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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 0568/2008, U. S., Saksan kansalainen, 
pitkäaikaistyöttömyyttä ja ikää koskevasta maininnasta EU:n 
rahoituksella toteutetun jatkokoulutuksen osallistumistodistuksessa 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on osallistunut EU:n rahoituksella toteutettuun jatkokoulutukseen. Hän 
kiittää hyvästä koulutuksesta, mutta huomauttaa samalla, että osallistumistodistuksesta käy 
selvästi ilmi, että koulutus oli tarkoitettu yli 45-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille ja 
työttömyyskorvaus II:n saajille. Sittemmin EU:n tuki on lakkautettu ja koulutus on avattu 
myös alle 45-vuotiaille ja työttömyyskorvaus I:n saajille. Lisäksi koulutuksen suorittaneet 
saavat nyt kutsua itseään ammatti- ja johtohenkilöiden valmentajiksi. Vetoomuksen esittäjä 
pitää tätä syrjintänä. Hän väittää, että viimeksi mainituilla on täten paremmat mahdollisuudet 
menestyä työmarkkinoilla, vaikka hänen koulutuksensa oli saatavilla olleesta EU:n 
rahoituksesta johtuen lähes kaksi kertaa kalliimpi ja hänen olettamuksensa mukaan myös 
laajempi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 2. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä on osallistunut EU:n rahoituksella toteutettuun jatkokoulutukseen. Hän 
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kiittää hyvästä koulutuksesta, mutta huomauttaa samalla, että osallistumistodistuksesta käy 
selvästi ilmi, että koulutus oli tarkoitettu yli 45-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille ja 
työttömyyskorvaus II:n saajille. Sittemmin EU:n tuki on lakkautettu ja koulutus on avattu 
myös alle 45-vuotiaille ja työttömyyskorvaus I:n saajille. Lisäksi koulutuksen suorittaneet 
saavat nyt kutsua itseään ammatti- ja johtohenkilöiden valmentajiksi. Vetoomuksen esittäjä 
pitää tätä syrjintänä. Hän väittää, että viimeksi mainituilla on täten paremmat mahdollisuudet 
menestyä työmarkkinoilla, vaikka hänen koulutuksensa oli saatavilla olleesta EU:n 
rahoituksesta johtuen lähes kaksi kertaa kalliimpi ja hänen olettamuksensa mukaan myös 
laajempi.

Komission huomiot

Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) hallitaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Näin ollen sen 
hallinnosta vastaavat sekä Euroopan komissio että jäsenvaltiot. Tässä yhteydessä jäsenvaltion 
viranomaiset vastaavat toimien ja ohjelmien suunnittelusta sekä hankkeiden valinnasta, 
seurannasta, rahoituksesta, hallinnasta ja arvioinnista. Siksi komissiolla ei ole 
yksityiskohtaisia tietoja yksittäisistä hankkeista. Komissio otti yhteyttä Hampurin vapaan 
hansakaupungin ESR:n hallinnoinnista vastaavaan viranomaiseen, joka johti kyseistä 
hanketta.

Koulutusohjelma "Coaching Kompetenz 45+" oli alun perin tarkoitettu mahdollisille yli 
45-vuotiaille osallistujille ESR:n ohjelman strategian mukaisesti ja sai rahoituksen osittain 
Euroopan sosiaalirahastosta. Myöhemmin hanketta jatkoivat Hampurin viranomaiset, ja se 
rahoitettiin kansallisesti työllistämisohjelmasta (Beschäftigungsgutschein) ilman Euroopan 
sosiaalirahaston tukea. Tämä mahdollisti hankkeen kohderyhmän laajentamisen myös alle 
45-vuotiaisiin ja lyhytaikaistyöttömiin. Jatkohanke "Coaching Kompetenz für Führungskräfte 
40+" on tällä hetkellä täysin samanlainen kuin alkuperäinen. Komission Hampurin 
viranomaisilta saamien tietojen mukaan kurssin hinta on 5 400 euroa, eli sama kuin aiemmin. 
Myös järjestäjän toimittajama todistus on samanlainen. Jokainen osanottaja saa todistuksen 
osallistumisesta, jos on ollut läsnä tunneilla vähintään 90-prosenttisesti. Osanottajat voivat 
saada myös valmennustodistuksen tietyn menettelyn jälkeen. Todistuksen saamiseksi 
osanottajan on esitettävä asiakirjoja valmennusprosessista. Koulutuksen järjestäjä 
CORTRAIN GmbH ei ole Hampurin ESR:n hallintoviranomaisen toimeksisaaja, vaan yksin 
vastuussa todistuksen ehdoista. Koska valmentaja ei ole tunnustettu ammatti, on vaikea 
arvioida, miten päteviksi todistukset katsotaan virallisissa yhteyksissä. Jokaisessa ESR:n 
avustuksella rahoitetun kurssin todistuksessa on oltava näkyvissä kurssin nimi. Hampurin 
ESR:n hallintoviranomainen ilmoitti komissiolle, että "Coaching Kompetenz 45+" -kurssin 
todistuksessa ei ole mainintaa siitä, että kurssi on osoitettu pitkäaikaistyöttömille. Komissio 
on tällä välin saanut muutamia kopioita vetoomuksen esittäjältä. Se vahvistaa Hampurin 
valvontaviranomaisen selitykset. Todistuksessa ei ole mainittu kurssin kohderyhmää. 
Vetoomuksen esittäjää vaikuttaa häiritsevän se, että kurssin nimestä käy ilmi sen olevan 
suunnattu 45-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Ikä kuuluu kurssin koko nimeen, joka mainitaan 
normaalikäytännön mukaan todistuksissa. Vetoomuksen esittäjään ei siis kohdistu syrjintää, 
sillä hänen on liitettävä hakemuksiinsa ansioluettelo, josta näkyy hänen ikänsä sekä uran eri 
vaiheet, joihin kuuluu osallistuminen kurssille. Muut vetoomuksen esittäjän lähettämät 
asiakirjat liittyvät eri kurssiin kuin josta vetoomuksessa on kyse. Komissio ei siksi voi ottaa 
niihin kantaa.
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Johtopäätös

Kuultuaan Hampurin ESR:n hallintoviranomaista Euroopan komissio on tullut siihen 
johtopäätökseen, että CORTRAIN GmbH:n toimittamat todistukset osallistumisesta kurssille 
"Coaching Kompetenz 45+" ovat rakennerahastoja koskevien säännösten mukaisia. 
Todistuksessa on ensisijaisesti mainittava kurssin nimi. Lisäksi todistuksen on oltava 
hankkeen järjestäjän suunnittelema. Komissio ei siksi voi velvoittaa Hampurin ESR:n 
hallintoviranomaista pyytämään kurssin järjestäjää toimittamaan vetoomuksen esittäjälle uutta 
osallistumistodistusta. Yksityisenä tahona järjestäjällä on oikeus päättää antamiensa 
todistusten muodosta.
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