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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

nuorisotyöttömyyden torjunnasta: selviytymiskeinot
(2013/2045(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman nuorten työmarkkinoille 
pääsyn edistämisestä sekä harjoittelijoiden, työharjoittelun ja oppisopimuskoulutuksen 
aseman vahvistamisesta1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Mahdollisuuksia nuorille -aloite" 
(COM(2011)0933) sekä 24. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman 
Mahdollisuuksia nuorisolle -aloitteesta ja komissiolle esittämänsä suullisesti vastattavan 
kysymyksen Mahdollisuuksia nuorille -aloitteesta (O-000106/2012 – B7-0113/2012)2,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Mahdollisuuksia nuorille -aloitteen 
täytäntöönpanosta (COM(2012)0727),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Nuoret liikkeellä" (COM(2010)0478),

– ottaa huomioon Luxemburgissa 17. kesäkuuta 2011 hyväksytyt neuvoston päätelmät 
nuorten työllisyyden edistämisestä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

– ottaa huomioon 7. helmikuuta 2013 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät 
nuorisotyöllisyysaloitteesta,

– ottaa huomioon 5. joulukuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Tavoitteena 
harjoittelun laatupuitteet – SEUT-sopimuksen 154 artiklan mukaisen 
työmarkkinaosapuolten Euroopan unionin tason toisen vaiheen kuuleminen" 
(COM(2012)0728),

– ottaa huomioon 5. joulukuuta 2012 annetun komission ehdotuksen neuvoston 
suositukseksi nuorisotakuun perustamisesta (COM(2012)0729),

– ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2012 julkaistun Eurofoundin raportin Suomessa ja 
Ruotsissa nuorisotakuusta saaduista kokemuksista ("Youth Guarantee: Experiences from 
Finland and Sweden"),

– ottaa huomioon 7. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman nuorisotakuusta3,

– ottaa huomioon neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän poliittisen sopimuksen 
neuvoston suosituksesta nuorisotakuun perustamisesta,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0262.
2 O-000106/2012; B7-0113/2012.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0007.
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– ottaa huomioon komission tiedonannon "EU:n nuorisostrategia – Satsataan nuorten 
vaikutusmahdollisuuksiin – Uudistetulla avoimella koordinointimenetelmällä kiinni 
nuorison haasteisiin ja mahdollisuuksiin" (COM(2009)0200),

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta 
(COM(2011)0607),

– ottaa huomioon 30. tammikuuta 2012 annetun Eurooppa-neuvoston jäsenten 
julkilausuman "Kohti kasvua tukevaa vakauttamista ja työllisyyttä edistävää kasvua",

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan;

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä 
aluekehitysvaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
lausunnot (A7-0000/2013);

A. toteaa, että 23 prosenttia työikäisistä nuorista oli työttömänä tammikuussa 2013; toteaa 
myös, että Alankomaissa, Itävallassa, Saksassa ja Tanskassa nuorten työttömyysaste oli 
korkeintaan 15 prosenttia mutta Espanjassa ja Kreikassa yli 55 prosenttia, mikä kertoo 
huomattavista maantieteellisistä eroista;

B. toteaa, että vuonna 2011 ilman koulutus-, työ- tai harjoittelupaikkaa (eli työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella) oli 7,5 miljoonaa 15–24-vuotiasta ja 6,5 miljoonaa 25–29-
vuotiasta nuorta, joista osa kuuluu muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten 
terveysongelmista kärsivät nuoret, vammaiset tai yksinhuoltajaäidit; katsoo, että tällaisella 
kehityksellä on vakavia yhteiskunnallisia seurauksia, koska se voi tarkoittaa huonoja tai 
epävarmoja työllisyysnäkymiä myös jatkossa tai aiheuttaa jopa psyykkisiä tai fyysisiä 
häiriöitä; uskoo, että nämä ongelmat lisääntyvät lähitulevaisuudessa;

C. toteaa, että arvioiden mukaan nuorten työttömyys aiheutti 153 miljardin euron 
kustannukset vuonna 2011, mikä vastaa 1,2;ta prosenttia EU:n BKT:stä1; katsoo, että tämä 
muodostaa raskaan yhteiskunnallisen ja taloudellisen taakan;

D. toteaa, että talouskriisien aikana nuoret ovat monia muita väestöryhmiä heikommassa 
asemassa; toteaa, että monen nuoren kohdalla työttömyys saattaa muuttua 
pitkäaikaistyöttömyydeksi, mikä voi johtaa kyseisten nuorten sosiaaliseen syrjäytymiseen; 
katsoo, että tällä on vakavia seurauksia yhtäältä nuorille, koska se heikentää heidän 
itsetuntoaan, estää heitä toteuttamasta tavoitteitaan ja lykkää heidän mahdollisuuksiaan 
elää itsenäisenä aikuisena ja perustaa perhe, mutta toisaalta myös yhteiskunnalle, koska se 
huonontaa yhteiskunnallista, taloudellista ja väestökehityksellistä tilannetta unionissa;

E. toteaa, että Euroopan unioni sitoutui Lissabonin strategiassa vuosiksi 2000–2010 
nostamaan koulutustasoa, alentamaan koulupudokkuuden alle 10 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä sekä nostamaan korkeakoulutettujen tai vastaavan tasoisen koulutuksen 
saaneiden määrän vähintään 40 prosenttiin väestöstä;

                                               
1 Eurofoundin raportti vuodelta 2012: "NEETs – Young people not in employment, education or training: 
Characteristics, costs and policy responses in Europe", Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg.
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F. toteaa, että pk-yritykset ovat talouskasvun, uusien työpaikkojen luomisen ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta kantava voima mutta 
ne ovat vähentäneet talouskriisin seurauksena yli 3,5 miljoonaa työpaikkaa; toteaa, että 
työpaikkojen sulkemiset vaikuttavat kaikkiin työntekijöihin nuoret mukaan luettuina;

G. toteaa, että vuonna 2008 puhjennut talouskriisi on vaikuttanut kielteisesti niin kysyntään 
kuin tarjontaan työmarkkinoilla, mikä pahentaa merkittävästi tuleviin työnsaantinäkymiin 
liittyvää epävarmuutta sekä lisää työttömien tarvetta saada paremmin tietoa 
työllistymismahdollisuuksista;

1. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi toteutettava erilaisia poliittisia toimia, joilla poistetaan 
mahdolliset esteet nuorten pysyvän työllistymisen edestä ja kiinnitetään erityistä huomiota 
muita heikommassa asemassa oleviin väestöryhmiin, jotka kärsivät muita 
todennäköisemmin samanaikaisesti useista eri haittatekijöistä;

2. painottaa, että kaikki tärkeät sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, yksittäiset 
työnantajat, julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, kolmannen 
sektorin järjestöt sekä terveydenhoitoalan ja muiden alojen viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä edistävät 
toimet voitaisiin toteuttaa onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; korostaa, että 
toimenpiteiden on oltava joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden alati muuttuvat tarpeet;

3. toteaa että tilanne on erityisen hankala alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on yli 
25 prosenttia; panee tyytyväisenä merkille, että nuorten työllisyyden edistämiseen 
suunnattua unionin tukea on tarkoitus lisätä ehdotetussa nuorisotyöllisyysaloitteessa, 
jonka määrärahat ovat kuusi miljardia euroa kaudella 2014–2020;

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän päätöksen, 
joka koskee neuvoston suositusta nuorisotakuun täytäntöönpanosta; suosittelee, että 
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan myös alle 30-vuotiaita valmistuneita; korostaa, että 
kyseisen toimenpiteen onnistuminen riippuu suuresti myös muista tekijöistä, kuten 
julkisten ja vahvistettujen yksityisten työvoimapalvelujen infrastruktuurista ja 
valmiuksista, opiskelupaikkojen määrästä, harjoittelu- ja oppisopimuskoulutuspaikkojen 
tarjonnasta sekä muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu on liitettävä laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on varmistettava korkeiden laatustandardien 
toteutuminen;

5. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan enemmän sellaisia yrityksiä, osuuskuntia ja kolmannen 
sektorin järjestöjä, jotka haluavat osallistua nuorisotakuujärjestelmän toteuttamiseen 
tekemällä tiivistä yhteistyötä julkisten ja yksityisten työvoimapalvelujen kanssa; katsoo, 
että tämä voitaisiin tehdä muun muassa myöntämällä verokannustimia, osallistumalla 
kiinteisiin työllistämiskustannuksiin ja mahdollistamalla työpaikalla tapahtuvan 
harjoittelun rahoittamisen, mikä auttaisi yrityksiä tarjoamaan laadukkaita työ- ja 
harjoittelumahdollisuuksia sekä olisi tehokas ja kohdennettu sijoitus nuorissa piilevään 
potentiaaliin;

6. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 
saavuttamiseksi yksityiskohtaisempia strategioita, joissa liitetään toisiinsa tehokkaat 
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toimenpiteet varhaisen koulupudokkuuden torjumiseksi ja koulupudokkaiden saamiseksi 
takaisin kouluun sekä strategiat, joilla helpotetaan siirtymistä koulutuksesta työelämään ja 
parannetaan nuorten työllistettävyyttä sekä poistetaan monitahoisempia tarpeita omaavien 
nuorten kohtaamat käytännölliset ja logistiset esteet;

7. kannattaa Erasmus kaikille -ohjelman perustamista, erillisen nuoria koskevan luvun ja 
erillisen määrärahojen jakautumista koskevan luvun luomista sekä nuorisotyötä virallisen 
järjestelmän ulkopuolella tekeville tahoille myönnettävän tuen lisäämistä; katsoo, että 
uusien ja erilaisten taitojen opettelu ja ulkomailla opiskelu edistävät nuorten osallistumista 
yhteiskunnan toimintaan ja parantavat heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla;

8. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan itsenäistä ammatinharjoittamista nuorten keskuudessa ja 
luomaan välineet ja edulliset olosuhteet oman yrityksen perustamisen helpottamiseksi 
esimerkiksi vähentämällä byrokratiaa ja ottamalla käyttöön suotuisampaa veropolitiikkaa;

9. panee tyytyväisenä merkille nuorten itsenäisen ammatinharjoittamisen edistämiseen 
liittyvän ehdotuksen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn seuraajasta, joka otettaisiin 
käyttöön sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevan unionin ohjelman yhteydessä 
kaudella 2014–2020 ja jonka avulla kysyntään voitaisiin vastata paremmin myös nuorten 
keskuudessa;

10. kehottaa noudattamaan kunnianhimoista ja kokonaisvaltaista poliittista lähestymistapaa, 
jossa koulutusta, harjoittelua, työllisyyttä ja itsenäistä ammatinharjoittamista koskevia 
aloitteita tarkastellaan kaikkien nuorten näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja yhdennetysti;

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan korkeatasoiset puitteet harjoittelulle tukemalla sitä 
rahallisesti ja tekemällä valvonnasta pakollista sekä laatimaan yhteiset laatunormit 
työharjoittelua varten; korostaa, että kyseisiä ohjelmia on edistettävä ja niitä koskevaa 
tietoa on levitettävä aktiivisesti yritysten keskuudessa;

12. painottaa, että eurooppalaisen oppisopimusyhteenliittymän pitäisi tukea unionin laajuisia 
ja kansallisia kampanjoita, joiden tavoitteena on muuttaa ammatilliseen koulutukseen 
liittyviä käsityksiä, sekä järjestää säännöllisesti kaikkien keskeisten eurooppalaisten ja 
kansallisten sidosryhmien kanssa keskustelutilaisuuksia eurooppalaisen 
oppisopimusstrategian seurannasta; korostaa, että lisäksi olisi otettava käyttöön 
kannustimia rajatylittävän harjoittelun rahoittamisen helpottamiseksi, jotta yritykset ja 
työmarkkinajärjestöt voisivat osallistua harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevän 
koulutusmallin luomiseen;

13. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan nuorten työntekijöiden liikkuvuutta parantamalla 
entisestään tutkintotodistusten ja taitojen vastavuoroista tunnustamista, edistämällä 
kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien ja etenkin eläkejärjestelmien yhteensovittamista 
sekä investoimalla vastaisuudessakin kielten opiskeluun;

14. korostaa tarvetta uudistaa Eures-järjestelmää siten, että työnhakijat ja työpaikkaa vaihtavat 
löytäisivät avoinna olevat työpaikat paremmin jo ennakoivasti; korostaa myös julkisten 
työvoimapalvelujen uudistamista tarvittavilta osin, jotta niiden nuoria koskevat toimet ja 
lähestymistavat voitaisiin kohdentaa paremmin; painottaa, että Eures-järjestelmää 
koskevaa tietoisuutta on lisättävä ja sen näkyvyyttä ja käytettävyyttä parannettava, jotta 
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nuoria auttavat työvoimaneuvojat olisivat tietoisempia nuorten toiveista ja osaamisesta 
sekä avoinna olevista työpaikoista;

15. kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan ja hyväksymään virallisen koulutusjärjestelmän 
ulkopuolella saadun koulutuksen ja osaamisen työmarkkinoilla vaadittujen taitojen 
arvottamiseksi;

16. korostaa, että niin kutsuttuun aivotuhlaukseen on puututtava, koska korkeasti 
koulutettujen ja osaavien nuorten työskentely taitojaan huomattavasti alhaisemman 
vaatimustason tehtävissä johtaa siihen, etteivät nämä nuoret pääse käyttämään todellisia 
taitojaan ja osaamistaan, millä on heihin kielteisiä sosiaalisia ja psykologisia vaikutuksia;

17. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään henkilökohtaista työvoimaneuvontaa ja uraohjausta, 
joka alkaisi jo toisen asteen koulutuksen aikana, jotta nuoret voisivat tehdä tietoisia 
valintoja tulevan korkeakoulupaikkansa suhteen; kehottaa jäsenvaltioita myös ottamaan 
käyttöön mekanismeja, joiden avulla voidaan seurata tarjolla olevia mahdollisuuksia ja 
arvioida, kuinka moni nuori onnistuu siirtymään myöhemmin työelämään;

18. painottaa, että kaikki nuorisotyöttömyyden torjuntaan kohdennetut määrärahat pitäisi 
käyttää tehokkaasti; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön työllisyystoimien seuranta-
ja arviointijärjestelmän sekä kyseisten toimenpiteiden tehokkuuden 
varmistamisjärjestelmän, jotta toteutettavat toimet perustuisivat koko ajan enemmän 
näyttöön ja ne voitaisiin myös jakaa unionin tasolla;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Nuorten tilanne työmarkkinoilla on nykyisin hyvin hankala. Työikäisten työttömyysaste on 
11 prosenttia ja nuorten kaksinkertainen, 23 prosenttia. Tällä hetkellä Euroopan unionissa on 
yli 5,5 miljoonaa alle 25-vuotiasta työtöntä. Jäsenvaltioiden välillä on suuria vaihteluita – kun 
Saksassa ja Itävallassa nuorten työttömyysaste on alle 9 prosenttia, kriisiin vajonneissa 
Kreikassa ja Espanjassa se on jo yli 55 prosenttia. EU:n jäsenvaltioita enemmän tai 
vähemmän koetelleen ja edelleen koettelevan talouskriisin johdosta ei ainoastaan jää 
syntymättä uusia työpaikkoja, vaan työnantajat vähentävät nykyisiäkin säästöjä etsiessään. 
Irtisanomiset koskevat useimmiten ja eniten tilapäisillä tai siviilioikeudellisilla sopimuksilla 
palkattuja eli juuri työmarkkinoille astuvia tai vähän aikaa niillä olleita nuoria. EU:ta 
koskevien tilastojen mukaan kaikista työntekijöistä 13 prosenttia ja jopa 40 prosenttia 
vuokratyöntekijöistä on nuoria. Lisäksi on huomioitava kokemuksen puute ja taitovaje. 
Yhdessä tämä kaikki ei muodosta kovin optimistista näkymää aikuisuuteen astuvalle nuorelle. 
Työn puute ja nuoria koskevien epäsuotuisten ennusteiden nopean muutoksen puuttuminen 
heijastuu Euroopan heikentyvässä väestökehityksessä. Nuoret lykkäävät päätöksen perheen 
perustamisesta ja vanhemmuudesta hamaan tulevaisuuteen, koska heidän ammatillinen 
tulevaisuutensa on niin epävarma.

Tämän vuoksi nuorisotyöttömyyttä ehkäisevät toimet on yhdenmukaistettava yleiseen 
taloudelliseen elpymiseen ja työllisyyspolitiikan uudistuksiin tähtäävien toimien kanssa. 
Tarvitaan yrittäjyyden tukemiseen tähtääviä aloitteita, mahdollisimman suuri määrä nykyisistä 
työpaikoista on säilytettävä ja lisäksi on käynnistettävä toimia, joilla kannustetaan yrittäjiä 
luomaan myös uusia työpaikkoja. Nuorten tilanteen todellinen parantuminen riippuu suuressa 
määrin valtion tuesta, työllisyyspalvelujen, uraneuvonnan tarjoajien, koulutuslaitosten ja 
nuorten tukipalvelujen välisen yhteistyön tiivistämisestä sekä työmarkkinaosapuolten ja 
nuorison edustajien ja nuorisojärjestöjen aktiivisesta osallistumisesta.

Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston hyväksymä 
nuorisotakuu on tärkeä poliittinen sysäys. Aloitteen tarkoituksena on taata alle 25-vuotiaille 
nuorille työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka. Kiistämättömien 
nuorisotyöttömyyden rakennetta koskevien numerotietojen valossa kyseinen tuki on 
ulotettava 30-vuotiaisiin tutkinnon suorittaneisiin. Vaikeina kriisiaikoina tarkoitukseen 
erillisestä budjettikohdasta ja Euroopan sosiaalirahastosta varatut varat ovat jäsenvaltioiden 
todellisen tuen väline. Samassa yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota tärkeisiin 
osatekijöihin, jotka ovat tarpeen hankkeen onnistumisen takaamiseksi, kuten julkisten ja 
yksityisten työllisyyspalvelujen asianmukainen toimintarakenne sekä koulutuksen ja 
työharjoittelun korkean tason varmistaminen.

Toimet on nivottava tiiviissä yhteistyössä julkisten työllisyyspalvelujen kanssa suurempaan 
tukeen, jota myönnetään nuorisotakuuohjelmaan osallistumaan haluaville kolmannen sektorin 
yrityksille ja järjestöille, käyttämällä verohelpotuksia, tukea kiinteisiin 
työllisyyskustannuksiin ja mahdollisuutta saada rahoitusta, jotka tukevat korkeatasoisen 
koulutuksen varmistamista. On tärkeää, että jäsenvaltiot eivät rajoittuisi Euroopan komission 
ehdotuksessa erikseen mainittuihin ratkaisuihin, vaan käyttäisivät myös muissa jäsenvaltioissa 
tehokkaaksi todettuja välineitä, joita voi mukauttaa suuremmassa määrin eri työmarkkinoiden 
erityispiirteisiin.
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Puhuttaessa nuorten tilanteesta ei voi ohittaa koulutuksen tai työelämän ulkopuolella olevia, 
alikoulutettuja tai koulutuksen keskeyttäneitä nuoria. Heidän määränsä on viime vuosina 
kasvanut Euroopassa, ja on nykyisin yli 15 prosenttia. Ilmiötä on käsiteltävä lähemmin 
varsinkin siksi, että koulutuksen keskeyttävät nuoret ovat syrjäytymisuhkaan tuomittuja 
jäädessään jopa ilman perustaitoja. Jäsenvaltioiden tulisi valmistella kouluttamattomia ja 
työttömiä nuoria varten yksityiskohtaisempi lähestymistapa, jossa yhdistyy tehokas 
puuttuminen koulun keskeyttämisen estämiseksi ja koulun keskeyttäneiden henkilöiden 
saaminen takaisin kouluun. Jäsenvaltioiden tulisi myös ryhtyä koulusta työhön siirtymistä 
helpottaviin toimiin, jotka lisäävät nuorten työllistymistä ja poistavat monitahoisempia 
tarpeita omaavien nuorten kohtaamat käytännölliset ja logistiset esteet.

Epäilemättä yksi tärkeimpiä korkean nuorisotyöttömyyden syitä ammatillisen kokemuksen 
puuttumisen lisäksi on taitovaje. Tämän johdosta tarvitaan koulutuksen nykyaikaistamista, 
joka perustuu koulutuspolitiikan muuttamiseen perusvälineeksi sijoittaa nuoren tulevaisuuteen 
ja parantaa hänen asemaansa työmarkkinoilla sopeuttamalla opetusohjelmia nykyisiin ja 
tuleviin työmarkkinoiden tarpeisiin. Yksilöllinen uraohjausjärjestelmä auttaa tämän tavoitteen 
saavuttamisessa. Järjestelmän pitäisi olla saatavilla jo toisen asteen tasolla yhdistettynä 
tulevien työtarjousten seurantaan ja tukeutuen myöhempään työllistyvyyteen, minkä johdosta 
tulevan koulutusalan valinnat ovat tietoisempia ja harkitumpia.

Yksi tärkeä osa nuorten työmarkkinoille juurruttamista on itsensätyöllistämisen edistäminen. 
Kaikkia yrittäjyyden, itsenäisten aloitteiden ja yksilöllisten kykyjen kehittämiseen 
tarkoitettuja toimia tulisi jatkaa ja tukea. Nuorten tulisi tietää, miten oma liiketoiminta 
käynnistetään ja mistä saa hallintoviranomaisten apua. Lisäksi perustetun helpotus- ja 
etujärjestelmän tulisi kannustaa nuoria tähän verovapautusten tai -helpotusten avulla. Tämän 
vuoksi on erittäin tärkeää, että ajatusta itsensätyöllistämisen ja liiketoiminnan 
käynnistämiseen tarkoitetun rahoituksen saamisen helpottamisesta jatketaan sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevassa ohjelmassa 2014–2020. 

Myös ammatillinen liikkuvuus on nuorisotyöttömyyttä torjuva väline. Euroopan unionissa on 
yli miljoona rekisteröityä työtarjousta. Työpaikkoja ei kuitenkaan täytetä, koska 
kiinnostuneita ei ole siellä missä paikat ovat. Kotivaltion ulkopuolella ei mielellään asuta. 
Ainoastaan kaksi prosenttia unionin kansalaisista asuu muualla kuin kotimaassaan. Koska 
nuoret lähtevät useammin ja herkemmin kotiseudultaan työnhakuun muualle, on sitä 
helpotettava. Liikkuvuuden tukemiseen kuuluu ehdottomasti edistyminen koulutuksen ja 
pätevyyden vastavuoroisessa tunnustamisessa ja kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien, 
erityisesti eläkejärjestelmän koordinaatiossa, ja huomattava panostus vieraiden kielten 
opetukseen. Kädenojennus on myös jatkaa EURES-verkon uudistusta, jonka ansiosta tieto on 
nuorten ulottuvilla ja he voivat etsiä työpaikkoja aktiivisesti. On jatkettava tämän järjestelmän 
edistämistä, lisätä tietoa siitä, parantaa sen saatavuutta sekä tehtävä uraohjausjärjestelmästä 
sujuvampi.

Mainitsemisen arvoinen on myös Yhteinen Erasmus -ohjelman puitteissa perustettu erillinen 
budjettikohta nuorille sekä nuorten aktivoimiseksi toimivien vapaamuotoisten nuorisoryhmien 
tukeminen. Erilaisten taitojen hankkiminen, myös arkioppimisen kautta, edistää nuorten 
osallistumista yhteiskuntaan ja parantaa nuorten kilpailukykyä työmarkkinoilla.
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On erittäin tärkeää taata nuorille laadukkaita tutkinnon suorittaneille tarkoitettuja 
harjoittelupaikkoja, osoittaa asianmukaista rahoitusta kyseisen harjoittelun järjestäjille, ottaa 
käyttöön pakollinen valvontajärjestelmä, jolla taataan, että asianmukainen taso säilyy ja 
harjoittelu on tehokasta. On edelleen tuotava voimakkaasti esiin tutkinnon suorittaneille 
tarkoitettuja harjoittelupaikkoja työnantajille, joiden pitäisi pitää järjestelmää mahdollisuutena 
valmistaa henkilöä konkreettiseen työtehtävään, minkä seurauksena on mahdollista saada ja 
säilyttää koulutettu ja hyvin ammattitaitoinen työntekijä. On tuettava myös 
ammattikoulutuksen kehittymistä edelleen, järjestettävä ja tuettava ammattikoulutusta 
edistäviä unionin tason ja kansallisia kampanjoita sekä seurattava eurooppalaisen 
työharjoittelun strategiaa.

On myös erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot tunnustaisivat ja vahvistaisivat epävirallisen 
oppimisen eli virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankitut taidot. Ne voivat vaikuttaa 
nuoren kehitykseen myönteisesti, lisätä hänen kansalaisaktiivisuuttaan, vahvistaa sosiaalista 
integraatiota ja parantaa asemaa työmarkkinoilla.

On myös puututtava niin kutsutun aivotuhlauksen ongelmaan, joka on ammattitaitoisten ja 
pätevien nuorten pakottamista heidän potentiaalisia mahdollisuuksiaan huomattavasti 
alempiarvoisiin töihin, millä on paitsi kielteisiä sosiaalisia myös psykologisia vaikutuksia 
heille itselleen.

Kaikkien jäsenvaltioiden toimien tehokkuus tulisi tutkia, käytettyjä mekanismeja tulisi seurata 
kehitysvaiheessa ja käytetyt varat tilittää tehokkaasti. Nuorten erittäin vaikea tilanne vaatii 
päättäväistä puuttumista ja asianmukaisten varojen sijoittamista, mutta Euroopan nykyisessä 
taloustilanteessa vakauttamispolitiikan vallitessa varat on suunnattava hyvin ja niiden on 
selkeästi parannettava tilannetta.


