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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa 

– sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. toteaa, että harjoittelu on erinomainen keino oppia tuntemaan työmarkkinoita; korostaa, 
että harjoittelu olisi ymmärrettävä rajoitetuksi työskentelyjaksoksi, jonka tarkoituksena 
on auttaa nuoria luottamaan valmiuksiinsa, kehittämään työelämän kannalta tärkeitä 
taitoja ja saamaan ammatillista kokemusta sekä parantamaan nuorten työllistettävyyttä 
lisäämällä heidän mahdollisuuksiaan vakituisen työn saamiseen; muistuttaa, että alan 
parhaita käytäntöjä on edistettävä, erityisesti kun on kyse harjoittelun sisällyttämisestä 
osaksi työkokemusta;

2. katsoo, että jotta harjoittelupaikka helpottaisi vakituisen työn saamista yksityisissä 
yrityksissä, kolmannella sektorilla tai julkisella sektorilla, sen olisi tarjottava vahva 
käytännön koulutus- tai oppimissisältö, turvattava asianmukaiset työolot, kuten 
oikeudenmukainen palkkaus, asianmukaiset työajat, terveydenhuolto ja sosiaaliturva 
sekä asianmukainen mentorointi, esimerkiksi asiaankuuluva ammatillinen palaute ja 
neuvonta, eikä se saisi missään tapauksessa korvata säännöllisiä työpaikkoja tai olla 
edellytys työnvälitykselle; vaatii, että kaikille harjoittelijoille olisi taattava 
asianmukaiset työolot ja palkka riippumatta siitä, sisältyykö harjoittelu 
koulutusohjelmaan (”opetussuunnitelmaan kuuluva harjoittelu”); korostaa, että mentorin 
tehtävän on oltava keskeinen tekijä harjoittelijan arvioinnissa ja ohjauksessa 
toteuttamalla työn kannalta merkityksellinen ja asianmukainen koulutushanke, jossa on 
määritettävä harjoittelijan harjoittelujakson aikana kehittämät taidot ja kyvyt; toteaa, 
että pitkittyneillä harjoittelujaksoilla voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia nuorten 
sosiaaliturvaan, erityisesti eläkeoikeuksien kertymiseen ja työttömyysetuuksien 
saatavuuteen;

3. vaatii, että kaikissa harjoittelupaikoissa olisi edistettävä osallistavuutta erityisesti 
sellaisten nuorten ja heikossa asemassa olevien henkilöiden osalta, joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia; pitää ratkaisevan tärkeänä varmistaa vammaisten 
henkilöiden osallistuminen harjoitteluun toteuttamalla asianmukaisia toimia 
tietoisuuden ja esteettömyyden lisäämiseksi; korostaa, että harjoitteluun osallistumisen 
olisi tuettava sukupuolten tasa-arvoa ja että sen olisi oltava mahdollista haavoittuvassa 
asemassa oleville nuorille, kuten maahanmuuttajille ja pakolaisille, sekä vaikeasti 
tavoitettaville väestöryhmille; korostaa myös, että maaseudulta tai eristyneiltä alueilta 
tuleville työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille sekä näkö- ja 
kuulovammaisille henkilöille ja kaikille ryhmille, joiden osallistuminen yhteiskuntaan 
on ratkaisevan tärkeää heidän onnistuneen integroitumisensa kannalta, on tarjottava 
harjoittelupaikkoja;

4. panee merkille, että tuoreimmat saatavilla olevat tilastot1 osoittavat, että suuri osa 
harjoittelupaikoista kaikkialla Euroopassa on edelleen palkattomia tai matalapalkkaisia, 

1 Flash-eurobarometri 378, ”The experiences of traineeships in the EU”.
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mikä saattaa haitata yhtäläisiä työllistymismahdollisuuksia; panee merkille, että näiden 
tietojen mukaan 59 prosenttia harjoittelujakson päättäneistä vastaajista ei ollut saanut 
mitään rahallista korvausta viimeisimmästä työkokemuksestaan, kun taas jonkinlaista 
korvausta saaneista vastaajista vain 53 prosenttia katsoi, että saatu määrä riitti 
kattamaan peruselinkustannukset; korostaa, että unionin tasolla on otettava käyttöön 
yhteiset harjoittelun laatupuitteet, joita on edistettävä unionin ohjelmien avulla; 
korostaa, että kaikkien jäsenvaltioiden olisi käytettävä näitä puitteita ohjenuorana 
harjoittelun laadun parantamiseksi kaikkialla unionissa ottaen huomioon, että kukin 
jäsenvaltio säätää lakeja erikseen; korostaa, että harjoitteluohjelmiin on niiden 
pituudesta riippumatta sisällytettävä työpaikkahäirinnältä ja -kiusaamiselta suojelua ja 
niiden ehkäisemistä koskevaa koulutusta;

5. toteaa, että on olemassa riski, että jotkut työnantajat käyttävät väärin harjoittelujaksoja, 
mikä edellyttää toimia asianmukaisella tasolla; kehottaa komissiota ehdottamaan 
riittäviä suuntaviivoja ja seurantamekanismeja etenkin Erasmus+-ohjelmien yhteydessä; 
kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota toimimaan sen varmistamiseksi, että ohjelmassa 
tarjotaan laadukkaita liikkuvuuskokemuksia, joissa noudatetaan liikkuvuutta koskevassa 
eurooppalaisessa laatuperuskirjassa vahvistettuja periaatteita ja huolehditaan siitä, että 
tiedotus, valmennus, tuki sekä kokemuksen ja tutkintojen tunnustaminen sekä ennalta 
laaditut selkeät oppimissuunnitelmat ja oppimistulokset vaikuttavat selvästi 
liikkuvuuden hyötyihin; katsoo, että harjoittelijoiden sisämarkkinoiden kehittämiseen 
on panostettava enemmän, jotta voidaan ottaa huomioon harjoittelun ja erityisesti 
koulutusjaksojen aikana hankittujen tietojen ja taitojen tunnustaminen;

6. korostaa palkattoman harjoittelun riskejä ja kehottaa komissiota ottamaan käyttöön lisää 
suojatoimia tällaisten tilanteiden ehkäisemiseksi;

7. suhtautuu myönteisesti uusiin digitaalisiin harjoittelujaksoihin; kehottaa unionin 
toimielimiä kehittämään tällaisia malleja ja muistuttaa, että on tärkeää pitää harjoittelun 
laatuvaatimukset korkeina nykyisessä tilanteessa;

8. kehottaa uutta komissiota esittämään päivitetyn ehdotuksen neuvoston suositukseksi 
harjoittelun laatupuitteista, jotta voidaan laajentaa nykyisten laatupuitteiden 
soveltamisalaa siten, että ne kattavat kaiken tyyppiset harjoittelut ja niissä otetaan 
huomioon harjoittelun laadun ja tuloksena olevan työllistettävyyden välinen selkeä 
yhteys; pitää tärkeänä ottaa kaikki asianomaiset toimijat (työmarkkinaosapuolet, 
yrityskumppanit, kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, oppilaitokset ja erityisesti 
nuorisojärjestöt) mukaan suuntaviivojen muotoiluun sekä harjoittelukäytäntöjen 
täytäntöönpanon seurantaan ja arviointiin jäsenvaltioissa laatupuitteiden mukaisesti;

9. toteaa, että periaate, jonka mukaan kestävää integroitumista työmarkkinoille tuetaan 
aktiivisesti, ja sitoutuminen nuorten pätevyyksien ja taitojen parantamiseen ovat 
olennainen osa komission pyrkimyksiä edistää työolojen lähentymistä ylöspäin ja että 
tämä on Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin perusta; kehottaa siksi uutta 
komissiota tukemaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin asianmukaista 
täytäntöönpanoa toteuttamalla konkreettisia toimia, jotka hyödyttäisivät nuoria 
kaikkialla unionissa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
lainsäädäntöä, jolla vähennetään yritysten työvoimakustannuksia, ja edistämään 
kannustimia sellaisten koulutusohjelmien järjestämiseksi, joihin sisältyy mahdollisuus 
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työllistyä saman työnantajan palvelukseen, mikä helpottaa siirtymistä harjoittelusta 
vakituiseen työhön; kehottaa komissiota kannustamaan ja tukemaan jäsenvaltioita 
hyödyntämään Euroopan sosiaalirahasto plussaa ja Euroopan aluekehitysrahastoa sekä 
muita unionin rahastoja ohjelmakaudella 2021–2027 harjoittelupaikkojen määrän ja 
laadun parantamiseksi unionissa; katsoo, että unionin rahoittamien harjoitteluun pääsyä 
edistävien ohjelmien, kuten Erasmus+ -ohjelman, sekä unionin toimielimissä 
suoritettavien harjoittelujaksojen olisi oltava etulinjassa edistämässä osallistavuutta ja 
saavutettavuutta; kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisia tapoja lisätä avoimuutta ja 
helpottaa ja parantaa rahoituksen saatavuutta Erasmus+-ohjelman ja muiden unionin 
rahoittamien ohjelmien puitteissa ottaen erityisesti huomioon hakijan taloudelliset 
olosuhteet ja elinkustannukset työpaikalla; huomauttaa, että Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen tarjoamia harjoittelumahdollisuuksia ei hyödynnetä riittävästi 
vapaaehtoistoimintaan verrattuna, ja kehottaa komissiota suosimaan harjoittelupaikkoja 
ohjelman ammatillisen lohkon työpaikkojen sijasta;

10. korostaa, että Eurostatin mukaan nuorisotyöttömyysaste unionissa oli 14,9 prosenttia 
vuoden 2020 alussa ja että covid-19:n puhkeamisen väistämättömät sosiaaliset 
vaikutukset vaikuttavat välittömästi unionin työmarkkinoihin ja aiheuttavat vakavampia 
seurauksia kuin vuoden 2008 rahoituskriisi; kehottaa siksi komissiota arvioimaan 
nuorisotakuun muuttamista asianmukaisesti rahoitetuksi pysyväksi mekanismiksi, jotta 
voidaan tukea paremmin nuorten integroitumista työmarkkinoille; korostaa covid-19-
pandemian aiheuttamia muutoksia työn, harjoittelun ja taitojen osalta ja kehottaa 
mukauttamaan alan käytäntöjä;

11. korostaa tarvetta varmistaa sukupuolten tasapuolinen edustus yrityksissä tai laitoksissa 
työskentelevien harjoittelijoiden keskuudessa ja korostaa, että on toivottavaa pyrkiä 
monimuotoisuuteen; varoittaa mahdollisesta ennakkoluuloihin perustuvasta 
profiloinnista rekrytointimenettelyissä.
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