohteena ovat
15–24-vuotiaat nuoret, jotka eivät ole työelämässä tai koulutuksessa (NEET-nuoret), alueilla,
joilla työttömyys on erityisen suurta.
Rahoitusvälineillä autetaan tukemaan työllisyyden alan toiminta-aloitteita.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.10.2.pdf
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Komissio esitti joulukuussa 2012 nuorisotyöllisyyspaketin, johon sisältyvillä toimilla
jäsenvaltioita autetaan puuttumaan nimenomaan nuorten työttömyyteen ja sosiaaliseen
syrjäytymiseen, sillä nuorisotyöttömyys on sitkeästi pysytellyt korkealla tasolla:
— neuvoston suositus nuorisotakuusta (huhtikuu 2013); tavoitteena on varmistaa, että

kaikille alle 25-vuotiaille nuorille tarjotaan laadukas työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus-
tai harjoittelupaikka neljän kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta tai virallisen
koulutuksen päättämisestä

— eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä (toiminta alkoi heinäkuussa 2013) ja sitä
täydentävä eurooppalainen nuorisosopimus,joka otettiin käyttöön vuonna 2015 yhdessä
johtavien eurooppalaisten yritysten kanssa oppisopimuskoulutuspaikkojen lisäämiseksi

— neuvoston suositus harjoittelun laatupuitteista (maaliskuu 2014).

Joulukuussa 2016 komissio antoi tiedonannon investoinneista Euroopan nuorisoon. Siinä
koottiin yhteen aiempia toimia ja perustettiin muun muassa Euroopan solidaarisuusjoukot,
joiden on tarkoitus auttaa erityisesti luonnonkatastrofeissa tai yhteisöjen sosiaalisten ongelmien
hoitamisessa. Joitakin kuukausia myöhemmin toukokuussa 2017 komissio ehdotti aloitteelle
erityistä oikeusperustaa ja noin 340 miljoonan euron määrärahoja.
Muitakin toiminta-aloitteita käynnistettiin kriisin seurauksista kärsineiden auttamiseksi.
Neuvosto hyväksyi helmikuussa 2016 komission ehdotuksen neuvoston suositukseksi
pitkäaikaistyöttömien integroitumisesta työmarkkinoille. Sen painopisteinä ovat
rekisteröityminen työvoimapalveluun, perusteellinen yksilöllinen arviointi ja
työllistymissopimus. Kuten nuorisotakuun tapauksessa, seurantaa varten luodaan erityinen
järjestelmä.
Jotta kansalaiset voisivat hankkia työmarkkinoiden tarpeiden mukaiset taidot, komissio julkisti
kesäkuussa 2016 uuden osaamisohjelman Euroopalle. Tämän ohjelman mukaisesti neuvosto
antoi 19. joulukuuta 2016 suosituksen taitojen parantamisesta ja uusista mahdollisuuksista
aikuisille ja hyväksyi toukokuussa 2017 eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tarkistuksen.
Lisäksi komissio on antanut ehdotuksen parlamentin ja neuvoston päätökseksi Europass-
puitteiden tarkistamisesta (lokakuu 2016), ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten
ammattitaitoprofiilin kartoittamista tehostetaan (kesäkuu 2017).

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentin rooli tällä alalla on vahvistunut vähitellen. Amsterdamin sopimuksen voimaantulon
jälkeen neuvoston on pitänyt kuulla parlamenttia ennen kuin se hyväksyy työllisyyden
suuntaviivat. Myös avoin koordinointimenetelmä on vahvistanut parlamenttien roolia. Tämä
koskee Euroopan parlamentin lisäksi kansallisia parlamentteja, joiden olisi voitava osallistua
kansallisten tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen.
Päätöslauselmista ja muista asiakirjoista voidaan nähdä, että parlamentti pitää työllisyyden ja
sosiaalisen osallisuuden edistämistä yhtenä EU:n tärkeimmistä tavoitteista ja katsoo, että EU:n
ja jäsenvaltioiden on yhteensovitettava toimensa.
Vuonna 1996 pidetyn hallitustenvälisen konferenssin yhteydessä parlamentti vaati erityisen
työllisyyttä käsittelevän luvun lisäämistä Amsterdamin sopimukseen.
Parlamentti on tukenut voimakkaasti Eurooppa 2020 -strategiaa. Useat aloitteet
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi perustuvat parlamentin ehdottamiin konkreettisiin
käytännön toimiin. Näihin kuuluvat EU:n nuorisotakuu ja harjoittelua koskevat
vähimmäisvaatimukset. Parlamentti on vuodesta 2010 kannattanut voimakkaasti
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nuorisotakuuta, ja se seuraa sen täytäntöönpanoa. Se vaati 17. heinäkuuta 2014
antamassaan päätöslauselmassa eurooppalaista lainsäädäntökehystä, jolla otetaan käyttöön
sitovat nuorisotakuun toteuttamista koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat
muun muassa oppisopimuskoulutuksen laatua ja kattavat myös 25–30-vuotiaat nuoret.
Euroopan solidaarisuusjoukoista parlamentti totesi 6. huhtikuuta 2017 antamassaan
päätöslauselmassa, että komission olisi sisällytettävä tulevaan lainsäädäntöehdotukseensa
selkeä kuvaus talousarviojärjestelyistä, jotta voidaan välttää kielteiset vaikutukset EU:n
nykyisiin nuoriin kohdistettuihin ohjelmiin. Parlamentti myös tuki 29. lokakuuta
2015 antamassaan päätöslauselmassa pitkäaikaistyöttömistä annetussa suosituksessa
omaksuttua lähestymistapaa. Osaamisen kehittämiseen liittyvä parlamentin määrätietoinen
työ näkyy komission kesäkuussa 2016 julkistamassa uudessa osaamisohjelmassa Euroopalle.
Esimerkkeinä tästä työstä voidaan mainita parlamentin 10. syyskuuta 2015 antama
päätöslauselma ”Kilpailukykyisten unionin työmarkkinoiden luominen 2000-lukua varten:
taitojen ja pätevyyksien sovittaminen kysyntään ja työmahdollisuuksiin keinona toipua
kriisistä” sekä sen 19. tammikuuta 2016 antama päätöslauselma osaamisen edistämistä
koskevasta politiikasta nuorisotyöttömyyden torjumiseksi.
Susanne Kraatz
06/2017
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