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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

nuorten työmarkkinoille pääsyn edistämisestä, harjoittelijoiden, työharjoittelun ja 
oppisopimuskoulutuksen aseman vahvistamisesta
(2009/2221(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Lissabonin strategian arviointiasiakirjan SEC(2010)0114,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Uudet taidot uusia työpaikkoja varten –
Työmarkkinoiden ja ammattitaitotarpeiden ennakoiminen ja yhteensovittaminen 
(KOM(2008)0868),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Uudet taidot uusia työpaikkoja varten liitteenä 
olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)3058),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Yhteinen sitoutuminen työllisyyteen 
(KOM(2009)0257),

– ottaa huomioon neuvoston päätelmät Uudet taidot uusia työpaikkoja varten –
Työmarkkina- ja ammattitaitotarpeiden ennakoiminen ja yhteensovittaminen, joka 
hyväksyttiin Brysselissä 9. maaliskuuta 2009,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Nuorten saaminen täysipainoisemmin mukaan 
koulutukseen, työelämään ja yhteiskunnan toimintaan (KOM(2007)0498), jonka liitteenä 
on komission yksiköiden valmisteluasiakirja nuorisotyöllisyydestä EU:ssa (Youth 
Employment in the EU, SEC(2007)1093),

– ottaa huomioon komission tiedonannon EU:n nuorisostrategia: satsataan nuorten 
vaikutusmahdollisuuksiin – Uudistetulla avoimella koordinointimenetelmällä kiinni 
nuorison haasteisiin ja mahdollisuuksiin (KOM(2009)0200),

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan Edistetään nuorten oppimiseen liittyvää 
liikkuvuutta (KOM(2009)0329),

– ottaa huomioon komission raportin Työllisyys Euroopassa 2009, marraskuu 2009,

– ottaa huomioon komission tilaaman riippumattoman raportin nimeltä Uudet taidot uusia 
työpaikkoja varten: Välitöntä toimintaa (New Skills for New Jobs: Action Now), johon 
sisältyy neuvoja ja keskeisiä suosituksia aloitteen jatkokehittämiseksi tulevan kasvua ja 
työllisyyttä koskevan Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä, helmikuu 2010,

– ottaa huomioon riippumattoman raportin Polkuja työhön: Nuorten työmarkkinoille pääsyn 
nykyiset käytännöt ja tulevaisuuden tarpeet, Nuoret ammateissa ja työttöminä: pohdintoja 
nuorten työmarkkinoille pääsyn helpottamisesta (Pathways to Work: Current practices and 
future needs for the labour-market integration of young people, Young in Occupations and 
Unemployment: thinking of their better integration in the labour market), jonka komissio 
tilasi nuorisotoimintahankkeen yhteydessä (Youth-ohjelman loppuraportti, syyskuu 2008),
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– ottaa huomioon Eurofoundin tutkimuksen Nuoriso ja työ (Youth and Work), 
maaliskuu 2007,

– ottaa huomioon Cedefopin tutkimuksen Ammattimaisempaan 
ammatinvalinnanohjaukseen: ohjaajien ammattitaito ja pätevöitymisreitit Euroopassa 
(Professionalising Career Guidance: practitioner competences and qualification routes in 
Europe), maaliskuu 2009,

– ottaa huomioon Cedefopin tutkimuksen Ammattitaitoa Euroopan tulevaisuuden hyväksi: 
ammattitaitotarpeiden ennakoiminen (Skills for Europe's future: anticipating occupational 
skill needs), toukokuu 2009,

– ottaa huomioon Cedefopin neljännen raportin ammatillista koulutusta koskevasta 
tutkimuksesta Euroopassa: koosteraportti Ammattikoulutuksen uudistaminen 
(Modernising vocational education and training), joulukuu 2009,

– ottaa huomioon OECD:n vuoden 2008 työllisyyskatsauksen Hyvä alku? Nuorten 
työmarkkinoiden muutoksia OECD-maissa (Off to a Good Start? Youth Labour Market 
Transitions in OECD Countries), marraskuu 2008,

– ottaa huomioon eurooppalaisen nuorisosopimuksen, jonka tarkoituksena on edistää 
kaikkien nuorten osallistumista koulutukseen, työllisyyteen ja yhteiskunnan toimintaan, 
maaliskuu 2005,

– ottaa huomioon vetoomuksen nro 1452/2008, Anne-Charlotte Bailly, Saksan kansalainen, 
P-sukupolven puolesta, oikeudenmukaisista harjoittelujaksoista ja nuorten ihmisten 
asianmukaisesta pääsystä Euroopan työmarkkinoille,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomion (C-555/07) ikään 
perustuvan syrjinnän kiellosta, tammikuu 2010,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 156 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan mietinnön ja kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että talouskriisi on johtanut EU:n jäsenvaltioiden työttömyysasteen 
jyrkkään nousuun; ottaa huomioon, että tämän kehityksen vaikutukset ovat kohdistuneet 
suhteettomasti nuoriin; ottaa huomioon, että joulukuussa 2009 Euroopassa oli yli 
5,5 miljoonaa työtöntä nuorta, luku joka vastaa 21,4 prosenttia kaikista nuorista,

B. ottaa huomioon, että yhteiskunta joutuu maksamaan nuorison työttömyydestä ja 
vajaatyöllisyydestä kovan sosiaalisen ja taloudellisen hinnan, koska ne johtavat 
talouskasvun mahdollisuuksien menetykseen, infrastruktuuriin ja julkisiin palveluihin 
kohdistuvia investointeja vaikeuttavaan veropohjan kaventumiseen, kohoaviin 
hyvinvointikustannuksiin, koulutus- ja ammattikoulutusinvestointien vajaakäyttöön sekä 
pitkäaikaistyöllisyyden ja yhteiskunnallisen osattomuuden riskiin, 
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C. ottaa huomioon, että talous- ja väestöennusteet osoittavat EU:ssa avautuvan tulevalla 
vuosikymmenellä 80 miljoonaa mahdollista työpaikkaa, joista useimmat vaativat 
ammattitaidoltaan korkeatasoista työvoimaa; ottaa huomioon, että koko EU:ssa korkean 
ammattitaidon työntekijöiden työllisyysaste on noin 85 prosenttia, keskitason 
ammattitaidon työntekijöiden 70 prosenttia ja matalan taitotason työntekijöiden 
50 prosenttia,

D. ottaa huomioon, että siirtyminen koulutuksesta työhön ja työpaikkojen välillä on 
rakenteellinen haaste nuorille kaikkialla EU:ssa; ottaa huomioon, että 
oppisopimuskoulutuksilla on hyvin myönteinen vaikutus nuorten työllistymiseen,

E. ottaa huomioon, että työmarkkinoille tulevat nuoret kohtaavat usein ikään perustuvaa 
syrjintää; ottaa huomioon, että työttömyys ja köyhyys kohtaavat todennäköisemmin 
nuoria naisia kuin nuoria miehiä,

F. ottaa huomioon, että ihmisarvoinen työ auttaa nuoria siirtymään yhteiskunnallisesta 
riippuvuudesta kohti itsenäisyyttä, auttaa heitä pääsemään köyhyydestä ja antaa heille 
mahdollisuuden osallistua taloudellisesti ja sosiaalisesti yhteiskunnan toimintaa; katsoo, 
että eräiden jäsenvaltioiden nuoria syrjivät lait, kuten nuorten vähimmäispalkkaus 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Revenue miminum d'insertion Ranskassa ja nuorten 
alennetut työttömyyskorvaukset Tanskassa estävät nuoria pääsemästä kiinni itsenäiseen 
aikuiselämään,

G. katsoo, että Lissabonin strategian nuorisoon liittyviä vertailuarvoja ei ole saavutettu,

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lähestymään nuorisoa ja työttömyyttä oikeuksien 
pohjalta. Nuorille tarjottavan ihmisarvoisen työn laatupuolta ei saa vaarantaa, ja 
keskeisten työnormien ja muiden työn laatuun liittyvien normien, kuten työaika, 
minimipalkka, sosiaaliturva ja työterveys- ja turvallisuus, on oltava ponnisteluissa 
keskeisellä sijalla;

Työpaikkojen luominen ja työmarkkinoille pääsy

2. kehottaa 'työttömyyskasvun' välttämiseksi neuvostoa ja komissiota määrittelemään EU:lle 
työpaikkastrategian, jossa yhdistyvät taloudelliset välineet ja työvoimapolitiikat ja johon 
sisältyy kunnianhimoisia nuorten työllistämisen vertailuperusteita;

3. kehottaa jäsenvaltioita luomaan julkisille ja yksityisille työnantajille tehokkaita 
kannustimia palkata nuoria, sijoittaa varoja työpaikkojen luomiseen nuorille ja tukea 
nuorten yrittäjyyttä;

4. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan osallistavia ja kohdennettuja työvoimapolitiikkoja, joilla 
varmistetaan nuorten kunnioittava osallistaminen ja heille tarjottava mielekäs toiminta 
esimerkiksi luomalla inspiraatioverkostoja, harjoittelumahdollisuuksia, kansainvälisiä 
urakeskuksia ja yksilöllistä ohjausta tarjoavia nuorisokeskuksia;

5. kehottaa komissiota laajentamaan Euroopan sosiaalirahaston rahoitusvalmiuksia, 
varaamaan vähintään 10 prosenttia rahaston varoista nuoriin kohdistuviin hankkeisiin sekä 
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helpottamaan rahaston varojen saatavuutta; kehottaa jäsenvaltioita kohdistamaan 
enemmän varoja nuoriin;

Koulutus ja siirtyminen koulutuksesta työhön

6. pyytää jäsenvaltioita tehostamaan pyrkimyksiään vähentää koulunkäynnin keskeyttämistä, 
jotta vuoteen 2012 mennessä saavutettaisiin Lissabonin tavoite siitä, että vain 
10 prosenttia nuorista jättää koulun kesken; kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään koulun 
keskeyttämisen torjunnassa entistä laajempaa toimenpidevalikoimaa, kuten 
oppilasmäärien alentaminen luokissa, tukihenkilöiden käyttöönotto kouluissa ja koulunsa 
keskeyttävien välittömän seurannan järjestäminen; viittaa Suomeen, joka on onnistunut 
alentamaan koulun kesken jättävien määrää; pyytää komissiota koordinoimaan parhaiden 
käytäntöjen hanketta;

7. vaatii enemmän ja parempia harjoittelupaikkoja; pyytää komissiota ja neuvostoa 
perustamaan Euroopan harjoittelupaikkojen laatuperuskirjan, jolla varmistetaan 
harjoittelun koulutuksellinen arvo ja hyväksikäytön välttäminen;

8. tunnustaa, että kriisiolosuhteissa nuoret hakeutuvat ja heitä tulisi kannustaa hakeutumaan 
koulutukseen; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan kaikkien tasaveroisen pääsyn 
koulukseen takaamalla vähimmäisoikeutena 12 vuoden ilmaisen koulutuksen ja 
varmistamalla, että oppilaille on tarjolla taloudellista tukea, ja kehottaa jäsenvaltioita 
investoimaan enemmän koulutukseen ja ammattikoulukseen huolimatta verotulojen 
rajallisuudesta; 

9. pyytää komissiota laajentamaan EU:n koulutusta ja ammattitaidon parantamista tukevia 
ohjelmia, kuten Elinikäinen oppiminen, Euroopan sosiaalirahasto, Marie Curie -ohjelma ja 
tiedekasvatusaloite;

Yksilön ja työmarkkinoiden tarpeisiin sopeutuminen

10. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään elämänvaiheittain jaksotettuja politiikkoja 
ja strategioita, joissa koulutus ja työllisyys yhdistyvät paremmin, joissa turvallinen 
siirtyminen on avainasemassa ja joihin liittyy jatkuva työvoiman ammattitaidon 
parantaminen;

11. kehottaa komissiota tarkistamaan joustoturvastrategiaa siten, että siirtymävaiheen 
turvallisuus on toimintaohjelmassa etusijalla, nuorten liikkuvuutta tuetaan ja heidän 
pääsyään työmarkkinoille helpotetaan; korostaa, että joustavuus ilman sosiaaliturvaa ei ole 
kestävä tapa torjua nuorten työmarkkinoilla kohtaamia ongelmia;

12. vetoaa jäsenvaltioihin, jotta nämä sisällyttäisivät joustoturvan kaikki neljä osa-aluetta 
kansallisiin nuorisotyöllisyysstrategioihinsa seuraavasti:

a. joustavat ja luotettavat sopimusjärjestelyt,

b. kokonaisvaltaiset elinikäisen oppimisen ohjelmat, joilla varmistetaan ammattitaidon 
jatkuva kehittyminen,
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c. tehokas ja aktiivinen työmarkkinapolitiikka, joka keskittyy ammattitaitoon ja 
osallistamiseen,

d. sosiaaliturvajärjestelmät, jotka tarjoavat nuorille siirtymävaiheen turvaa sen sijaan, 
että pakottaisivat heitä joustavuuteen;

13. kehottaa jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia varmistamaan, että nuoret pääsisivät 
laadukkaisiin töihin eivätkä lankeaisi 'epävarmuuden ansaan'; ja pyytää 
työmarkkinaosapuolia yhteistyössä komission kanssa laatimaan ja täytäntöönpanemaan 
vähimmäisnormeja, jotka suojaavat epävarmoissa tai heikkolaatuisissa työpaikoissa 
työskenteleviä;

Haitat ja syrjintä 

14. vaatii komissiota arvioimaan jäsenvaltioiden nykyistä nuorisoon kohdistuvaa kansallista 
lainsäädäntöä ja tarkistamaan, että se noudattaa yhdenvertaista kohtelua työssä koskevaa 
direktiiviä;

15. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tarjoamaan parempia päivähoitomahdollisuuksia 
nuorille vanhemmille ja helpottamaan näin nuorten äitien osallistumista työmarkkinoille; 

16. vaatii jäsenvaltioita ottamaan käyttöön positiivisia toimintaohjelmia nuorille niillä 
työmarkkinoiden alueilla, joilla nuoret ovat aliedustettuina, jotta aiemman ikäsyrjinnän 
vaikutuksia voitaisiin korjata ja päästä todelliseen monimuotoiseen työvoimaan; viittaa 
hyviin kokemuksiin positiivisten toimintaohjelmien käytöstä syrjinnän torjunnassa;

17. toteaa, että nuorten on tärkeää saavuttaa taloudellinen itsenäisyys, ja kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikilla nuorilla on yksilöllinen oikeus 
vähimmäistuloihin, jotka turvaavat heille mahdollisuudet luoda itselleen riippumaton 
aikuiselämä;

EU:n tason strategiat ja hallintovälineet

18. ehdottaa, että neuvosto ja komissio loisivat eurooppalaisen nuorisotakuun sen 
varmistamiseksi, että kaikille nuorille EU:ssa tarjottaisiin työtä, oppisopimuskoulutusta, 
lisäkoulutusta tai työn ja koulutuksen yhdistelmää kuuden kuukauden 
enimmäistyöttömyysjakson jälkeen;

19. suhtautuu myönteisesti Eurooppa 2020 -strategian määrittelyyn pyrkivään kehitykseen, 
mutta pahoittelee sitä, ettei Lissabonin strategiaa eikä varsinkaan eurooppalaista 
nuorisosopimusta ja siihen sisältyviä nuoriin liittyviä vertailuperusteita ole arvioitu 
julkisesti ja avoimesti, ja pahoittelee, että työmarkkinaosapuolia, kansalaisyhteiskuntaa ja 
nuorisojärjestöjä ei kuultu riittävästi Eurooppa 2020 -strategian kehittämisprosessissa;

20. vaatii uusia sitovia nuoria koskevia vertailuperusteita; kehottaa komissiota arvioimaan 
nykyisiä nuorisoa koskevia vertailuperusteita ja nuorisotakuuta vuosittain tulosten ja 
edistyksen saavuttamiseksi;
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21. kehottaa neuvostoa ja komissiota sopimaan ja toteuttamaan uusia ja paranneltuja 
hallintovälineitä nuorisotyöllisyyteen kohdistuvaan työhön;

22. ehdottaa asetettavaksi EU:n pysyvää nuorisotyöryhmää, jossa nuorisojärjestöt, 
jäsenvaltiot, komissio, Euroopan parlamentti ja työmarkkinaosapuolet seuraisivat 
nuorisotyöllisyyden kehitystä, loisivat toimialojen rajat ylittäviä politiikkoja, jakaisivat 
esimerkkejä parhaista käytännöistä ja käynnistäisivät uusia politiikkoja;

23. kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan politiikan vaikutuksia nuorisoon, ottamaan nuoret 
mukaan kaikkiin prosesseihin ja perustamaan nuorisoneuvostoja seuraamaan nuorisoon 
liittyviä politiikkoja;

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

On ilmeistä, että laman EU27-maiden työttömyydessä aiheuttaman jyrkän nousun vaikutukset 
ovat kohdistuneet suhteettomasti nuoriin. Tällä hetkellä työttömänä on yli 5,5 miljoonaa alle 
25-vuotiasta nuorta. Tämä luku on 21,4 prosenttia kaikista nuorista, ja se on kaksi kertaa 
suurempi kuin kokonaistyöttömyysaste. Ikävä kyllä aika ei ole tuomassa pelastusta Euroopan 
nuorille: työttömyyslukujen odotetaan nousevan entisestään.

Nuorisotyöttömyys on Euroopan huolestuttavimpia ongelmia. Vaarana on kokonaisen 
sukupolven menettäminen sosiaaliselle syrjäytymiselle, ja pelissä on panoksena EU:n 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen tulevaisuus. 

Nuorisotyöttömyyden yhteiskunnallinen ja taloudellinen hinta on kova, ja se johtaa 
taloudellisen kasvun mahdollisuuksien menettämiseen, infrastruktuureihin ja julkisiin 
palveluihin käytettäviä investointeja pienentävään veropohjan kaventumiseen, kasvaviin 
hyvinvointikuluihin sekä koulutus- ja ammattikoulutusinvestointien vajaakäyttöön. Euroopan 
nuoriso on käyttämättömien inhimillisten voimavarojen aarreaitta. Taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset tulevaisuudennäkymät vaativat toimintaa.

Heti työiän alkuun osuva työttömyys jättää pitkäaikaiset henkilökohtaiset arvet. Tutkimukset 
ovat osoittaneet selvästi, että nuorena työttömyyttä kokeneet kärsivät sen vahingollisista 
vaikutuksista edelleen myöhemmin elämässä. Työttömyys nuorena lisää 
pitkäaikaistyöttömyyden riskiä ja vaikuttaa kielteisesti tulotasoihin myöhemmin elämässä. 
Työttömyyden kasvaessa myös köyhyys, sairastavuus, rikollisuus ja itsemurhaluvut kasvavat. 
Emme voi hyväksyä sitä, että Euroopan nuoriso menetetään sosiaaliselle syrjäytymiselle. 

Työttömyys ei ole ainoa este, joka on vaikeuttanut nuorison pääsyä työmarkkinoille ja 
itsenäisen aikuisen elämän alkuun. Nuorten työmarkkinoilla kokemiin esteisiin on kohdistettu 
erityishuomiota vuodesta 1980. Löydökset osoittavat ongelman laajuuden: 

nuoret työntekijät ovat työttöminä useammin kuin aikuiset, minkä lisäksi he työllistyvät 
useammin epävarmoihin ja heikkolaatuisiin väliaikaisiin työpaikkoihin, joissa palkat ja 
sosiaaliturva ovat heikommat. Lisäksi nuorten työsuojelun taso on alempi, ja heidän 
todennäköisyytensä joutua työtapaturman uhriksi on vähintään 50 prosenttia korkeampi kuin 
kokeneempien työntekijöiden.

Hyvä uutinen kuitenkin on, että osallistamalla nuoret työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa 
meillä on paljon voitettavaa. Useampien ja parempien työpaikkojen tarjoaminen nuorille 
vaikuttaa myönteisesti monella tavalla: se laukaisee kerrannaisvaikutuksia kaikkialla talous-
ja yhteiskunnallisessa elämässä, tukee investointeja ja kuluttajakysyntää sekä varmistaa 
vakaammat ja läheisemmät sosiaaliset siteet sukupolvien välillä. Lisäksi ihmisarvoinen työ ja 
osallistaminen auttavat nuoria siirtymään yhteiskunnasta riippuvaisesta asemasta kohti 
omavaraisuutta, auttavat heitä pakenemaan köyhyyttä ja antavat heille mahdollisuuden 
osallistua aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan.

Kaikkien jäsenvaltioiden tulee ryhtyä toimiin nuorisotyöttömyyden torjumiseksi kansallisten 
olosuhteiden mukaan määräytyvien poliittisten painopisteiden ja strategioiden avulla. EU:n 
tulee kuitenkin samalla järjestyä yhteisten strategioiden ympärille. Nuorison asettaman 
haasteen kohtaaminen vaatii integroitua ja yhtenäistä lähestymistä, jossa yhdistyvät talouden 
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makro- ja mikrotason interventiot, jossa keskitytään työvoiman tarjontaan ja kysyntään ja 
jossa pyritään ratkaisemaan sekä työn määrään että laatuun liittyviä kysymyksiä. Tarvitsemme 
yhtenäistä valikoimaa koulutus-, talous-, työllisyys- ja sosiaalipoliitikoita. 

Taloudelliset ja poliittiset investoinnit uusiin työpaikkoihin, koulutukseen ja 
ammattikoulutukseen, vahvemmat sosiaaliturvajärjestelmät, dynaamisemmat työmarkkinat ja 
ihmisarvoinen työ – näillä aseilla voimme muokata Euroopan työmarkkinat uuteen uskoon ja 
suunnata tämänhetkisen kehityksen kurssin kohti parempaa tulevaisuutta nuorille.

Asetetaan nuoret poliittisen asialistan kärkeen. Tartutaan haasteeseen. Muutetaan menetetty 
sukupolvi toivon sukupolveksi.


