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Alkusanat

Hyvä lukija,

Luxemburgissa pidettiin lokakuussa 2017 Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitean kokous, jonka 
puheenjohtajana ja isäntänä toimi Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Kokouksessa ylimpien tarkastuselinten 
pääjohtajat keskustelivat siitä, miten ylimmät tarkastuselimet voisivat auttaa palauttamaan unionin kansalaisten 
luottamuksen kansallisiin ja Euroopan unionin elimiin. Pääjohtajat käsittelivät lisäksi uusia tarkastukseen liittyviä 
tuotteita ja sitä, miten ylimpien tarkastuselinten työn tulokset saataisiin aiempaa laajemmin unionin kansalaisten 
saataville.

Tämä tarkastuskooste on yksi yhteyskomitean uudentyyppisistä tuotteista. Tarkastuskooste täydentää 
yhteyskomitean muita julkaisuja parantamalla tietoisuutta Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten 
viimeaikaisesta tarkastustyöstä.

Tässä ensimmäisessä painoksessa käsitellään nuorisotyöllisyyttä ja nuorten integroitumista työmarkkinoille. Nämä 
kysymykset ovat useimpien unionin jäsenvaltioiden ja toimielinten asialistan kärjessä. Jäsenvaltioiden korkea 
työllisyystaso on yksi EU:n Eurooppa 2020 -strategian päätavoitteista. Jäsenvaltiot käyttävät runsaasti julkisia varoja 
nuorisotyöttömyyden torjuntaan ja työpaikkojen luomiseen. Kansallisten hankkeiden vaikutusta tehostetaan usein 
tukemalla investointeja EU:n rahoituksella. Tämä ei ole jäänyt huomaamatta EU:n ylimmiltä tarkastuselimiltä, joiden 
tavoitteena on varmistaa, että varoja käytetään vaikuttavalla tavalla.

Tarkastuskoosteessa käsitellään yleisluontoisesti nuorisotyöllisyyttä sekä Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden roolia 
kyseisellä politiikanalalla. Lisäksi luodaan yleiskatsaus EU:n ylimpien tarkastuselinten vuoden 2010 jälkeen tekemän 
tarkastustyön joukosta poimittuihin tarkastuksiin ja esitetään tiivistelmä tarkastuselinten työstä. Lisätietoja 
tarkastuksista on saatavilla asianomaisilta ylimmiltä tarkastuselimiltä.

Toivomme, että tarkastuskooste osoittautuu hyödylliseksi tietolähteeksi.

Ivan Klešić
Kroatian kansallisen tarkastusviraston johtaja
Yhteyskomitean puheenjohtaja

Klaus-Heiner Lehne
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti
Hankkeen vetäjä
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Sanasto

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR): Euroopan aluekehitysrahaston tarkoituksena on lujittaa taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa vähentämällä keskeisiä kehityseroja eri alueiden välillä. EAKR:sta 
myönnetään taloudellista tukea lähinnä yrityksille infrastruktuureiden luomiseen ja työpaikkoja luoviin tuottaviin 
investointeihin.

Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot): Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan 
sosiaalirahasto, koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahasto, jotka koottiin yhteen kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä varten yhteisten sääntöjen 
nojalla (asetus (EU) N:o 1303/2013 – yhteisiä sääntöjä koskeva asetus). Niiden yleisenä tavoitteena on vähentää 
alueellista epätasapainoa koko EU:ssa.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR): Rahasto, jonka tavoitteena on vahvistaa taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa parantamalla työllisyyttä ja työllistymismahdollisuuksia (pääasiassa 
koulutustoimenpiteiden avulla) ja edistämällä korkeaa työllisyystasoa sekä uusien ja parempien työpaikkojen 
luomista.

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR): Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen perustuva 
investointitukimekanismi, jota pannaan täytäntöön Euroopan investointipankin ja Euroopan komission välisellä 
sopimuksella, joka koskee rahoituksen hankkimista strategisiin hankkeisiin ympäri EU:ta.

NEET (neither in employment, education or training): Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt. 
Ryhmä sisältää työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat ihmiset.

Nuoret: Nuorisotyöllisyyden (ja -työttömyyden) yhteydessä nuorilla tarkoitetaan 15–25-vuotiaita ja joissakin 
jäsenvaltioissa 15–29-vuotiaita.

Nuorisotakuu: Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden sitoumus, jonka mukaan kaikille alle 25-vuotiaille nuorille olisi 
tarjottava laadukas työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka neljän kuukauden kuluessa työttömäksi 
joutumisesta tai virallisen koulutuksen päättämisestä. Nuorisotakuu perustuu Euroopan komission ehdotuksen 
perusteella huhtikuussa 2013 annettuun neuvoston suositukseen.

Nuorten työllisyysaste: Työllisyysaste on tärkeä indikaattori työmarkkinatilanteen seurannan kannalta. Aste 
määritetään 15–29-vuotiaiden ikäryhmässä laskemalla työssäkäyvien 15–29-vuotiaiden osuus koko kyseiseen 
ryhmään kuuluvasta väestöstä.

Nuorten työttömyysaste tarkoittaa työttömien osuutta 15–24-vuotiaiden ikäryhmästä verrattuna koko 
työvoimaan (työssäkäyvät ja työttömät) kyseisessä ikäryhmässä.

Nuorten työttömyyssuhdeluku tarkoittaa työttömien nuorten osuutta verrattuna koko ikäryhmään (ei ainoastaan 
työelämässä oleviin vaan myös työelämän ulkopuolella oleviin ihmisiin, kuten opiskelijoihin).
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Sanasto

Seuraus: Tukitoimesta aiheutuva muutos, joka liittyy yleensä toimen tavoitteisiin (esim. harjoittelijoiden 
työllistyminen). Seuraukset voivat olla odotettuja tai odottamattomia, myönteisiä tai kielteisiä.

Toimenpideohjelma: Jäsenvaltion laatima ja Euroopan komission hyväksymä EU-rahoitteinen investointiohjelma. 
Johdonmukaisiin painopisteisiin perustuva toimenpideohjelma käsittää toimenpiteitä, joiden mukaisesti hankkeita 
osarahoitetaan seitsemän vuotta kestävän monivuotisen rahoituskehyksen aikana.

Tulos: Tuloksellisuuden arvioinnissa tulos on hankkeen tai ohjelman mitattavissa oleva välitön vaikutus.

Työllisyyskomitea: Neuvoston pääasiallinen työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaava työllisyysalan neuvoa-antava 
komitea.

Työntekijöiden liikkuvuus: Kaikilla EU:n kansalaisilla on oikeus työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen, joka 
määritellään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 45 artiklassa. Se käsittää työntekijöiden oikeuden 
liikkumiseen ja oleskeluun, työntekijöiden perheenjäsenten maahantulo- ja oleskeluoikeudet sekä oikeuden 
työskennellä toisessa unionin jäsenvaltiossa ja tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti tuon jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa. Joissakin maissa sovelletaan rajoituksia, jotka koskevat uusien jäsenvaltioiden kansalaisia.

Vaikutus: Tuloksellisuuden arvioinnissa pitkäaikaiset sosiaalis-taloudelliset seuraukset, jotka ovat havaittavissa 
tietyn ajan kuluttua hankkeen tai ohjelman päättymisestä.
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Lyhenteet

ADEM: Työllisyyden kehittämisestä vastaava virasto (Luxemburg)

EAKR: Euroopan aluekehitysrahasto

EMMI: Unkarin inhimillisistä voimavaroista vastaava ministeriö

ESR: Euroopan sosiaalirahasto

EU: Euroopan unioni

GCTS: (Graduate Career Tracking System): Tutkinnon suorittaneiden urakehityksen seurantajärjestelmä

IEFP: Portugalin työllisyydestä ja koulutuksesta vastaava kansallinen viranomainen (IInstituto do Emprego 
e Formação Profissional)

ISSAI: Ylimpien tarkastuselinten kansainväliset standardit

MTEESS: Työstä, työllisyydestä sekä yhteisö- ja solidaarisuustaloudesta vastaava ministeriö
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Lyhenteet

NAO: Kansallinen tarkastusvirasto (Yhdistynyt kuningaskunta, Malta)

NEET (Not in Education, Employment or Training): Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat henkilöt

SEU: Euroopan unionista tehty sopimus

SEUT: Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics): Luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja 
matematiikka (työmarkkinoiden osa-alueet)



10
Yhteyskomitean työ

Yhteyskomitea on itsenäinen, riippumaton ja epäpoliittinen elin, jossa kokoontuvat Euroopan unionin (EU) 
jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti. 
Yhteyskomitea tarjoaa keskustelufoorumin, jossa voidaan käsitellä EU:hun liittyviä yhteistä etua koskevia 
kysymyksiä.

Tässä yhteydessä yhteyskomitea sitoutuu edistämään vuoropuhelua ja yhteistyötä tarkastuksen ja siihen 
liittyvien toimintojen alalla. Yhteyskomitea laatii ja edistää yhteisiä kantoja esiin nousevista uusista 
tarkastukseen ja tilivelvollisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja tukee sen jäseninä olevia ylimpiä tarkastuselimiä 
sekä EU:n ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden ylimpiä tarkastuselimiä.

Tukemalla jäsentensä välistä yhteistyötä yhteyskomitea edistää osaltaan vaikuttavaa ulkoista tarkastusta ja 
tilivelvollisuutta EU:ssa ja tukee EU:n varainhoidon parantamista sekä hyvää hallintotapaa EU:n kansalaisten 
eduksi.

Yhteyskomitea perustettiin vuonna 1960. Sen puheenjohtajuus kiertää ylimpien tarkastuselinten välillä ja 
vaihtuu vuosittain. Yhteyskomitealla ei ole virallista toimipaikkaa eikä sihteeristöä. Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin antaa sille hallinnollista tukea.

Lisätietoja yhteyskomiteasta on osoitteessa www.contactcommittee.eu.

http://www.contactcommittee.eu
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Tiivistelmä

Vuonna 2008 alkanut talous- ja finanssikriisi on vaikuttanut merkittävästi nuorten työmarkkinatilanteeseen. Tämä 
on mittava haaste Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille. Vaikka nuorisotyöttömyys onkin useimmissa 
jäsenvaltioissa vähentynyt vuoden 2013 huippulukemista, on se edelleen vakava huolenaihe: vuonna 2016 noin 4,2 
miljoonaa eurooppalaista nuorta ei löytänyt töitä, ja pitkäaikaistyöttömien osuus on edelleen suuri.

Nuorisotyöttömyyteen puuttuminen on pääasiassa kansallisten hallitusten ja aluehallinnon tehtävä. Euroopan 
unioni kuitenkin tukee ja tarvittaessa täydentää kansallisia työttömyyden torjuntatoimia.

Nuorisotyöttömyyden torjuntaa koskevien ohjelmien ja siihen investoitujen julkisten varojen kasvava määrä on 
saanut useat EU:n jäsenvaltioiden ylimmät tarkastuselimet sisällyttämään asiaa koskevan tarkastuksen 
työohjelmiinsa.

Tämä tarkastuskooste alkaa yleiskatsauksella, jossa esitellään työllisyyspolitiikan historiaa Euroopan unionissa. Sen 
jälkeen kuvaillaan joitakin tärkeimpiä nuorisotyöttömyyteen liittyviä kysymyksiä.

Tarkastuskoosteen toinen osa sisältää tiivistelmän kolmentoista jäsenvaltion ylimmän tarkastuselimen (Belgia, 
Bulgaria Italia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Saksa, Slovakia, Unkari ja Yhdistynyt 
kuningaskunta) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen neljän viime vuoden aikana toteuttamista tarkastuksista 
valittujen tarkastusten tuloksista. Koosteeseen valituissa tarkastuksissa käsiteltiin tuloksellisuuteen liittyvien 
ongelmien keskeisiä osa-alueita. Painopisteenä oli erityisesti toteutetun työllisyyspolitiikan ja toteutettujen 
työllisyysohjelmien ja -hankkeiden tehokkuus, vaikuttavuus ja/tai taloudellisuus.

Tämä tarkastuskoosteen kolmas osa sisältää eritelmiä, jotka perustuvat 13 jäsenvaltion ylimmän tarkastuselimen ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimittamien tarkastusten joukosta valittuihin tarkastuksiin.
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OSA I – Työllisyyspolitiikka

Oikeusperusta ja historia

1. Euroopan unioni jakaa toimivallan jäsenvaltioiden kanssa työllisyys- ja sosiaalipolitiikan aloilla. EU:n 
toimintaan kuuluu kansallisten politiikkojen koordinointi ja seuranta, parhaiden käytäntöjen vaihtaminen ja 
lainsäädännön antaminen työntekijöiden oikeuksien ja sosiaaliturvajärjestelyjen koordinoinnin alalla. EU:n 
työllisyyspolitiikkaa koskeva keskeinen lainsäädäntö on kehittynyt ajan myötä. Seuraavassa luvussa kuvataan 
kehityksen päävaiheita.

EU:n työllisyyspolitiikan oikeusperusta

2. EU:n tasolla toteutettavan työllisyyspolitiikan oikeusperustana on Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 3 artiklan 3 kohta: ”Unioni toteuttaa sisämarkkinat. Se pyrkii Euroopan kestävään kehitykseen, 
jonka perustana ovat tasapainoinen talouskasvu ja hintavakaus, täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä 
tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous [...]”.

3. Lisäksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT)1 todetaan, että “Jäsenvaltiot ja 
unioni pyrkivät [...] kehittämään yhteensovitettua työllisyysstrategiaa ja erityisesti edistämään ammattitaitoisen, 
koulutetun ja mukautumiskykyisen työvoiman sekä talouden muutoksiin reagoivien työmarkkinoiden kehittymistä 
[...]. Jäsenvaltiot pyrkivät omalla työllisyyspolitiikallaan edistämään [...] tavoitteiden saavuttamista [...]”.

4. Lisäksi EU2 ”myötävaikuttaa työllisyyden korkeaan tasoon edistämällä jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä ja tukemalla sekä tarvittaessa täydentämällä niiden toimintaa”. Vastaavasti ”työllisyyden edistäminen” 
on EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhteinen tavoite sosiaali- ja työllisyysasioiden aloilla3.

5. Perussopimusten edellä mainitut artiklat ovat seurausta pitkästä kehitysprosessista, joka alkoi Rooman 
sopimuksesta (1957). Maastrichtin sopimuksen (1992) liitteinä julkaistiin sosiaalipolitiikasta tehty sopimus ja 
pöytäkirja sosiaalipolitiikasta (sosiaalipolitiikkaa koskeva luku4). Sopimuksessa vahvistettiin periaatteet, jotka oli 
määritetty joitakin vuosia aiemmin työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevassa yhteisön peruskirjassa 
(1989)5. Kuitenkin vasta Amsterdamin sopimuksessa (1997) korkean työllisyystason ja sosiaalisen suojelun 
edistämisestä tuli virallisesti yksi Euroopan yhteisölle annetuista tehtävistä. Jäljempänä olevassa kaaviossa 1 
esitellään lainsäädännön ja työllisyyspolitiikan tärkeimmät kehitysvaiheet, erityisesti nuorisotyöllisyysaloite, 
vuodesta 1957 alkaen.

1 SEUT, 145 ja 146 artikla.
2 SEUT, 147 artikla.
3 SEUT, 151 artikla.
4 Pöytäkirja (N:o 14) sosiaalipolitiikasta.
5 Peruskirjassa tunnustettiin seuraavat työntekijöiden sosiaaliset perusoikeudet: vapaa liikkuvuus, oikeus työhön ja palkkaan, elin- ja työolojen 

kohentaminen, sosiaalinen suojelu, järjestäytymisoikeus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus, ammatillinen koulutus, miesten ja naisten tasa-
arvoinen kohtelu, työntekijöille suunnattu tiedotus ja työntekijöiden kuuleminen sekä osallistuminen, työterveyshuolto ja työturvallisuus, lasten 
ja nuorten oikeus suojeluun, ikääntyneiden henkilöiden oikeudet ja vammaisten oikeudet.
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OSA I – Työllisyyspolitiikka

Kaavio 1: Työllisyysalan tärkein lainsäädäntö ja poliittiset aloitteet (1957–2017) 
(tilintarkastustuomioistuin)
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OSA I – Työllisyyspolitiikka

Amsterdamin sopimus (1997) ja Euroopan työllisyysstrategia

6. Amsterdamin sopimuksessa (1997) saavutettiin tärkeä vaihe EU:n osallistumisessa työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaan. Sopimukseen sisällytettiin uusi työllisyyttä koskeva osasto6, jonka myötä EU:n tavoitteisiin 
lisättiin työllisyyden korkean tason edistäminen ja annettiin EU:n laatia suuntaviivoja ja antaa suosituksia 
jäsenvaltioille osana avoimeen koordinointimenetelmään perustuvaa ”yhteensovitettua strategiaa”7 eli Euroopan 
työllisyysstrategiaa8. Tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun perussopimuksissa mainittiin nimenomaisesti 
sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen.

7. Uuteen avoimeen koordinointimenetelmään liittyi EU:n ja jäsenvaltioiden yhteistyö unionin tasolla 
määritettyjen yhteisen politiikan suuntaviivojen ja tavoitteiden perusteella sekä niiden soveltaminen kansallisessa 
ja alueellisessa politiikassa. Avointa koordinointimenetelmää täydennettiin laatimalla keskinäisen oppimisen tueksi 
määräaikainen seuranta-, arviointi- ja vertaisarviointiprosessi9. Perussopimus sisälsi myös määräyksen 
työllisyyskomitean10 perustamisesta. Neuvoa-antavan työllisyyskomitean tarkoituksena oli edistää jäsenvaltioiden 
työllisyys- ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittamista.

Lissabonin strategia (2000) ja työllisyyttä koskevat yhdennetyt suuntaviivat

8. Lissabonin strategia käynnistettiin maaliskuussa 2000. Se edusti uutta askelta työllisyys- ja 
sosiaaliasioiden merkityksen tunnustamisessa EU:n kasvun ja kilpailukyvyn kannalta sekä avoimen 
koordinointimenetelmän laajentamisessa muihin politiikanaloihin. Lissabonin strategiassa vaadittiin luomaan uusia 
ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta vuoteen 2010 mennessä. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseen tähtääviin tärkeimpiin välineisiin kuuluivat avoimen koordinointimenetelmän laajentaminen 
useisiin eri politiikanaloihin, kuten eläkeasioihin, terveydenhuoltoon ja pitkäaikaishoitoon (”sosiaalialan avoin 
koordinointimenetelmä”), sekä Eurooppa-neuvoston ohjaus- ja koordinointitehtävän vahvistaminen.

9. Lissabonin strategia käynnistettiin väliarvioinnin jälkeen uudelleen vuonna 2005, jolloin tavoitteena oli 
varmistaa vahvempi ja kestävä kasvu sekä luoda uusia ja parempia työpaikkoja11. Käyttöön otettiin uusi 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten väliseen kumppanuuteen perustuva hallintorakenne. Vuonna 2005 tehdyn 
Lissabonin strategian väliarvioinnin seurauksena Euroopan työllisyysstrategian osana annetut 
työllisyyssuuntaviivat sisällytettiin kasvun ja työllisyyden yhdennettyihin suuntaviivoihin.

6 VIII OSASTO, sopimuksen konsolidoitu toisinto (ent. VI a osasto).
7 Euroopan parlamentti (2015), Sosiaali- ja työllisyyspolitiikanyleiset periaatteet, Faktatietoja Euroopan unionista 
8 SEUT, 145–150 artikla.
9 Euroopan parlamentti (2016), Mainstreaming Employment and Social Indicators into Macroeconomic Surveillance 
10  
11 KOM(2005) 24, Kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi –Uusi alku Lissabonin strategialle 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fi/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.3.1.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fi/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.3.1.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569985/IPOL_STU(2016)569985_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52005DC0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52005DC0024
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Lissabonin sopimus (2007) ja Eurooppa 2020 -strategia (2010): työllisyystavoite

10. Vuonna 2007 Lissabonin sopimuksessa otettiin käyttöön muita olennaisia muutoksia EU:n sosiaali- ja 
työllisyystavoitteisiin. Uuden horisontaalisen sosiaalilausekkeen mukaan unioni ”ottaa politiikkansa ja 
toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen 
suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden 
korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset”12.

11. Kolme vuotta myöhemmin vuonna 2010 työllisyydestä tuli yksi viidestä Eurooppa 2020 -strategian eli 
EU:n älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun kattavan strategian yleistavoitteesta. Yleistavoitteen päämääränä 
on, että 20–64-vuotiaiden kokonaistyöllisyysaste nousee 75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tämä tavoite 
liittyy kahteen muuhun yleistavoitteeseen:

 ο sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, jonka tarkoituksena on poistaa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen riski vähintään 20 miljoonalta ihmiseltä

 ο koulutus, jonka tarkoituksena on vähentää koulunkäynnin keskeyttäjien osuus 10 prosenttiin ja lisätä 
korkea-asteen tai vastaavan tasoisen koulutuksen suorittaneiden osuus 30–34-vuotiaiden 
ikäryhmässä 40 prosenttiin.

12. Vuodesta 2010 alkaen Eurooppa 2020 -strategian työllisyyttä ja sosiaaliasioita koskevat yleistavoitteet 
ovat toimineet Euroopan työllisyysstrategian vertailuindikaattoreina. Euroopan työllisyysstrategia pannaan 
täytäntöön EU-ohjausjakson avulla. Ohjausjakso tarjoaa kehyksen talous-, finanssi-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikan 
edistyksen koordinointiin ja seurantaan toistuvina vuosijaksoina edistämällä EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n 
toimielinten tiivistä politiikan koordinointia. Euroopan työllisyysstrategian täytäntöönpano, jota työllisyyskomitean 
toiminta tukee, voidaan jakaa neljään vaiheeseen EU-ohjausjaksossa:

 ο Työllisyyden suuntaviivat ovat Euroopan komission ehdottamia työllisyyspolitiikan yhteisiä 
painopisteitä ja tavoitteita, jotka kansalliset hallitukset ovat hyväksyneet ja jotka EU:n neuvosto antaa. 
Työllisyyden suuntaviivat annettiin ensimmäistä kertaa yhdessä talouspolitiikan laajojen 
suuntaviivojen kanssa yhdennettynä suuntaviivapakettina vuonna 2005, ja niitä uudistettiin vuonna 
2010 Eurooppa 2020 -strategian perusteella.

 ο Euroopan komissio laatii yhteisen työllisyysraportin, joka perustuu a) Euroopan työllisyystilanteen 
arviointiin, b) työllisyyden suuntaviivojen täytäntöönpanoon ja c) keskeisten työllisyys- ja sosiaali-
indikaattoreiden tulostaulun arviointiin. Euroopan komissio julkaisee ja EU:n neuvosto hyväksyy 
raportin. Yhteinen työllisyysraportti kuuluu nykyään vuotuiseen kasvuselvitykseen.

 ο Kansalliset hallitukset toimittavat kansalliset uudistusohjelmat, ja Euroopan komissio arvioi, 
noudattavatko ne Eurooppa 2020 -strategiaa. Kansalliset uudistusohjelmat perustuvat suuntaviivoihin, 
ja niitä käytetään myös maakohtaisten suositusten viiteasiakirjoina.

 ο Euroopan komissio julkaisee kansallisten uudistusohjelmien arvioinnin perusteella maaraportteja, 
joissa analysoidaan jäsenvaltioiden sosioekonomisia toimintapolitiikkoja, ja antaa sen jälkeen 
maakohtaiset suositukset13.

12 SEUT, 9 artikla.
13 Ks. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=fi

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=fi
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13. Eurooppa 2020 -strategiassa ehdotettiin myös seitsemän lippulaivahankkeen luomista. Kolme niistä 
kuuluu työllisyys- ja sosiaaliasioiden aloihin:

 ο Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelman tarkoituksena on parantaa joustoturvaa koskevia 
toimintapolitiikkoja, jotta voidaan parantaa työmarkkinoiden toimintaa, ja auttaa ihmisiä kehittämään 
tulevaisuudessa tarvittavia taitoja sekä parantaa työpaikkojen laatuja ja työoloja.

 ο Nuoret liikkeellä auttaa parantamaan koulutusta, tukee nuoria ulkomaille opiskelemaan 
lähtemisessä ja helpottaa nuorten työpaikan saamista.

 ο Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi auttaa levittämään 
parhaita käytäntöjä ja tarjoaa rahoitusta, jolla tuetaan sosiaalista osallisuutta ja torjutaan syrjintää.

14. Vuonna 2012 Euroopan komissio hyväksyi työllisyyspaketin14. Työllisyyspaketti on toimintapoliittisten 
asiakirjojen sarja, joka tarkastelee, miten EU:n työllisyyspolitiikat kytkeytyivät joihinkin muihin toimintalohkoihin, 
joilla tuetaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Paketin tavoitteena oli selvittää, millä EU:n 
työmarkkinasektoreilla oli suurin kasvupotentiaali ja miten EU:n jäsenvaltiot voivat luoda uusia työpaikkoja 
vaikuttavimmin. Paketissa ehdotettiin toimenpiteitä, joiden tavoitteena on tukea työpaikkojen luontia, palauttaa 
työmarkkinoiden dynaamisuus ja parantaa EU:n hallintotapaa. Työllisyyspakettiin sisältyi myös 
nuorisotyöllisyyspaketti.

15. Vuonna 2014 Junckerin komissio määritti kymmenen toimintapoliittista painopistettä, jotka toimivat 
komission viisivuotiskauden poliittisena valtuutuksena. Poliittisten suuntaviivojen ensimmäinen painopisteala on 
”Uutta pontta työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin”. Siihen kuuluu myös Euroopan investointiohjelman15 
käynnistäminen.

16. Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio vahvistivat yhdessä hiljattain marraskuussa 2017 
pidetyssä sosiaalialan huippukokouksessa sitoumuksensa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin16, jonka 
komission puheenjohtaja Juncker toi ensimmäistä kertaa esiin vuonna 2015 unionin tilasta pitämässään puheessa ja 
jonka Euroopan komissio esitteli huhtikuussa 2017. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa esitetään 20 keskeistä 
periaatetta ja oikeutta, jotka on jaettu kolmeen luokkaan: yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, 
oikeudenmukaiset työolot sekä sosiaalinen suojelu ja osallisuus. Sosiaalisten oikeuksien pilarin yhteydessä otetaan 
käyttöön sosiaali-indikaattorien tulostaulu, jonka avulla seurataan edistymistä.

14 COM(2012) 173 final.
15 Ks. https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en 
16 COM(2017) 250. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_fi
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Nuorisotyöllisyyttä koskevat EU:n toimintapolitiikat ja toimenpiteet

17. EU:n toimivaltuudet ja liikkumavara nuorisotyöllisyyden alalla ovat samoja kuin edellä aikuisten kohdalla 
kuvatut. Niitä täydennetään kuitenkin laajemmalla EU:n nuorisostrategialla. EU tukee nuorten työllisyyttä, 
työllistettävyyttä ja sosiaalista osallisuutta erityisesti työllisyyttä, kasvua ja investointia edistävällä 
sisämarkkinaohjelmalla, Eurooppa 2020 -strategialla ja EU:n varoilla, kuten Erasmus+ -ohjelmalla, Euroopan 
sosiaalirahastolla ja nuorisotyöllisyysaloitteella17.

EU:n nuorisostrategia (2010)

18. EU:n ministerien hyväksymässä EU:n nuorisostrategiassa määritetään yhteistyötä koskeva kehys SEUT-
sopimuksen 6 ja 165 artiklan mukaisesti. Strategia kattaa vuodet 2010–2018. Strategialla on kaksi päätavoitetta:

 ο luoda kaikille nuorille enemmän ja yhtäläisiä mahdollisuuksia koulutuksessa ja työmarkkinoilla

 ο kannustaa nuoria osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan18.

19. EU:n nuorisopolitiikassa kiinnitetään erityistä huomiota kaikkien nuorten sosiaalisen osallisuuden 
lisäämiseen, aktiivisempaan osallistumiseen demokraattiseen toimintaan ja kansalaistoimintaan sekä helpompaan 
aikuisuuteen siirtymiseen, jossa korostetaan erityisesti työelämään integroitumista19. Tavoitteet saavutetaan 
kaksitahoisella lähestymistavalla:

 ο erityiset nuorisoaloitteet, jotka on kohdistettu nuoriin ja joilla kannustetaan epäviralliseen 
oppimiseen, osallistumiseen, vapaaehtoistoimintaan, nuorisotyöhön, liikkuvuuteen ja 
tiedonhankintaan

 ο monialaisten aloitteiden valtavirtaistaminen, jotta varmistetaan, että nuorisoasiat otetaan 
huomioon, kun laaditaan, pannaan täytäntöön ja arvioidaan toimintapolitiikkoja ja toimia muilla 
aloilla, jotka vaikuttavat merkittävästi nuoriin. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi koulutus, työllisyys, 
terveys ja hyvinvointi.

20. EU:n nuorisostrategiassa ehdotetaan aloitteita kahdeksalla alalla, joihin kuuluvat työllisyys ja yrittäjyys. 
Päävastuu työllisyys-, koulutus- ja nuorisopolitiikasta on jäsenvaltioilla, mutta Euroopan unionin tehtävänä on tukea 
jäsenvaltioiden toimia ja se on tehnyt niin useita vuosia20. EU:n jäsenvaltiot panevat strategian täytäntöön Euroopan 
komission tuella.

17 Ks. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=en 
18 Ks. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en 
19 Euroopan komissio (2015), EU Youth Report 2015. 
20 COM(2016) 640 final. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=fi
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
Http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf
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Nuoret liikkeellä -lippulaivahanke (2010)

21. Eurooppa 2020 -strategiaan eli älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategiaan kuuluvassa Nuoret 
liikkeellä lippulaivahankkeessa määritetään kattava koulutus- ja työllisyystoimenpiteiden paketti nuorille. Pakettiin 
kuuluvat muun muassa Mahdollisuuksia nuorille -aloite-21 (2011) ja Eka Eures-työpaikka22. Lippulaivahankkeen 
yleistavoitteena on parantaa nuorten koulutustasoja ja työllistettävyyttä, vähentää nuorisotyöttömyyttä ja lisätä 
nuorten työllisyysastetta.

22. Euroopan komission vuonna 2011 hyväksymä Mahdollisuuksia nuorille -aloite oli suunnattu erityisesti 
nuorille, jotka eivät ole työelämässä tai koulutuksessa. Aloitteen tavoitteena oli yhdistää jäsenvaltioiden ja EU:n 
konkreettiset toimet ja seuraavissa asiakirjoissa esitetyt prioriteetit:

 ο Eurooppa 2020 -strategia

 ο nuorten työllisyydestä kesäkuussa 2011 annetut neuvoston päätelmät23

 ο neuvoston suositus koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävistä politiikoista24.

23. Eka Eures-työpaikka on kohdennettu liikkuvuusohjelma. Tällaisten ohjelmien tavoitteena on täyttää 
työpaikkoja tietyillä toimialoilla, ammateissa, maissa tai maiden ryhmissä tai tukea tiettyjä työntekijäryhmiä, kuten 
nuoria, jotka voisivat olla kiinnostuneita liikkuvuudesta. Ohjelman täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset 
työvoimatoimistot, ja se on avoin nuorille (enintään 35-vuotiaille) hakijoille ja työnantajille EU28-maissa, Norjassa ja 
Islannissa. Ohjelman tavoitteena on löytää hakijoille työ-, harjoittelu- tai oppisopimuspaikka toisesta jäsenvaltiosta.

21 KOM(2011) 933 lopullinen.
22 Ks. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=en 
23 Neuvoston päätelmät 11838/11, 20. kesäkuuta 2011: Nuorten työllisyyden edistäminen.
24 EUVL C 191(2011).

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=fi
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Nuorisotyöllisyyspaketti ja nuorisotyöttömyyttä käsittelevä toimintaryhmä (2012)

24. Joulukuussa 2012 EU:n neuvosto antoi useimmille EU:n jäsenvaltioille maakohtaisia suosituksia 
nuorisotyöttömyyden torjunnasta. Samana vuonna Euroopan komissio teki ehdotuksen nuorisotyöllisyyspaketista, 
jonka sisältämien toimenpiteiden tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita puuttumaan nimenomaisesti 
nuorisotyöttömyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen korkean ja jatkuvan nuorisotyöttömyyden vuoksi. Pakettiin 
kuuluivat seuraavat toimenpiteet:

 ο Nuorisotakuu (huhtikuu 2013): Kaikki jäsenvaltiot sitoutuvat varmistamaan, että kaikille alle 
25-vuotiaille nuorille tarjotaan

• laadukas työpaikka

• jatko-opiskelupaikka

• oppisopimuspaikka tai

• harjoittelupaikka

neljän kuukauden kuluessa työttömäksi jäämisestä tai virallisen koulutuksen päättämisestä. Nuorisotakuu perustuu 
Euroopan komission ehdotuksen perusteella huhtikuussa 2013 annettuun neuvoston suositukseen.

 ο Eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä (heinäkuu 2013) kokoaa viranomaisia, yrityksiä, 
työmarkkinaosapuolia ja ammatillisen koulutuksen tarjoajia, nuorison edustajia ja muita keskeisiä 
toimijoita, jotta voidaan edistää oppisopimusjärjestelyjä ja -aloitteita eri puolilla Eurooppaa. 
Yhteisenä tavoitteena on parantaa oppisopimusten laatua ja tarjontaa ja niitä koskevaa kuvaa 
Euroopassa. Viime aikoina tärkeäksi aiheeksi on noussut myös oppisopimuskoulutuksiin liittyvä 
liikkuvuus.

 ο Harjoittelun laatupuitteet (maaliskuu 2014) on neuvoston suositus, jossa ehdotetaan ohjeita 
virallisen koulutuksen ulkopuolella tapahtuviin harjoitteluihin, jotta voidaan tarjota laadukasta 
oppimissisältöä ja reilut työehdot.

25. Euroopan komissio perusti helmikuussa 2012 kansallisista asiantuntijoista ja EU:n virkamiehistä koostuvia 
nuorisotyöttömyyttä käsitteleviä toimintaryhmiä25 niiden kahdeksan jäsenvaltion kanssa, joiden 
nuorisotyöttömyysaste oli tuolloin kaikkein korkein. Toimintaryhmien tehtävänä oli yksilöidä toimenpiteitä, joiden 
avulla ohjelmakaudelta 2007–2013 vielä saatavissa olleen EU-rahoituksen (ESR:n rahoitus mukaan lukien) avulla 
voitiin tukea nuorten työllistymismahdollisuuksia pk-yrityksissä.

25 Ks. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 3/2015: EU:n nuorisotakuu: toiminta käynnistetty mutta edessä 
täytäntöönpanoon kohdistuvia riskejä. 

http://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=31500
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Nuorisotyöllisyysaloite (2013)

26. Nuorisotyöllisyysaloitteesta annetaan taloudellista tukea nuorisotyöllisyyspaketin ja erityisesti 
nuorisotakuun täytäntöönpanoa varten. Aloite täydentää muita kansallisen tason toimia erityisesti Euroopan 
sosiaalirahaston tuen kanssa. Aloitteen toimenpiteet on tarkoitus kohdentaa suoraan nuoriin. Sillä tuetaan 
yksinomaan nuoria, jotka ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella (NEET-nuoret), mukaan lukien 
pitkäaikaistyöttömät nuoret ja nuoret, jotka eivät ole rekisteröityneet työnhakijoiksi alueilla, joilla nuorten 
työttömyysaste on yli 25 prosenttia.

27. Nuorisotyöllisyysaloitteen koko talousarvio (kaikille tukikelpoisille EU:n jäsenvaltioille) on 
6,4 miljardia euroa vuosina 2014–2020 (summasta 3,2 miljardia euroa on peräisin nuorisotyöllisyyttä koskevasta 
erillisestä budjettikohdasta ja 3,2 miljardia euroa Euroopan sosiaalirahastosta). Euroopan sosiaalirahaston osuutta 
täydennetään tukikelpoisten jäsenvaltioiden omilla varoilla. Euroopan komissio ehdotti 14. syyskuuta 2016, että 
nuorisotyöllisyysaloitteen talousarviota lisättäisiin26. Tätä varten aloitteeseen olisi osoitettava vielä 1,2 miljardia 
euroa vuosina 2017–2020. Summasta 233 miljoonaa euroa sisältyy vuoden 2018 talousarvioesitykseen27 ja 
500 miljoonaa euroa vuoden 2017 lisätalousarvioon28.

Viimeaikainen kehitys (2013–2017)

28. Euroopan komissio antoi vuonna 2013 tiedonannon29, jossa esitetään toimet, jotka on toteutettava 
viipymättä nuorten saamiseksi takaisin työn tai koulutuksen piiriin. Tiedonannon tavoitteena on vauhdittaa 
nuorisotakuun täytäntöönpanoa, lisätä nuoriin kohdistuvaa investointia ESR:n kautta, toteuttaa 
nuorisotyöllisyysaloitetta etupainotteisesti, edistää työvoiman liikkuvuutta EU:n sisällä EURES-portaalin30 avulla ja 
kehittää EU-tason välineitä, joilla autetaan EU:n jäsenvaltioita ja yrityksiä palkkaamaan nuoria.

29. Euroopan komissio ehdotti 7. joulukuuta 2016 antamassaan tiedonannossa31 Investointi Euroopan 
nuorisoon uusia toimia nuorten auttamiseksi nuorisopaketin muodossa. Paketissa ehdotetaan kolmea toimintalinjaa:

 ο paremmat työllistymismahdollisuudet

 ο paremmat mahdollisuudet koulutuksen avulla

 ο paremmat mahdollisuudet solidaarisuuteen, oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen ja osallistumiseen.

26 COM(2016) 603 final. 
27 Ks. http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm#draft_budget01  
28 COM(2017) 222. 
29 COM(2013) 447.
30 EURES on EU:n ammatillisen liikkuvuuden portaali. Sen tarkoituksena on antaa tietoa, neuvontaa ja rekrytointi- tai sijoittautumispalveluja 

(työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteensaattamista koskevia palveluja) työntekijöille ja työnantajille sekä kaikille kansalaisille, jotka haluavat 
hyödyntää henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevaa periaatetta. Ks. https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage 

31 COM(2016) 940 final. 

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm#draft_budget01
https://ec.europa.eu/eures/public/fi/homepage
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30. Paketin myötä Euroopan komissio otti käyttöön Euroopan solidaarisuusjoukot32 ja antoi uuden 
tiedonannon koulutuksen parantamisesta ja nykyaikaistamisesta33.

Nuorten työmarkkinatilastot (2008–2016)

31. Vuonna 2008 alkanut talouskriisi on vaikuttanut merkittävästi nuorten työmarkkinatilanteeseen, mikä on 
mittava haaste Euroopan unionille. Kriisi on koetellut nuoria erityisen kovasti. Kriisin vuoksi ne, joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia, ovat jääneet yhä kauemmas niistä, joilla on enemmän mahdollisuuksia. Jotkin nuoret 
syrjäytyvät yhä enemmän sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta elämästä, minkä vuoksi he ovat vaarassa loitontua 
yhteiskunnasta, syrjäytyä tai jopa radikalisoitua34.

32. Monilla nuorilla on vaikeuksia löytää hyviä työpaikkoja, mikä haittaa suuresti heidän itsenäistymistään. 
Vaikka nuorisotyöttömyys onkin useimmissa jäsenvaltioissa vähentynyt vuoden 2013 huippulukemista, on se 
edelleen vakava huolenaihe: vuonna 2016 noin 4,2 miljoonaa eurooppalaista nuorta ei löytänyt töitä, ja 
pitkäaikaistyöttömien osuus on edelleen suuri.

Nuorten työttömyysaste

33. Nuorten työttömyysaste lasketaan työttömien nuorten osuutena nuoresta aktiiviväestöstä (ks. kaavio 2).

Kaavio 2: Nuorten työttömyysasteen selitys (tilintarkastustuomioistuin)

Työttömät

Aktiivinen (työvoima)

Työvoiman 
ulkopuolella olevat

Työvoiman 
ulkopuolella olevat

Nuorisoväestö

Työssäkäyvät

Nuorten työttömyysaste: Työttömät / työelämään kuuluvat (työssäkäyvät + työttömät)

32 COM(2016) 942 final.
33 COM(2016) 941 final.
34 Euroopan komissio (2015), EU Youth Report 2015.  

Http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf .
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34. Nuorten (15–24-vuotiaiden) työttömyysaste35 oli 18,7 prosenttia vuonna 2016, mikä oli 
4,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 2013 ennätystaso (23,6 prosenttia, ks. kaavio 3). Tilanne vaikuttaa 
parantuneen vuodesta 2013, jolloin nuorten työttömyysaste oli huippulukemissa EU28-alueella ja useimmissa EU:n 
jäsenvaltioissa.

Kaavio 3: Nuorisotyöttömyys (15–24-vuotiaat) EU28-alueella vuosina 2008–2016 (lähde: Eurostat, 
yth_empl_100)
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35. Näistä paranemisen merkeistä huolimatta nuorten työttömyysaste on yhä erityisen korkea. Lisäksi 
nuorisotyöttömyys on yhä yli kaksi kertaa suurempi kuin yleinen työttömyysaste, joka oli 7,5 prosenttia EU28-
alueella vuonna 2016.

36. Suurimmat prosenttiyksikköinä mitatut parannukset vuosina 2013–2016 kirjattiin Kroatiassa 
(–18,7 prosenttiyksikköä), Unkarissa (–13,7 prosenttiyksikköä) ja Slovakiassa (–11,5 prosenttiyksikköä). Vuonna 2016 
nuorten työttömyysaste oli jäsenvaltioiden joukossa suurin edelleen Kreikassa (47,3 prosenttia), vaikka 
työttömyysaste oli laskenut 11 prosenttiyksikköä vuonna 2013 mitatusta huippulukemasta, joka oli 58,3 prosenttia. 
Espanja (44,4 prosenttia) ja Italia (37,8 prosenttia) ovat jäsenvaltiot, joissa on seuraavaksi korkein nuorten 
työttömyysaste.

37. EU:n tasolla oli vuonna 2016 absoluuttisina lukuina mitattuna 1,4 miljoonaa työtöntä nuorta vähemmän 
kuin vuonna 2013 (määrä väheni 5,6 miljoonasta 4,2 miljoonaan36).

35 Tietyn ikäryhmän työttömyysaste tarkoittaa kyseisen ikäryhmän työttömiä prosenttiosuutena koko työvoimasta (sekä työssäkäyvät että 
työttömät). Eurostat määrittelee työttömäksi ILO:n ohjeiden mukaisesti sellaiset 15–74-vuotiaat (tai 16–74-vuotiaat Espanjassa, Italiassa, 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Islannissa ja Norjassa) henkilöt, a) joilla ei ole töitä viitejaksona käytetyn viikon aikana, b) jotka ovat valmiita 
aloittamaan työt kahden seuraavan viikon kuluessa (tai ovat jo löytäneet työn, joka alkaa kolmen seuraavan kuukauden aikana) ja c) jotka ovat 
etsineet aktiivisesti töitä jossakin vaiheessa neljän edellisen viikon aikana.

36 Lähde: Eurostat, koodi [une_rt_a]. 
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Nuorten työttömyysaste koulutustason mukaan

38. Saavutettu koulutustaso on tärkeä tekijä nuorten tulevan työelämän kannalta. Kaavio 4 osoittaa, että 
mitä korkeampi koulutustaso nuorilla on, sitä pienempi nuorten työttömyysaste on. Matalasti koulutettujen nuorten 
työttömyysaste (26,5 prosenttia) on kaksi kertaa suurempi kuin korkeakoulutuksen saaneiden nuorten 
(13,8 prosenttia). Vastaava ero (10 prosenttiyksikköä) on havaittavissa myös keskiasteen koulutuksen saaneiden 
nuorten keskuudessa.

Kaavio 4: Nuorisotyöttömyys EU28-alueella koulutustason mukaan vuosina 2008–2016 (lähde: 
Eurostat, yth_empl_090)
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39. Vertailunäkökulmasta kaikkien kolmen ryhmän muutokset vuoden 2013 ja vuoden 2016 välillä ovat olleet 
myönteisiä (–5 prosenttiyksikköä). Nuorten työttömyysaste kaikilla koulutustasoilla oli kuitenkin vuonna 2016 yhä 
korkeampi kuin vuonna 2008. Tämä tarkoittaa, että nuorisotyöttömyys ei ole vielä palautunut kriisiä edeltävälle 
tasolle. Lisäksi tietojen perusteella korkeakoulutetuilla nuorilla oli myös enemmän vaikeuksia saada töitä 
talouskriisin aikana. Talouskriisi on myös aiheuttanut merkittävän haasteen vastavalmistuneille nuorille useissa 
maissa, koska he ovat usein ylipäteviä työmarkkinoilla tarjolla oleviin vaihtoehtoihin37.

37 Eurofound, Nuoret sekä työttömät ja kouluttamattomat nuoret (NEET) Euroopassa: ensimmäiset tulokset. Luxemburg: Euroopan unionin 
julkaisutoimisto.

https://www.eurofound.europa.eu/fi/publications/resume/2011/labour-market/young-people-and-neets-in-europe-first-findings-resume
https://www.eurofound.europa.eu/fi/publications/resume/2011/labour-market/young-people-and-neets-in-europe-first-findings-resume
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Nuorten pitkäaikaistyöttömyys

Kaavio 5: Nuorten pitkäaikaistyöttömyysaste EU28-alueella vuosina 2008–2016 (lähde: Eurostat, 
yth_empl_120)

2008 2013 2016

3,5

8,0

5,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

40. Työttömien nuorten tilanne vaikeutuu entisestään, jos he eivät löydä töitä pitkään aikaan. Pitkillä 
työttömyysjaksoilla38 on merkittäviä vaikutuksia nuorten tulevaan työelämään: mitä pidempään nuori on 
työttömänä, sitä vaikeampaa hänen on päästä työmarkkinoille.

41. Vuonna 2008 alkaneen talous- ja finanssikriisin jälkeen nuorten pitkäaikaistyöttömyysaste (työttömyys on 
kestänyt 12 kuukautta tai pidempään) EU28-alueella on noussut 1,9 prosenttiyksikköä (3,5 prosentista vuonna 2008 
noin 5,4 prosenttiin vuonna 2016). Huippulukema kirjattiin vuonna 2013 (8 prosenttia). Sen jälkeen kehitys on ollut 
myönteistä (–2,6 prosenttiyksikköä), mutta nuorten pitkäaikaistyöttömyysaste on yhä huomattavasti korkeampi 
kuin ennen kriisiä (kaavio 5).

42. Jäsenvaltioista Kreikassa (25,1 prosenttia) ja Italiassa (19,4 prosenttia) oli korkein nuorten 
pitkäaikaistyöttömyysaste vuonna 2016. Näissä kahdessa jäsenvaltiossa myös kasvu on ollut suurinta vuoteen 2008 
verrattuna. Vuoteen 2013 mennessä pitkäaikaistyöttömyysaste oli kasvanut Kreikassa 17,3 prosenttiyksikköä ja 
Italiassa 11,3 prosenttiyksikköä. Kolmessa muussa maassa, joissa nuorten pitkäaikaistyöttömyysaste oli yli 
20 prosenttia vuonna 2013 (Espanja, Kroatia ja Slovakia), on tapahtunut merkittävää parannusta vuonna 2016.

38 Pitkäaikaistyöttömyysaste tarkoittaa 12 kuukautta tai pidempään työttömänä olleiden henkilöiden osuutta työmarkkinoilla kaikista työttöminä 
olevista henkilöistä.
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Työttömien nuorten osuus kaikista nuorista (nuorten työttömyyssuhdeluku)

43. Suuri osa nuorista ei kuulu työvoimaan, jota käytetään viitearvona nuorisotyöttömyyttä laskettaessa (ks. 
kaavio 6). Monet nuoret ovat yhä kokopäiväisiä opiskelijoita, eivätkä he käy töissä tai hae työtä. Nuorten 
työttömyyssuhdeluvussa otetaan huomioon myös näiden nuorten osuus. Suhdeluku kertoo työttömien nuorten 
osuuden suhteessa koko nuorisoväestöön (työssäkäyvät, työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat nuoret)39.

Kaavio 6: Nuorten työttömyyssuhdeluvun selitys

Työttömät

Aktiivinen (työvoima)

Työvoiman 
ulkopuolella olevat

Työvoiman 
ulkopuolella olevat

Nuorisoväestö

Työssäkäyvät

Nuorten työttömyyssuhdeluku: Työttömät / nuorisoväestö

Kaavio 7: Nuorten työttömyyssuhdeluku EU28-alueella vuosina 2008–2016 (lähde: Eurostat, 
yth_empl_140)
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39 Lisätietoja: ks. Eurostat, Unemployment statistics: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics


26
OSA I – Työllisyyspolitiikka

44. Nuorten työttömyyssuhdeluku oli 7,8 prosenttia vuonna 2016. Luku oli 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi 
kuin vuonna 2008 (6,9 prosenttia) mutta 2,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuonna 2013 saavutettu ennätystaso 
(9,9 prosenttia, ks. kaavio 7). Jäsenvaltioiden tilannetta koskevasta analyysista käy ilmi, miten paljon tilanne 
vaihtelee Euroopassa eri maiden välillä.

45. Espanjassa (14,7 prosenttia), Kreikassa (11,7 prosenttia) ja Kroatiassa (11,6 prosenttia) oli jäsenvaltioista 
korkein nuorten työttömyyssuhdeluku vuonna 2016. Yhteensä 14 jäsenvaltiossa nuorten työttömyyssuhdeluku 
kasvoi vähintään yhden prosenttiyksikön vuodesta 2008 vuoteen 2016. Sitä vastoin työttömyyssuhdeluku pieneni 
saman ajanjakson aikana Yhdistyneessä kuningaskunnassa (–1,7 prosenttiyksikköä) ja Saksassa 
(–2,0 prosenttiyksikköä).

46. Työttömyysasteiden ja työttömyyssuhdelukujen vertailu osoittaa, että nuorten tilanne on erittäin vaikea 
Kreikassa, Espanjassa, Italiassa ja Kyproksessa. Työttömät nuoret muodostavat näissä maissa suhteellisen suuren 
osuuden sekä koko työvoimasta että 15–24-vuotiaiden väestöstä.

NEET-aste

47. Työttöminä olevien nuorten (jotka ovat valmiita aloittamaan työt ja hakevat työtä aktiivisesti) 
muodostaman ryhmän lisäksi on toinen laaja ja tärkeä nuorten muodostama ryhmä, johon kuuluvat aktiiviseen 
toimintaan vähemmän motivoituneet nuoret, joilla on näin ollen vieläkin enemmän vaikeuksia päästä 
työmarkkinoille. Nämä ovat työvoiman ulkopuolella olevia nuoria, jotka eivät opiskele ja joista käytetään nimitystä 
työvoiman ulkopuolella olevat NEET-nuoret. Mainitut kaksi 15–24-vuotiaiden ryhmää (työttömät ja työvoiman 
ulkopuolella olevat NEET-nuoret) muodostavat yhdessä erillisen joukon, ”NEET-nuoret”40. NEET-aste mittaa 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuutta koko nuorisoväestöstä samaan tapaan kuin nuorten 
työttömyyssuhdeluku.

48. Suurin ero nuorten työttömyysasteeseen verrattuna on, että NEET-asteessa otetaan huomioon myös 
työvoiman ulkopuolella olevien nuorten laaja joukko. Siksi NEET-aste on prosenttilukuina matalampi kuin nuorten 
työttömyysaste, vaikka absoluuttisina lukuina NEET-nuorten väestö on suurempi kuin työttömien nuorten väestö.

40 Ks. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 5/2017:Nuorisotyöttömyys – ovatko EU:n toimintapolitiikat tuottaneet tulosta? 
Nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen arviointi. 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=41096
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=41096
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=41096
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Kaavio 8: Nuorisotyöttömyysasteen ja NEET-asteen vertailu

NEET-nuorten osuus:Nuorisotyöttömyysaste:

NEET-väestöTyöttömät

NuorisoväestöAktiiviset nuoret

TyössäkäyvätTyössäkäyvät Koulutuksessa olevat 
työttömät

Koulutuksessa olevat 
työttömät

Työttömät 
NEET-nuoret

Työttömät 
NEET-nuoret

Työvoiman ulkopuolella 
olevat NEET-nuoret

Opiskelevat työvoiman 
ulkopuolella olevat

Työttömät NEET-nuoretKoulutuksessa olevat 
työttömät

Työvoiman ulkopuolella 
olevat NEET-nuoretTyöttömät NEET-nuoret

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

49. Vuosien 2008 ja 2013 välillä NEET-aste kasvoi EU28-tasolla 2,1 prosenttiyksikköä 13,0 prosenttiin. Sen 
jälkeen aste laski 1,5 prosenttiyksikköä 11,5 prosenttiin vuonna 2016. Tilanne vaihtelee jäsenvaltioittain. Kuten 
kaaviosta 9 käy ilmi, vuonna 2016 kymmenessä jäsenvaltiossa oli korkeampi NEET-aste kuin EU28-alueella 
keskimäärin. Italiassa (19,9 prosenttia), Bulgariassa (18,2 prosenttia) ja Romaniassa (17,4 prosenttia) oli jäsenvaltioista 
korkeimmat NEET-asteet vuonna 2016.

50. Jäsenvaltioista suurin kasvu vuodesta 2008 vuoteen 2016 oli Kyproksessa (+6,0 prosenttiyksikköä), 
Romaniassa (+5,8 prosenttiyksikköä) ja Kroatiassa (+5,3 prosenttiyksikköä).
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Kaavio 9: NEET-aste jäsenvaltioissa vuonna 2016 (lähde: Eurostat, yth_empl_150)
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51. Vuosi 2013 oli käännekohta: lähes kaikissa jäsenvaltioissa NEET-aste oli korkeimmillaan vuonna 2013, ja 
niiden tilanne alkoi parantua hitaasti sen jälkeen.

52. Kuitenkin vuonna 2016 vain kahdeksassa jäsenvaltiossa NEET-aste oli matalampi kuin vuonna 2013 
(Belgia, Irlanti, Latvia, Luxemburg, Tanska, Unkari, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta).

Nuorten työllisyysaste

53. Tähän mennessä käsitellyt indikaattorit tarjoavat yleiskatsauksen työttömiin tai työvoiman ulkopuolella 
oleviin nuoriin. Nuorisotyöllisyysindikaattori auttaa kuitenkin ymmärtämään, onko työssäkäyvien nuorten osuus 
kasvussa vai ei. Nuorten työllisyysaste lasketaan työssäkäyvien nuorten osuutena koko nuorisoväestöstä (ks. kaavio 
10).
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Kaavio 10: Nuorten työllisyysasteen selitys

Työttömät

Aktiivinen (työvoima)

Työvoiman 
ulkopuolella olevat

Työvoiman 
ulkopuolella olevat

Nuorisoväestö

Työssäkäyvät

Nuorten työllisyysaste: Työssäkäyvät / nuorisoväestö

54. EU28-alueella on vuoden 2013 jälkeen ollut näkyvissä pieniä paranemisen merkkejä, mutta ero vuosien 
2008 ja 2016 välillä on yhä negatiivinen. Vuonna 2008 nuorisotyöllisyys oli 37,3 prosenttia, kun taas vuonna 2016 se 
oli 3,6 prosenttiyksikköä pienempi (33,7 prosenttia, ks. kaavio 11).

Kaavio 11: Nuorten työllisyysaste vuosina 2008–2016 (lähde: Eurostat, yth_empl_020)
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55. Jälleen kerran tilanteessa on suuria eroja jäsenvaltioiden tasolla: vain yhdeksässä jäsenvaltiossa 
(Alankomaat, Itävalta, Malta, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta) nuorten työllisyysaste 
oli EU28-alueen keskiarvoa korkeampi, kun taas suurimmassa osassa (muissa 19 jäsenvaltiossa) työllisyysaste oli 
keskiarvoa alempi.

56. Neljässä jäsenvaltiossa (Bulgaria, Espanja, Italia ja Kreikka) nuorten työllisyysaste on itse asiassa alle 
20 prosenttia, mikä tarkoittaa, että vain yksi tai vähemmän kuin yksi viidestä nuoresta käy työssä.

57. Vuonna 2016 vain seitsemän jäsenvaltion tilanne oli parempi kuin vuonna 2008. Näihin kuuluivat Liettua, 
Luxemburg, Puola, Ruotsi, Tšekki, Unkari ja Viro.

58. Tilanteen tekee entistä monimutkaisemmaksi määräaikaisten työsopimusten41 suuri osuus nuorten 
työntekijöiden joukossa useissa jäsenvaltioissa. Määräaikaiset työsopimukset ovat merkittävä vaihe siirryttäessä 
opiskelusta työmarkkinoille. Nuorten suhteellisen korkea määräaikaisten työsuhteiden määrä voi olla kuitenkin 
myös indikaattori työuraan liittyvästä epävarmuudesta42.

59. EU28-alueella määräaikaisessa työsuhteessa olevat nuoret työntekijät edustavat 43,8:a prosenttia kaikista 
työntekijöistä. Kymmenessä jäsenvaltiossa määräaikaisessa työsuhteessa olevien nuorten osuus oli vieläkin 
korkeampi. Tällainen tilanne oli Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Kroatiassa, Alankomaissa, Puolassa, 
Portugalissa, Sloveniassa ja Ruotsissa.

41 Määräaikainen työsopimus on määrätyksi ajaksi solmittu sopimus, joka päättyy, kun tietyt objektiiviset kriteerit täyttyvät. Kriteereitä voivat olla 
esimerkiksi tehtävän saaminen valmiiksi tai tilapäisesti korvatun työntekijän paluu (Eurostat).

42 Euroopan komissio (2015), EU Youth Report 2015. 

Http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf .
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OSA II – Yleiskatsaus ylimpien 
tarkastuselinten työhön

Johdanto

60. Nuorisotyöttömyys on aiheellisesti Euroopan komission ja useiden jäsenvaltioiden hallitusten asialistan 
kärkipäässä. Nuorisotyöttömyyteen kiinnitetty huomio on saanut aikaan useita aloitteita kansallisella ja Euroopan 
unionin tasolla. Aloitteisiin osallistuu laaja joukko koulutus- ja sosiaalipalvelualoilla toimivia sidosryhmiä. Tämä 
kiinnostus on saanut liikkeelle myös paljon julkista rahoitusta, jonka tavoitteena on parantaa nuorten 
työllistymismahdollisuuksia. Nuorisotyöttömyyden torjuntaa koskevien ohjelmien kasvava määrä ja asiaan 
investoidut julkiset varat ovat saaneet ylimmät tarkastuselimet sisällyttämään tämän tyyppiset toimenpiteet 
työhönsä.

61. Tässä tarkastuskoosteen osassa esitetään yhteenveto tarkastustuloksista, jotka perustuvat 13 jäsenvaltion 
ylimmän tarkastuselimen43 ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen neljän viime vuoden aikana toimittamien 
tarkastusten joukosta valittuihin tarkastuksiin. Tilintarkastustuomioistuin toimitti itse tarkastuksen seitsemässä 
jäsenvaltiossa44. Koosteessa esiteltyjen tarkastusten maantieteellistä kattavuutta kuvataan kaaviossa 12.

Kaavio 12: Koosteen sisältämä Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten työ

Kansallisten ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyö
Kansallisten ylimpien tarkastuselinten tarkastustyö
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyö
Tarkastustyö, jota ei käsitelty

43 Belgia, Bulgaria, Italia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Saksa, Slovakia, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta.
44 Irlanti, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Portugali ja Slovakia.
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62. Koosteeseen sisältyvissä tarkastuksissa käsiteltiin asianomaisiin toimintapolitiikkoihin ja hankkeisiin 
vaikuttavia tuloksellisuuteen liittyviä ongelmia tai tuloksellisuuden arviointiin liittyviä tärkeitä osa-alueita. Ylimmät 
tarkastuselimet keskittyivät toisin sanottuna toteutetun toimintapolitiikan, ohjelmien ja hankkeiden tehokkuuteen, 
vaikuttavuuteen ja/tai taloudellisuuteen.

Tarkastusmenetelmät

63. Ylimmät tarkastuselimet toteuttavat tarkastukset kansainvälisten tarkastusstandardien (ISSAI) ja 
asiaankuuluvien kansallisella tasolla laadittujen täytäntöönpanostandardien mukaisesti, jotta varmistetaan 
tarkastustyön ja kertomusten laatu.

64. Tarkastusmenetelmät ja -menettelyt valittiin ja niitä sovellettiin yksilöllisesti, jotta voitiin varmistaa, että 
tarkastustehtävä suoritettiin mahdollisimman vaikuttavalla tavalla. Asiaankuuluvissa tapauksissa ja kun jäsenvaltion 
toimivallan jako niin edellytti, ylimmät tarkastuselimet toteuttivat tarkastukset yhteistyössä alueellisten 
tarkastuselinten kanssa. Kaksi tässä kertomuksessa käsiteltyä tarkastusta toteutettiin osana kansainvälistä 
koordinoitua tarkastusta (ks. Bulgarian ja Unkarin ylimpien tarkastuselinten osuudet).

65. Asiaankuuluvissa tapauksissa ja kun jäsenvaltion toimivallan jako niin edellytti, ylimmät tarkastuselimet 
toteuttivat tarkastukset yhteistyössä alueellisten tarkastuselinten kanssa. Tärkeän osan työstä muodosti suurien 
tietojoukkojen analysointi (Luxemburg, Slovakia ja Unkari). Lisäksi ylimmät tarkastuselimet arvioivat kansallisista 
talousarvioista osoitettujen varojen käyttöä.

66. Joihinkin tarkastuksiin sisältyi kansainvälinen analyysi. Esimerkiksi Ranskan ylin tarkastuselin analysoi 
tuen täytäntöönpanoa seitsemällä alueella ja vertasi niitä samankaltaisiin menoihin Saksassa, Sveitsissä, Tanskassa, 
Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

67. Asiakirjojen analysointia täydennettiin asianomaisten kansallisten ja alueellisten viranomaisten 
haastatteluilla. Tarkastajat haastattelivat myös yksityishenkilöitä, jotka ovat hyötyneet työllisyystoimenpiteistä. 
Lisäksi tehtiin kyselyjä, jotta tavoitettiin laajempi mielipidekirjo tai suurempi vastaajamäärä.
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Tarkastettu ajanjakso

68. Rakennetoimien seurauksia ja ohjelmien vaikutusta on usein vaikea tarkastaa varhaisessa vaiheessa. Tässä 
koosteessa käsitellyissä tarkastuksissa keskityttiin vuosina 2010–2016 toteutettuihin monivuotisiin ohjelmiin, ja ne 
kattoivat tavallisesti kolmen vuoden ajanjakson.

69. Seuraavassa taulukossa luodaan yleiskatsaus ylimpien tarkastuselinten tarkastustyön päätavoitteisiin ja 
kohdealoihin. Joissakin tarkastuksissa yhdistettiin kaksi tai useampi kohdealoista. Esimerkiksi työllisyysohjelmien 
arviointia täydennettiin usein arvioimalla toimintapoliittisia tavoitteita ja asiaankuuluvaa seurantajärjestelmää. 
Tarkastuksista kolme (Maltan, Portugalin ja tilintarkastustuomioistuimen toimittamat tarkastukset) sisälsi ESR:n tai 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) arvioinnin. Tämä johtuu siitä, että rakennerahastoja on usein käytetty 
tehostamaan kansallisten ohjelmien vaikutuksia.

70. Edellä mainittujen lisäksi kaksi tarkastusta kattoi erilliset hankkeet, joissa nuorille tarjottiin suoraan 
työpaikkaa julkiselta sektorilta (Italia, Puola). Tarjotut työpaikat olivat harjoittelupaikkoja julkishallinnossa tai 
kulttuuriperinnön suojelun alalla.
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Taulukko – Yleiskatsaus tässä tarkastuskoosteessa käsiteltyyn Euroopan unionin ylimpien 
tarkastuselinten työhön
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Belgia
Koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden 
yhteensovittaminen √

Bulgaria
Yliopistotutkinnon suorittaneiden 
urakehityksen sekä muuttoliikkeen seuranta √ √

Saksa
Osaamisvajeesta kärsivien nuorten tuki

√ √

Ranska
Nuorten työhön pääsy – polkujen 
rakentaminen, valtiontuen mukauttaminen √ √

Italia
Kansallisen ”500 nuorta kulttuurin puolesta” 
-hankkeen tarkastus √

Liettua
Ammatilliseen koulutukseen liittyvien 
mahdollisuuksien hyödyntäminen √ √

Luxemburg
Vuosina 2011 ja 2014 julkaistut 
erityiskertomukset työttömyyden torjuntaa 
koskevista toimenpiteistä

√ √

Unkari
Tutkinnon suorittaneiden urakehityksen 
seurantajärjestelmän koordinoitu tarkastus √

Malta
Rakennerahastojen vaikutus Eurooppa 2020 
-strategiaan työllisyyden ja koulutuksen alalla √ √ √

Puola
Työharjoittelut ja työttömien työkokeilut 
julkishallinnon virastoissa √

Portugali
Nuorisotyöllisyyden edistämistä koskevan 
strategisen suunnitelman (”Impulso 
Jovem”) tarkastus

√ √ √ √

Slovakia

Tarkastus, jossa arvioitiin, kuinka tehokkaasti ja 
vaikuttavasti oli käytetty kansallisen 
talousarvion varoja, joiden tarkoituksena oli 
tukea valituissa yliopistoissa tutkinnon 
suorittaneiden menestymistä työmarkkinoilla, 
sekä tarkastus, jossa arvioitiin valittujen 
taloudellisten indikaattorien ja oppimis- ja 
opetusprosessissa sovellettujen indikaattorien 
saavuttamista

√

Yhdistynyt kuningaskunta
Arvon tuottaminen oppisopimusohjelmalla

√ √

Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin

Nuorisotyöttömyys – ovatko EU:n 
toimintapolitiikat tuottaneet tulosta? 
Nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen 
arviointi

√ √ √
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Työllisyyspolitiikan täytäntöönpano

Tarkastuksen tavoitteet

71. Seitsemän ylintä tarkastuselintä suoritti työllisyyspolitiikkojen tai -ohjelmien täytäntöönpanoa koskevan 
tarkastuksen. Useimmissa tapauksissa tarkastuselimet tutkivat, oliko asiaankuuluva lainsäädäntö vaikuttavaa ja 
mahdollistiko se tarkasti määritettyjen kohderyhmien asianmukaisen tukemisen. Lisäksi tarkastuselimet arvioivat 
käytössä olevien hallinto-, seuranta- ja valvontajärjestelmien toimintaa.

72. Kolmessa tapauksessa ylimmät tarkastuselimet arvioivat, suunniteltiinko ja toteutettiinko jäsenvaltioiden 
toimenpideohjelmien kautta ohjattu EU:n tuki vaikuttavalla tavalla ja edistikö se EU:n strategisten tavoitteiden 
täytäntöönpanoa työllisyyden ja koulutuksen alalla (Eurooppa 2020 -strategia).

Keskeiset tarkastushavainnot

73. Tarkastettujen ohjelmien ja toimenpiteiden vaikuttavuudessa ja tehokkuudessa oli suuria eroja. 
Kysymykset, joita pidettiin ongelmallisina yhdessä hankkeessa, eivät aiheuttaneet huolta muissa tarkastuksissa.

74. Tarkastajat havaitsivat, että koko maan kattavissa järjestelmissä ei aina otettu huomioon nuorten 
todellisia tarpeita tai aiempien järjestelmien toiminnasta saatua kokemusta. Siksi nuorille työnhakijoille annetun 
valtiontuen tehokkuudessa oli suuria eroja. Yhdessä tarkastuksessa havaittiin, että intensiivisten ja lyhyen aikavälin 
lähestymistapojen vaikutukset olivat parempia kuin pitkäaikaisen tuen vaikutukset.

75. Monet työllisyysmarkkinoiden toimijat tarjosivat nuorille tukea ja ratkaisuja, minkä seurauksena käyttöön 
otettiin liian monia järjestelmiä. Joskus uudet toimenpiteet kilpailivat jo käytössä olevien ja houkuttelevampien 
vaihtoehtojen kanssa. Tämä johti tilanteisiin, joissa alkutason koulutusta koskevaa tukea saavat harjoittelijat 
hyödynsivät useita tukijärjestelmiä. Lisäksi asiasta vastaavat viranomaiset eivät kyenneet selittämään, miksi tämän 
tasoista päällekkäistä tukea tarvittiin. Tämä osoittaa, että työvoimatoimistot eivät onnistuneet arvioimaan, 
täyttyivätkö koulutustukea koskevat tukikelpoisuusperusteet kaikissa tapauksissa. Eräässä toisessa tapauksessa 
tarkastajat päättelivät, että työvoimatoimistojen rahoituksen olisi perustuttava niiden saavutuksiin ja kohderyhmien 
luonteeseen.

76. Joissakin tapauksissa ohjelmien ja toimenpiteiden hallintaa, seurantaa ja valvontaa ei tuettu tehokkaalla 
tieto- ja hallintajärjestelmällä. Tarkastajat esittivät myös epäilyjä sellaisten varojen määrästä, joita jäsenvaltiot ovat 
osoittaneet yksittäisten toimien täytäntöönpanoon. Lopuksi johdon tietojärjestelmien puutteiden vuoksi 
täytäntöönpanotoimenpiteet olivat osittain epäjohdonmukaisia suunniteltuihin toimenpiteisiin verrattuna.
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Koulutusjärjestelmien mukauttaminen

Tarkastuksen tavoitteet

77. Neljässä tarkastuksessa analysoitiin nuorisotyöttömyyttä koulutusjärjestelmien vaikuttavuuden kannalta. 
Tähän kuului erityisesti opetussuunnitelman tehtävänkuvauksien, suunnittelun ja sisällön sovittaminen 
työmarkkinoiden todellisiin tarpeisiin.

78. Yhdessä tapauksessa tarkastajat arvioivat, vastasivatko koulutuskeskukset työmarkkinoiden tarpeisiin ja 
käytettiinkö niitä tarkoitetulla tavalla. Toisessa tapauksessa tarkastajat tutkivat julkisten varojen käytön tehokkuutta 
eli yliopisto-opiskelijoiden määrän ja kansallisesta talousarviosta myönnettyjen avustusten välistä suhdetta. Tässä 
yhteydessä arvioitiin myös avustusten vaikutusta tutkinnon suorittaneiden menestymiseen työmarkkinoilla.

Keskeiset tarkastushavainnot

79. Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutusta varten laadituilla toimintasuunnitelmilla saavutettiin 
vähäisiä tuloksia, koska hyvin laaditut kriteerit puuttuivat. Siksi markkinoiden tarpeisiin onnistuneesti 
mukautettujen kurssien valikoima jäi vähäiseksi. Tarkastajat havaitsivat, että jotkin tutkintovaatimukset ja 
koulutusvälineet olivat epäjohdonmukaisia tai yhteensopimattomia. Lisäksi tällaisten kurssien tarjoamiseen oli vain 
vähän kannustimia.

80. Liettuassa tarkastajat havaitsivat, että vaikka koulutusinfrastruktuurin parantamiseen oli tehty 
investointeja, puolessa tarkastetuista laitoksista opiskelijamäärä ei ollut lisääntynyt kahden edeltävän vuoden 
aikana. Tämä johtui osittain siitä, että yli puolta näistä keskuksista käytettiin alle viisi tuntia päivässä.

81. Slovakiassa tarkastajat havaitsivat, että yliopistoista valmistui liian paljon opiskelijoita, jotka eivät saaneet 
töitä omalla opiskelualallaan ja että tutkintojen ja työmarkkinoiden tarpeiden välinen korrelaatio oli riittämätöntä. 
Tämä koski erityisesti korkeakoulutuksen rahoitusjärjestelmää. Yliopistojen rahoituksen perusteena ei käytetty 
tutkinnon suorittaneiden menestystä työmarkkinoilla, vaan suurin osa rahoituksesta myönnettiin yksinomaan 
rekisteröityneiden opiskelijoiden määrän perusteella.

82. Osa havainnoista oli kuitenkin myös myönteisiä. Joissakin jäsenvaltioissa (Belgia, Yhdistynyt 
kuningaskunta) työnantajat olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä työmarkkinoille suunnatun koulutuksen laatuun. 
Joissakin tapauksissa myös opiskelijat arvostivat opetussuunnitelmaa. Slovakiassa tehdyssä kyselyssä lähes kaikki 
tutkinnon suorittaneet ilmoittivat, että he arvostivat suuresti yliopistokoulutuksensa laatua, vaikka vain noin puolet 
valmistuneista olisi valinnut saman opiskelualan uudelleen. Toisaalta Yhdistyneessä kuningaskunnassa harjoittelijat 
eivät suhtautuneet yhtä myönteisesti toteutuksen laatuun.



37
OSA II – Yleiskatsaus ylimpien tarkastuselinten työhön

Työnhakutoimenpiteiden parantaminen

Tarkastuksen tavoitteet

83. Viidessä tarkastuksessa arvioitiin työkeskusten ja vastaavien hankkeiden valmiuksia helpottaa 
työnvälitystä (esim. oppisopimusohjelma Yhdistyneessä kuningaskunnassa). Ylimmät tarkastuselimet keskittyivät 
tarkastuksissa nuorisotyöllisyyden edistämiseksi tehtyjen aloitteiden vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen.

84. Nämä tarkastukset kattoivat usein muitakin kysymyksiä, kuten toimintapoliittisten puitteiden ja 
relevanttien seurantajärjestelmien asianmukaisuuden. Siksi jotkin tämän analyysin muissa osissa esitetyt 
huomautukset pätevät myös tähän osioon.

Keskeiset tarkastushavainnot

85. Tarkastusten saavutuksia oli vaikea arvioida, koska toimenpiteiden ja osallistujien työllistyvyyden välistä 
yhteyttä oli usein vaikea määrittää. Nuorille työnhakijoille annetun valtiontuen tehokkuudessa oli suuria eroja. 
Esimerkiksi Luxemburgin ylimmän tarkastuselimen tarkastajat totesivat, että kerätyt tiedot eivät olleet vakuuttavia, 
koska työnhakijoiden työllistyvyydestä ei ollut tietoja. Ranskalaiset tarkastajat totesivat, että nuorille työnhakijoille 
myönnetyn valtiontuen tehokkuudessa oli suuria eroja ja että alueellisten sidosryhmien on tehtävä yhteistyötä 
toimintansa vaikuttavuuden lisäämiseksi ja parannettava työttömien nuorten seurantaa.

86. Portugalissa toteutetussa tarkastuksessa kävi ilmi, että nuorten työllistettävyyden parantamista koskevan 
suunnitelman hallinta- ja valvontatoimenpiteitä ei tuettu tehokkaalla tietojen koostamisella ja soveltuvalla 
hallintajärjestelmällä. Tämän seurauksena täytäntöönpano ei lainkaan vastannut odotettuja tavoitteita viivästysten 
ja muiden käytössä olevien ja houkuttelevampien harjoitteluohjelmien kanssa käydyn kilpailun vuoksi.

87. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tarkastetusta oppisopimusohjelmasta vastuussa ollut ministeriö ei ollut 
määrittänyt, miten se käyttäisi oppisopimusten määrän kasvua tuottavuuden parantamiseen. Uusien 
koulutusvaatimusten kehittämisprosessi oli vaatinut työnantajilta paljon resursseja ja kestänyt suunniteltua 
pidempään. Työnantajat olivat erittäin tyytyväisiä tarjotun koulutuksen laatuun ja saatuihin hyötyihin. 
Harjoittelijoiden kuva toteutuksen laadusta ei kuitenkaan ollut yhtä optimistinen. Lisäksi koulutusalan 
tarkastuslaitos katsoi, että tarjoajista noin yhden viidesosan olisi parannettava koulutuksensa laatua.
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Seurantajärjestelmät

Tarkastuksen tavoitteet

88. Seuranta ja tiedonkeruun hallinta ovat erittäin tärkeitä näyttöön perustuvissa päätöksentekoprosesseissa. 
Sen ansiosta minkä tahansa toimintapolitiikan tai ohjelman nykytilannetta voidaan arvioida asianmukaisesti. Lisäksi 
se on välttämätöntä, jotta voidaan päättää tulevista parannuksista.

89. Bulgarian ja Unkarin ylimpien tarkastuselinten toteuttamissa tarkastuksissa keskityttiin sellaisten 
toimenpiteiden seurantaan, joiden tavoitteena oli seurata tutkinnon suorittaneiden työuria. Ylimmät 
tarkastuselimet arvioivat sellaisten järjestelyjen vaikuttavuutta, joilla seurattiin yliopistotutkinnon suorittaneiden 
urakehitystä ja muuttoliikettä.

90. Muissa tarkastuksissa tutkittiin, oliko käytössä olevat seurantajärjestelmät perustettu asianmukaisesti ja 
kyettiinkö niiden avulla varmistamaan, että johdon käytettävissä olevat tiedot ovat täsmällisiä ja luotettavia. 
Luotettavaa seurantaa pidettiin välttämättömänä, jotta voitiin ottaa käyttöön päätöksentekoa tukeva väline, jonka 
avulla annettiin palautetta kohdennettua koulutusta tarjoaville oppilaitoksille. Varmoja tietoja tarvittiin myös, jotta 
nuoria voitiin ohjata heidän uravalinnoissaan.

Keskeiset tarkastushavainnot

91. Vakaan ja luotettavan seurantajärjestelmän perustaminen monimutkaisessa toimintaympäristössä on 
haastava tehtävä. Joissakin tapauksissa seurantajärjestelmiä käytettiin vaikuttavasti. Tämä puolestaan osoitti, että 
asianomaiset organisaatiot suorittivat tehtävänsä hyvin ja tavoitteiden mukaisesti hankkeiden kaikissa eri vaiheissa. 
Tällaiset järjestelmät tarjosivat vaikuttavaa tukea päätöksentekoprosesseihin muun muassa antamalla tietoa 
tutkinnon suorittaneiden työllisyyden laadusta. Luotettavien tietojen ansiosta jotkin tarkastetut oppilaitokset 
saavuttivat tai ylittivät vaaditut tavoitteet.

92. Toimivaltaisten viranomaisten pyrkimyksistä ja saavutuksista huolimatta ylimmät tarkastuselimet 
havaitsivat myös heikommin onnistuneita tapauksia, joissa toimenpiteet eivät aina olleet vaikuttavia. Nämä virheet 
ja puutteet voidaan luokitella seuraavasti:

 ο Virheellinen rakenne: osallistujia koskevien tietojen keräämistä, kokoamista, analysointia ja arviointia 
varten ei määritetty tarkasti menettelyjä tai vastuualueita. Oli esimerkiksi epäselvää, kuinka paljon 
kansallista rahoitusta jäsenvaltiot olivat osoittaneet yksittäisiin toimenpiteisiin. Lisäksi luvut eivät 
olleet vakuuttavia, koska työnhakijoiden työllistyvyydestä ei ollut tietoa.

 ο Epäasianmukainen käyttö: joidenkin toimenpiteiden hallinnointia, seurantaa ja valvontaa ei tuettu 
tehokkaalla tiedonkeruu- ja hallintajärjestelmällä. Siksi tietoja ei käytetty esimerkiksi silloin, kun 
päätettiin, minkä verran opiskelijoita yliopiston kursseille otetaan.

 ο Vanhentuneet tai epäolennaiset tiedot: tulosindikaattoreita laadittiin ainoastaan alkuvaiheessa. 
Tiettyjä tutkinnon suorittaneiden ryhmiä voitiin seurata vain rajallisesti. Tietojen hajanaisuus ja 
vaillinaisuus heikensivät mahdollisuuksia päivittää nuorisotyöllisyystoimien alustavia arviointeja.
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Suoraa työllisyyttä tarjoavat ohjelmat

Tarkastuksen tavoitteet

93. Tässä viimeisessä tarkastetussa hanketyypissä tarjottiin suoraan työpaikkoja nuorille. Yhdessä hankkeessa 
tarjottiin harjoittelupaikkoja julkishallinnossa (Puolassa) ja toisessa työpaikkoja Italian kulttuuriperinnön 
säilyttämisen alalla. Kummassakin tapauksessa tarkastajat arvioivat, miten hankkeet oli pantu täytäntöön ja mitä 
tuloksia niillä oli saavutettu.

Keskeiset tarkastushavainnot

94. Harjoittelupaikkoja koskeva rekrytointi Puolassa ei ollut avointa. Suurin osa julkisista tahoista ei julkaissut 
tietoa paikoista ja rekrytointimenettelyistä verkkosivuillaan. Lisäksi kaikki tahot eivät olleet valmistautuneet 
ottamaan vastaan suuria harjoittelijamääriä, ja joskus osallistujille annettiin erittäin yksinkertaisia tehtäviä, kuten 
kopioimista. Mentorointijärjestelmäkään ei aina toiminut hyvin. Joissakin tapauksissa mentori oli vastuussa liian 
monesta asiakkaasta, jolloin mentoroinnin sisältö jäi vähäiseksi.

95. Kulttuuriperintöhanke pantiin täytäntöön tavoitteiden mukaisesti. Hankkeella tarjottiin nuorille 
koulutusta ja restauroitiin kulttuuriperintöä usein käynnistämällä hylättyjä aloitteita uudelleen. Tarkastajat 
suhtautuivat kriittisesti myös sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen monimutkaisuuteen, laitteiston puutteisiin 
tai vanhentuneisiin laitteisiin, rahoituksen puutteisiin ja monimutkaisten tehtävien suorittamiseen varatun ajan 
riittämättömyyteen. Joissakin tapauksissa harjoittelijoiden vaihtuvuus oli suurta, mikä lisäsi työtaakkaa ja aiheutti 
henkilöstövajausta.

96. Yleisesti ottaen hankkeiden vastaanotto oli myönteinen, ja kummankin hankkeen osallistujat arvostivat 
saamaansa mahdollisuutta.

Julkisuus

97. Kaikki tähän koosteeseen sisältyvät kertomukset julkaistiin asianomaisten ylimpien tarkastuselinten 
verkkosivuilla. Kertomuksista julkaistiin tavallisesti myös lehdistötiedotteet, joiden avulla pyrittiin lisäämään 
kertomusten näkyvyyttä joukkoviestimissä.

98. Joidenkin ylimpien tarkastuselinten viestintään kuuluvat esittelyt tärkeimmille sidosryhmille, joita ovat 
tavallisesti kansalliset parlamentit tai niiden erikoisvaliokunnat sekä asiaankuuluvat valtion elimet ja virastot.

99. Lisäksi jotkin ylimmät tarkastuselimet esittelivät kertomuksiaan kansainvälisissä konferensseissa ja 
seminaareissa. Tämä koski tavallisesti tapauksia, joissa oli käytetty EU:n varoja tai joissa tarkastus toteutettiin osana 
kansainvälistä yhteistyötä.
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Tarkastusten jatkotoimet

100. Kaikki ylimmät tarkastuselimet toteuttavat suositusten antamisen jälkeen jatkotoimia. Tämä on 
periaatekysymys ja kuuluu hyvään toimintatapaan. Kunkin ylimmän tarkastuselimen sisäiset säännöt vaikuttavat 
valittuun lähestymistapaan. Jatkotoimiin voi kuulua kunkin suosituksen täytäntöönpanon seuranta, tai ne voidaan 
suorittaa toisen tarkastustehtävän osana.

101. Jatkotoimia toteutettiin tavallisesti kuuden kuukauden ja kolmen vuoden välillä suositusten 
täytäntöönpanon määräajan umpeutumisesta ylimpien tarkastuselinten sisäisten sääntöjen mukaisesti. Jotkin 
ylimmät tarkastuselimet toteuttavat tarkastusten jälkeen jatkotoimia sitoutumatta erityiseen aikatauluun.

102. Tähän koosteeseen sisältyvien kertomusten osalta yksi ylin tarkastuselin oli jo toteuttanut 
seurantatarkastuksen ja eräs toinen ei aio toteuttaa uusia asiaa koskevia tarkastuksia.
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Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Nuorisotyöttömyys – ovatko EU:n 
toimintapolitiikat tuottaneet tulosta? 
Nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen 
arviointi

Yleiskuvaus

103. Kertomuksessa arvioidaan neuvoston suosituksella käyttöön otetun EU:n nuorisotakuun edistymistä sen 
varmistamisessa, että alle 25-vuotiaille tarjotaan työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka neljän 
kuukauden kuluessa koulutuksen päättämisestä tai työttömäksi joutumisesta. Kertomuksessa arvioidaan myös 
nuorisotyöllisyysaloitetta, jonka avulla tarjottiin lisätukea kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. Tarkastuksessa 
havaittiin, että edistystä on saatu aikaan vain vähän, eivätkä saavutetut tulokset täytä odotuksia.

104. Nuorisotyöllisyysaloitteelle on vahvistettu 6,4 miljardin euron määrärahat, joista 3,2 miljardia euroa 
maksetaan EU:n talousarvion uudesta budjettikohdasta ja 3,2 miljardia euroa perustuu ESR:n kansallisiin 
määrärahoihin.

Tarkastustapa

105. Tärkeimmät tarkastuksen kohteet olivat Euroopan komissio ja täytäntöönpanoelimet seitsemässä 
jäsenvaltiossa: Irlanti, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Portugali ja Slovakia. Tarkastus kohdistui elimiin, jotka suoraan 
osallistuvat nuorisotakuuohjelmien täytäntöönpanoon ja/tai hallinnoivat nuorisotyöllisyysaloitetta ja ESR:n 
toimenpideohjelmia, joiden aiheena oli nuorisotyöttömyys.

106. Evidenssiä saatiin asiakirjatarkastuksista EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla sekä haastattelemalla kansallisia 
vastuuviranomaisia. Tarkastajat analysoivat kootun evidenssin ja tutkivat otoksen, joka koostui 
nuorisotyöllisyysaloitteen avulla tuetun tarjouksen saaneista henkilöistä.

107. Tarkastustehtävään käytettiin suunnittelusta julkaisuun kaikkiaan 190 henkilötyöviikkoa. Tarkastustiimiin 
kuului tehtävävastaava ja yhdeksän tarkastajaa. Tiimi koottiin niin, että tarkastajat saattoivat toteuttaa 
tarkastusmenettelyjä kaikissa tarkastukseen valituissa jäsenvaltioissa.

108. Tarkastus toimitettiin syyskuun 2015 ja maaliskuun 2017 välisenä aikana.

EUROOPAN 
TILINTARKASTUS-
TUOMIOISTUIN



42
OSA III – Katsaus ylimpien tarkastuselinten kertomuksiin

Keskeiset havainnot

109. Tarkastuskäynnin kohteena olleet seitsemän jäsenvaltioita olivat edistyneet nuorisotakuun 
täytäntöönpanossa ja tuloksia oli saavutettu jonkin verran. Tuolloin – yli kolme vuotta neuvoston suosituksen 
hyväksymisen jälkeen – vallitseva tilanne ei kuitenkaan täyttänyt nuorisotakuun käynnistämisen yhteydessä alun 
perin vallinneita odotuksia. Nuorisotakuun tavoitteena oli, että kaikille NEET-nuorille (jotka ovat koulutuksen ja 
työelämän ulkopuolella) tarjotaan laadukasta työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikkaa neljän 
kuukauden kuluessa.

110. Yksikään tarkastuskäynnin kohteena olleista jäsenvaltioista ei ollut vielä huolehtinut siitä, että kaikilla 
NEET-nuorilla on mahdollisuus saada neljän kuukauden kuluessa tarjous, jonka turvin he voivat osallistua 
työmarkkinoille kestävällä tavalla. Yhtenä keskeisenä tekijänä tilanteeseen vaikutti se, että toimia ei kyetty 
kohdentamaan koko NEET-väestöön pelkästään EU:n talousarviovaroin.

111. Selvää ei myöskään ollut se, minkä verran kansallisia varoja jäsenvaltiot olivat osoittaneet nuorisotakuun 
toteuttamiseen.

112. Tarkastuksessa todettiin lisäksi, että nuorisotyöllisyysaloitteen vaikutus nuorisotakuun tavoitteiden 
saavuttamiseen oli tarkastusajankohtana hyvin vähäinen viidessä tarkastuskäynnin kohteena olleessa jäsenvaltiossa.

Suositukset

113. Keskeisinä tekijöinä tuotiin esille esimerkiksi, että jäsenvaltioiden ja komission olisi

 ➤ hallittava odotuksia asettamalla realistiset ja saavutettavissa olevat tavoitteet ja tavoitearvot

 ➤ suoritettava rahoitusvajearviointeja ja markkina-analyyseja ennen järjestelmien perustamista

 ➤ parannettava seuranta- ja raportointijärjestelmiään.

Lisäksi jäsenvaltioiden olisi

 ➤ laadittava kattava selvitys nuorisotakuun täytäntöönpanon kustannuksista ja muokattava 
järjestelmänsä saatavilla olevan rahoituksen mukaan

 ➤ varmistettava, että tarjoukset vastaavat osallistujien profiileja ja työmarkkinoiden kysyntää ja 
johtavat työllisyyteen.

Komission olisi

 ➤ varmistettava, että jäsenvaltiot osoittavat, kuinka EU-rahoitteisten työllistämistoimenpiteiden avulla 
vastataan toimenpiteiden kohteena olevien nuorten tarpeisiin riittävissä määrin.
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Julkaisu ja jatkotoimet

114. Kertomus julkaistiin huhtikuun 2017 alkupuolella. Lehdistölle ja sidosryhmille järjestettiin silloin 
tiedotustilaisuuksia Brysselissä. Tämän jälkeen kertomus esiteltiin Euroopan parlamentin talousarvion 
valvontavaliokunnalle (CONT) ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden (EMPL) valiokunnalle sekä Eurooppa-neuvoston 
sosiaalityöryhmälle huhtikuun 2017 lopulla.

115. Lisäksi Brysselissä Euroopan parlamentin tiloissa järjestettiin toukokuussa 2017 korkean tason konferenssi, 
jossa keskusteltiin kertomuksen johtopäätöksistä. Tunnustetut asiantuntijat EU:n toimielimistä, käytännön toimijat, 
nuorison ja työnantajien edustajat sekä muut julkiset ja yksityiset sidosryhmät vaihtoivat näkemyksiä ja ajatuksia 
EU:n nuorisotyöllisyysohjelmista ja keskustelivat siitä, kuinka toimenpiteillä voidaan jatkossa edistää 
nuorisotyöllisyyttä.

116. Kertomusta koskeva seuranta toteutetaan vakiomenettelyn mukaisesti kolmen vuoden kuluttua sen 
julkaisusta.

Odotetut vaikutukset

117. Kertomuksen ja sen suositusten tarkoituksena on edesauttaa toimintapolitiikan kehittämistä seuraavilla 
osa-alueilla:

 ο parempi toimintapolitiikan suunnittelu ja kohdentaminen ja realistisempi tavoitteenasettelu 
perusteellisen tarpeidenarvioinnin ansiosta vastaavanlaisten EU:n tason toimintapoliittisten 
aloitteiden yhteydessä tulevaisuudessa

 ο lisääntynyt avoimuus niiden EU:n ja kansallisten julkisten varojen osalta, jotka osoitetaan 
jäsenvaltioissa nuorisotakuuseen

 ο kohdennetumpi hankevalikoima jäsenvaltioissa, jotta havaittuihin tarpeisiin voidaan vastata 
paremmin antaen yksilöllisesti räätälöityä tukea, joka vastaa työmarkkinoiden tarpeita ja jonka avulla 
niin ollen varmistetaan, että saavutetut tulokset ovat kestäviä

 ο kattavammat, paremmin ajoitetut ja luotettavammat tiedonkeruumenetelmät jäsenvaltioissa, jotta 
toimintapolitiikkaa voidaan analysoida ja tarkistaa aiemmin toteutetuista hankkeista koottujen 
tietojen pohjalta.
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Belgian ylin tarkastuselin

Cour des Comptes / Rekenhof / Rechnungshof

Tarkastuskertomus koulutusjärjestelmän ja 
työmarkkinoiden yhteensovittamisesta

Yleiskuvaus

118. Belgian ylin tarkastuselin suoritti vuonna 2014 tarkastuksen koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden 
yhteensovittamisesta. Belgian ylin tarkastuselin tutki ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksen ja 
työmarkkinoiden yhteensovittamista, missä oli vielä parantamisen varaa. Useat laajoja teknisiä ja ammatillisia 
opetussuunnitelmia suorittavat opiskelijat valmistuivat ylemmän perusasteen ja keskiasteen oppilaitoksen 
kolmannelta luokalta tutkinnoilla, joista ei ollut riittävää hyötyä työmarkkinoilla. Vaikka tutkintokehystä koskevalla 
vuoden 2009 asetuksella parannettiin osaltaan yhteensovittamista, sen täytäntöönpanossa ilmeni soveltamisalaan, 
aikatauluun ja tiedon puutteeseen liittyviä ongelmia.

Tarkastustapa

119. Ylin tarkastuselin suoritti tuloksellisuuden tarkastuksen seuraavien kysymysten perusteella:

 ο Miten Flanderin hallitus suhtautuu yleisesti koulutuksen ja työmarkkinoiden yhteensovittamiseen?

 ο Onko koulutustarjonta sovitettu työmarkkinoiden tarpeisiin?

 ο Keskitytäänkö koulutuksen sisällössä niihin tietoihin ja taitoihin, joita opiskelijat tarvitsevat 
harjoittaakseen ammattia?

120. Tarkastuksessa selvitettiin yhteensovittamiseen liittyvät ongelmat ja toimintapolitiikat ja korostettiin 
kahta näkökohtaa, jotka liittyvät suurimmissa keskiasteen oppilaitoksissa opetettavien aineiden määrittämiseen, 
mukaan lukien suunnittelu ja sisältö. Ylin tarkastuselin käytti tarkastuksessaan sääntöjä ja säännöksiä, virallisia 
asiakirjoja sekä hallinnollisia asiakirjoja. Se tarkasteli vuosien 2007–2010, 2010–2014 ja 2014–2015 
opetussuunnitelmia. Kahden tarkastajan tarkastustiimi haastatteli opetusministeriön, koulutuksen 
laadunvarmistuksesta vastaavan viranomaisen, koulutusalan tarkastuslaitoksen ja koulutuspalveluista vastaavan 
viranomaisen henkilöstöä sekä seitsemän työnantaja-alan edustajia.
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Keskeiset havainnot

Flanderin koulutus- ja työmarkkinapolitiikka

121. Flanderissa noudatettava toimintapolitiikka, jolla sovitetaan koulutusjärjestelmä ja työmarkkinat yhteen, 
koostuu useista eri osa-alueista: luonnontieteitä, teknologiaa, insinööritieteitä ja matematiikkaa (STEM-tieteitä) 
koskeva toimintasuunnitelma, flaamilainen tutkintorakenne, työssäoppiminen, oppimisen ja työskentelyn 
yhdistäminen, ammatillisen koulutuksen parantaminen, ammatillinen pilari (beroepskolom) ja alueelliset 
teknologiakeskukset. Toistaiseksi STEM-tieteitä koskeva toimintasuunnitelma on tuottanut vain vähän tuloksia. 
Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksen uudistamiseksi Flanderin hallitus käynnisti koulutuskurssien 
arvioinnin. Koulutusta koskevassa vuosien 2009–2014 poliittisessa asiakirjassa korostettiin erityisiä puutteita ja 
ongelmia, jotka liittyvät ylemmän perusasteen ja keskiasteen sekä korkeakoulutuksen yhteensovittamiseen 
työmarkkinoiden kanssa.

Flanderin hallituksen rooli

122. Flanderin hallitus voi laatia uusia koulutuskursseja, joilla vastataan yhteiskunnan, koulutuksen tai 
teknologian kehitykseen sekä työmarkkinoiden tarpeisiin. Hallitus määrittää uusien koulutuskurssien 
hyväksymismenettelyn ja -kriteerit todellisten tarpeiden pohjalta ja laatii ehdotuksia virallisten edustajien ja 
asiantuntijoiden komitealle. Tarkastajat kuitenkin havaitsivat, että pitkälle kehitetyt kriteerit puuttuivat useissa 
tapauksissa. Koulutuskurssien luomiseen ja muuttamiseen on olemassa sääntöjä, mutta vanhentuneen koulutuksen 
käsittelystä ei ole sitovia sääntöjä. Tutkintoja on kahdenlaisia: ammatillisia ja yleissivistäviä.

Menettely ja lainsäädäntö

123. Kuka tahansa työmarkkinoiden toimija voi esittää kursseja validoivalle komitealle ehdotuksia uusista 
kursseista. Hallitus päätti vuonna 2006 arvioida ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutusta tarkastelemalla 
kaikkia opintohaaroja. Sen tarkoituksena oli päivittää ja järkeistää olemassa olevaa kurssitarjontaa. Ylemmän 
perusasteen ja keskiasteen koulutuksen uudistamiseksi laadittiin yleissuunnitelma, joka perustui eurooppalaisiin 
avaintaitoihin. Yleissuunnitelmaan sisältyi uusia ja sisällöltään päivitettyjä koulutuskursseja, millä pyrittiin 
parantamaan yhteensovittamista, ja siinä korvattiin koulutustyypit koulutusaloilla säilyttäen luokkarakenne. 
Voimassa olevalla lainsäädännöllä edistetään uuden koulutuksen suuntaamista työmarkkinoille. Ylin tarkastuselin 
kuitenkin havaitsi, että työmarkkinoille onnistuneesti suunnattu kurssitarjonta oli edelleen vähäistä. Lisäksi se 
totesi, että Flanderin hallitus tarjosi vain vähän kannustimia tällaisten kurssien järjestämiseen. Tutkinnot perustuvat 
tulevaisuudessa erityisiin loppututkintoihin ja ammatillisiin tutkintoihin. Näin pyritään välttämään koulujen ja 
oppilaitosten kurssitarjontaa, jolle ei ole tarvetta työmarkkinoilla.

124. Ylin tarkastuselin totesi, että työmarkkinoiden eri alojen toimijat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä 
työmarkkinoille suunnatun koulutuksen laatuun. Siihen liittyi kuitenkin joitakin laadullisia heikkouksia, ja puutetta 
oli erityisesti ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksen suorittaneista teknikoista.

125. Flanderin hallitus pyrki yhteensovittamaan koulutuksen ja työmarkkinat entistä paremmin panemalla 
täysimääräisesti täytäntöön tutkintorakennetta koskevan vuoden 2009 asetuksen, jota muutettiin vuonna 2011, ja 
soveltamalla STEM-tieteitä koskevaa toimintasuunnitelmaa, jonka odotetaan tuottavan parempia tuloksia pitkällä 
aikavälillä. Asetuksen täytäntöönpano on kuitenkin toistaiseksi ollut hidasta, ja siihen liittyy edelleen huolenaiheita, 
joita asetuksen muuttamisella ei pystytty ratkaisemaan.
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Suositukset

 ➤ Flanderin hallituksen ja hallinnon olisi jatkossakin arvioitava koulutuskursseja, jotta muodostetaan selkeä käsitys 
kurssien relevanttiudesta nykyisille työmarkkinoille.

 ➤ Hallituksen olisi päivitettävä tai lopetettava vanhentuneet kurssit.

 ➤ Käyttöön olisi otettava säännelty järjestelmä, jolla varmistetaan, että koulut lopettavat työmarkkinoille 
suunnatun koulutuksen, joka ei vastaa työmarkkinoiden tarpeita. Kouluja olisi myös kannustettava järjestämään 
tarvittavaa opetusta.

 ➤ Tutkintoja varten olisi laadittava laaja-alaiset oikeudelliset säännöt.

 ➤ Opetushenkilöstö olisi otettava varhaisemmassa vaiheessa mukaan ammatillisten tutkintojen suunnitteluun.

 ➤ Hallituksen olisi tarkastettava loppututkintoja koskevien kuvausten käyttö.

 ➤ Hallituksen olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että ammatillisten tutkintojen relevanssi 
pystytään asianmukaisesti osoittamaan.

 ➤ Flanderin viranomaisten validoimat ammatilliset osaamisprofiilit on laadittava valmiiksi, ja niiden on vastattava 
tarpeita.

Julkaisu ja jatkotoimet

126. Tarkastuskertomus esiteltiin Flanderin parlamentille ja julkaistiin marraskuussa 2014. Kertomus ja 
lehdistötiedote löytyvät ylimmän tarkastuselimen verkkosivustolta (www.rekenhof.be).

127. Koulutusministeri antoi tukensa kertomukselle ja tiedusteli, miksi ylimmän tarkastuselimen mukaan on 
epäselvää, miten osaamisperusteista lähestymistapaa ja kuvausten osatekijöitä voidaan soveltaa henkilökohtaiseen 
kehitykseen. Lisäksi ministeri pohti, voisivatko työmarkkinaosapuolet osallistua varhaisemmassa vaiheessa 
ammatillisten tutkintojen suunnitteluun. Ministeri totesi myös, että koulutustarjonnan muuttamiseksi tarvitaan 
kokonaisvaltainen lähestymistapa.

Odotetut vaikutukset

128. Toteutettujen suositusten odotetaan edistävän koulutusjärjestelmän yhteensovittamista 
työmarkkinoiden tarpeisiin. Opetussuunnitelmissa on vastaisuudessa ilmoitettava selvästi loppututkinnot ja 
ammatilliset tutkinnot. Tämä osaamisperusteinen lähestymistapa sisältää kuitenkin myös riskejä, minkä lisäksi on 
epäselvää, miten se soveltuu koulutuksen laajempaan tehtävään yhteiskunnan ja yksilökehityksen kannalta.

http://www.rekenhof.be
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Bulgarian kansallinen tarkastusvirasto

Сметна палата на Република България

Yliopistotutkinnon suorittaneiden urakehityksen 
ja muuttoliikkeen seurantaa koskeva tarkastus

Yleiskuvaus

129. Tarkastuskertomuksessa arvioitiin niiden järjestelyjen vaikuttavuutta, joilla seurataan yliopistotutkinnon 
suorittaneiden urakehitystä ja muuttoliikettä.

130. Seurantatoimien tuloksellisuutta arvioitiin seuraavien kriteerien täyttymisen perusteella:

 ο selkeät säännöt yliopistotutkinnon suorittaneiden urakehityksen seurantaan

 ο järjestelmä urakehityksen seuraamiseksi

 ο ennakkoedellytykset muuttoliikkeen seuraamiseksi

 ο näiden prosessien varsinainen seuranta korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden keskuudessa.

Tarkastustapa

131. Tarkastus kattoi 1. tammikuuta 2013 ja 31. joulukuuta 2015 välisen ajanjakson, ja siinä tutkittiin useiden 
valtion elinten ja laitosten toimia, joilla seurataan tutkinnon suorittaneiden urakehitystä ja muuttoliikettä.

Keskeiset havainnot

132. EU:ssa ja jäsenvaltioissa on laadittu useita asiakirjoja, joissa käsitellään tarvetta kerätä tietoa tutkinnon 
suorittaneiden urakehityksestä. Voimassa olevissa säädöksissä vahvistetaan lähtökohtaisesti, että korkeakoulutus- ja 
työllisyyspolitiikan täytäntöönpanosta vastaavien eri elinten on tehtävä yhteistyötä vaihtamalla tietoja, mutta 
säädöksissä ei vahvisteta menettelyjä tai vastuualueita tutkinnon suorittaneita koskevien tietojen keräämistä, 
kokoamista, analysointia ja arviointia varten.
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133. Yliopistot ovat perustaneet järjestelmiä, joiden avulla tutkinnon suorittaneiden urakehitystä seurataan. 
Useimmissa yliopistoissa käytössä olevat keruumenetelmät ja -lähteet eivät ole riittävän luotettavia, joten kerätyt 
tiedot eivät ole kattavia tai ajan tasalla.

134. Bulgarian yliopistojen arviointijärjestelmä on luotettava väline tutkinnon suorittaneiden urakehityksen 
seuraamiseksi, sillä siinä käytetään objektiivisista ja keskitetyistä lähteistä peräisin olevaa tietoa. Seuraavien 
tutkinnon suorittaneiden henkilöryhmien seuraamiseen liittyy rajoituksia: ulkomailla tutkinnon suorittaneet, 
henkilöt, jotka eivät maksa sosiaaliturvamaksuja, ja työttömät henkilöt, jotka eivät ole rekisteröityneet 
työvoimatoimistoon.

135. Koska arviointijärjestelmässä olevat tutkinnon suorittaneita koskevat tiedot ovat luotettavia, koulutus- ja 
tiedeministeriö voisi käyttää niitä luottavaisesti määrittäessään korkea-asteen koulutuksen rahoitus- ja 
sisäänpääsypolitiikkaa. Näin ei kuitenkaan menetelty tarkastetulla ajanjaksolla. Vuonna 2016 ministeriö kytki 
yliopistojen sisäänpääsyn ja rahoituksen yhteen urakehityksen kanssa. Näin vahvistettiin arviointijärjestelmän 
asemaa tässä yhteydessä.

136. Euroopan parlamentti ja komissio ovat korostaneet, että epäsuhtainen liikkuvuus ja ’aivovienti’ 
aiheuttavat vakavia ongelmia jäsenvaltioille. Ne ovat painottaneet tarvetta puuttua ongelmaan sekä kansallisella 
että EU:n tasolla. Tutkinnon suorittaneiden muuttoliikkeen hallinnointia koskevassa Bulgarian toimintapolitiikassa 
keskitytään kahteen keskeiseen alueeseen: kannustetaan ulkomailla asuvia bulgarialaisia palaamaan kotimaahan ja 
houkutellaan erittäin päteviä ulkomaalaisia Bulgariaan. Toimintatapaa kuvataan useissa strategisissa asiakirjoissa.

137. Yliopistotutkinnon suorittaneiden urakehityksen ja muuttoliikkeen seurantatoimenpiteet eivät ole 
vaikuttavia seuraavista syistä:

 ο erittäin pätevien työntekijöiden muuttoliikettä koskeva toimintapolitiikka on erittäin hajanaista

 ο käytössä ei ole selkeitä tavoitteita, erityisiä toimenpiteitä tai vastuualueita, joiden mukaisesti 
muuttoliikettä hallinnoivat elimet voisivat seurata tutkinnon suorittaneiden urakehitystä

 ο työntekijöiden muuttoliikettä koskevien tietojen keräämistä ja analysointia koskeva kansallinen 
sääntely on vähäistä

 ο tutkinnon suorittaneiden muuttoliikkeen seurantajärjestelmät ovat epäluotettavia sekä kansallisella 
tasolla että asiasta vastaavissa osastoissa.

138. Tietyistä rajoitteista huolimatta Bulgarian yliopistojen arviointijärjestelmä on osoittautunut erittäin 
vaikuttavaksi keinoksi seurata tutkinnon suorittaneiden urakehitystä kansallisella tasolla.
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Suositukset

139. Tarkastuksen perusteella annettiin seuraavat suositukset.

Työ- ja sosiaaliministerin olisi

 ➤ laadittava vaikutustenarviointi erittäin pätevien työntekijöiden muuttoliikkeen hallinnointia 
koskevasta toimintapolitiikasta sekä politiikan muutostarpeista

 ➤ laadittava analyysi seuraavista näkökohdista:

 ο erittäin pätevien työntekijöiden muuttoliikkeestä saatavilla olevien tietojen ominaispiirteet ja 
rajoitteet sekä mahdolliset keinot näiden rajoitteiden poistamiseksi

 ο mahdollisuudet perustaa mekanismi (sekä bulgarialaisten että ulkomaalaisten) erittäin pätevien 
työntekijöiden muuttoliikettä koskevien tietojen keräämistä, vaihtamista ja vahvistamista varten 
sekä loogisen yhteyden luominen

 ➤ laadittava lainsäädäntöä, jolla nimetään tietty elin tai organisaatio vastaamaan työvoiman 
muuttoliikettä koskevien tietojen keräämisestä ja analysoinnista Bulgariassa

 ➤ perustettava kansallinen järjestelmä, jolla seurataan työvoiman ja myös yliopistotutkinnon 
suorittaneiden muuttoliikettä

 ➤ neuvoteltava sopivasta mekanismista, jolla ministeriöt ja osastot voivat vaihtaa tietoa työvoiman ja 
myös erittäin pätevien työntekijöiden muuttoliikkeestä, ottaen huomioon komission vuonna 2016 
hyväksymä Euroopan uusi osaamisohjelma ja Euroopan parlamentin päätöslauselma 2015/2281(INI).

Koulutus- ja tiedeministerin olisi

 ➤ tarkasteltava uudelleen indikaattoreita toimintasuunnitelmassa, jolla pannaan täytäntöön 
korkeakoulutuksen kehittämistä Bulgariassa koskeva strategia

 ➤ määritettävä uraan tähtäävää koulutusta koskevan kansallisen etenemissuunnitelman erityiset 
ominaisuudet ja tavoitteet sekä indikaattorit sen täytäntöönpanon seuraamiseksi

 ➤ laadittava lainsäädäntöä Bulgarian yliopistojen arviointijärjestelmän toiminnasta, jotta varmistetaan 
sen toiminnan kestävyys ja luotettavuus

 ➤ parannettava apostille-todistusten rekisterin toimintaa laajentamalla sen kykyä lajitella ja poimia 
tietoa, jota tarvitaan toimintapolitiikan suunnitteluun

 ➤ seurattava ulkomailla asuvien bulgarialaisten koulutusasioita käsittelevän ministeriöiden välisen 
komitean puitteissa koulutuspolitiikan täytäntöönpanoa ulkomailla asuvien bulgarialaisten yhteisöjen 
ja yksityishenkilöiden näkökulmasta selvittämällä niiden toimenpiteiden tuloksia, joilla kannustetaan 
Bulgariassa kasvaneita henkilöitä jatkamaan opintojaan bulgarialaisissa yliopistoissa, ja arvioimalla 
toimenpiteiden vaikutusta

 ➤ avustettava työ- ja sosiaaliministeriä ensimmäisessä ja toisessa kohdassa tarkoitetuissa analyyseissa.
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Julkaisu ja jatkotoimet

140. Tarkastuskertomus hyväksyttiin Bulgarian tarkastusviraston päätöksellä 24. huhtikuuta 2017, minkä 
jälkeen se toimitettiin kansalliskokoukselle ja siitä laadittiin lehdistötiedote. Kertomus esiteltiin Eurooppa 2020 
-seminaarissa Maltassa 31. toukokuuta 2017.

141. Suositusten jatkotarkastukset tehdään niiden täytäntöönpanon määräajan jälkeen (huhtikuu 2018).

Odotetut vaikutukset

142. Tarkastuksella on tarkoitus parantaa niiden toimien vaikuttavuutta, joilla seurataan yliopistotutkinnon 
suorittaneiden urakehitystä ja muuttoliikettä. Tavoitteena on myös tukea asiasta vastaavia viranomaisia.
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Saksan liittovaltion tarkastusvirasto

Bundesrechnungshof

Osaamisvajeesta kärsivien nuorten tukea koskeva 
tarkastus

Yleiskuvaus

143. Saksan liittovaltion työvoimatoimisto antaa neuvontaa ja taloudellista tukea henkilöille, jotka hakevat työtä 
tai koulutusta Saksassa, ja etsii heille sopivia paikkoja. Kyseessä on itsenäinen julkinen virasto, jonka toiminta 
rahoitetaan työnantajien ja työntekijöiden maksuilla. Lisäksi se saa avustuksia ja korvauksia liittovaltion talousarviosta.

144. Vuonna 2011 annettiin uutta lainsäädäntöä, jonka nojalla liittovaltion työvoimatoimiston 
paikallistoimistot voivat myöntää avustuksia työnantajille, jotka tarjoavat työpaikalla tapahtuvan lähtötason 
koulutuksen (Einstiegsqualifizierung) kautta tukea nuorille, joilla on vaikeuksia päästä työmarkkinoille. Tällaisen 
koulutuksen tarkoituksena on antaa tietyt ehdot täyttäville soveltuville nuorille perusta ammatillisen osaamisen 
kartuttamiselle. Sen on tarkoitus olla kohderyhmälle väylä yrityksissä järjestettävään ammatilliseen koulutukseen. 
Taloudellisella tuella pyritään myös kannustamaan työnantajia tarjoamaan työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ja 
siten lisäämään yritysten koulutusvalmiuksia.

145. Saksan ylimmän tarkastuselimen tehtäväalue kattaa liittovaltion työvoimatoimistoon kohdistuvat 
tarkastukset. Tarkastuksessa selvitettiin, oliko uusi lainsäädäntö osoittautunut vaikuttavaksi, ja määritettiin tukeen 
liittyviä ongelmia.

146. Paikalliset työvoimatoimistot tarjosivat yhteensä lähes 174 miljoonaa euroa tukea lähtötason 
koulutukseen vuosina 2011–2015 eli keskimäärin 35 miljoonaa euroa vuodessa.

Tarkastustapa

147. Tarkastus kohdistui pääasiassa liittovaltion työvoimatoimistoon ja viiteen paikalliseen 
työvoimatoimistoon neljässä osavaltiossa.

148. Tarkastustiimi valitsi paikalliset työvoimatoimistot alueen ja tarjottujen avustusten määrän perusteella. Se 
tutki näistä avustuksista poimitun otoksen. Tarkastajat tutkivat myös tietoteknisiä prosesseja ja tilastotietoja ja 
haastattelivat paikallisten työvoimatoimistojen asiantuntija- ja johtohenkilöstöä.
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149. Tiimi käytti yhteensä 154 työpäivää näytön keräämiseen paikan päällä.

150. Kyseessä oli vuosina 2013 ja 2014 rahoitettuihin toimenpiteisiin kohdistettu perusteellinen tarkastus, joka 
suoritettiin kesä- ja heinäkuussa 2015. Tarkastustiimi selvitti, olivatko paikalliset työvoimatoimistot

 ο tutkineet asianmukaisesti työnantajien hakemukset, jotka liittyivät harjoittelijoiden palkkojen 
maksamista koskeviin avustuksiin

 ο tarjonneet nuorille riittävästi ohjausta lähtövaiheen koulutuksen aikana

 ο seuranneet tuen tuloksellisuutta.

151. Tarkastajat tutkivat myös, missä määrin liittovaltion työvoimatoimisto oli valvonut paikallisia 
työvoimatoimistoja, jotka antoivat tukea lähtövaiheen koulutukseen.

Keskeiset havainnot

152. Hakumenettely

 ο Lähes joka kymmenennessä tutkitussa tapauksessa paikalliset työvoimatoimistot eivät arvioineet, 
täyttyivätkö lähtötason koulutuksen tukea koskevat tukikelpoisuuden perusteet, tai ne suorittivat 
arvioinnin myöhässä. Tukea saaneet henkilöt eivät joissain tapauksissa soveltuneet koulutuksen 
tavoitteisiin tai he olivat jo suorittaneet ammatillisen koulutuksen ulkomailla.

 ο Joka toisessa tutkitussa tapauksessa ei ollut tehty voimassa olevaa lakisääteistä integrointisopimusta. 
Lisäksi tutkituista tapauksista 26 prosentissa paikallistoimistot eivät täsmentäneet voimassa olevassa 
integrointisopimuksessa, että lähtötason koulutuksen tuki oli yksi tarjotuista eduista.

 ο Lähtötason koulutuksen tuki on harkinnanvarainen etu. Kaikissa tutkituissa tapauksissa 
paikallistoimistot myönsivät lähtötason koulutukseen suurimman mahdollisen tukimäärän ja sitä 
maksettiin pisin mahdollinen aika eli 12 kuukautta. Yhdessäkään näistä tapauksista ei saatu näyttöä 
siitä, miksi oli tarpeen myöntää tuen enimmäismäärä.

 ο Joissain tapauksissa harjoittelijat, jotka saivat tukea lähtötason koulutukseen, saivat samanaikaisesti 
muista toimenpiteitä tukea työnhakuun. Eräissä tapauksissa työnantaja rahoitti myös näitä muita 
toimenpiteitä, mikä tarkoittaa, että se sai etuja molemmista. Kahden täysiaikaisen toimenpiteen 
samanaikainen rahoitus ei kuitenkaan ole sallittua.
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153. Paikallisten työvoimatoimistojen tarjoama ohjaus

Joka toisessa lähtötason koulutusohjelmassa, joiden kesto oli vähintään kolme kuukautta, paikallistoimistot eivät 
pitäneet mitään yhteyttä harjoittelijoihin. Useammassa kuin joka neljännessä näistä tapauksista ne eivät pitäneet 
yhteyttä myöskään työnantajaan.

154. Seuranta

Tukea saavan organisaation on lain mukaan todennettava tarjoamansa taidot ja tiedot. Useimmissa tapauksissa, 
joissa lähtötason koulutuksen jälkeen ei tarjottu ammatillista koulutusta, todistus puuttui. Joissain tapauksissa 
paikallistoimistot eivät säilyttäneet jäljennöksiä todistuksista.

Suositukset

155. Hakumenettely

 ➤ Ennen avustuksen hyväksymistä paikallistoimistojen on järjestettävä henkilökohtainen tapaaminen 
harjoittelijaehdokkaan kanssa niin, että oikeudelliset vaatimukset selvitetään ja seuraukset 
dokumentoidaan. Valvoessaan paikallistoimistoja liittovaltion työvoimatoimiston on varmistettava, 
että ne tarkistavat huolellisesti kaikkien tukikelpoisuusvaatimusten täyttymisen ennen rahoituksen 
myöntämistä lähtötason koulutukseen. Paikallistoimistojen olisi varmistettava, että 
harjoittelijaehdokkaat soveltuvat ammattiin, johon he hakevat koulutusta.

 ➤ Paikallistoimistojen olisi parannettava hallinnollisia käytäntöjään ja tehtävä integrointisopimukset 
kaikkien koulutusta hakevien henkilöiden kanssa, kuten lainsäädännössä edellytetään. 
Integrointisopimuksissa olisi asetettava tavoitteet sekä määritettävä paikallistoimistoihin ja 
harjoittelijaehdokkaisiin kohdistuvat odotukset ja tarjottavat edut.

 ➤ Liittovaltion työvoimatoimiston olisi varmistettava, että kaikki paikallistoimistot käyttävät 
harkintavaltaa asianmukaisesti. Tässä yhteydessä paikallistoimistoille olisi tiedotettava tarkasti niiden 
velvollisuudesta käyttää harkintavaltaa ja selvitettävä niille, mitä harkintavallan käyttäminen 
tarkoittaa, sekä tähdennettävä, että niiden vastuulla on hallinnoida varoja huolellisesti. Lisäksi 
liittovaltion työvoimatoimiston on estettävä perusteeton kaksinkertainen rahoitus.

156. Paikallisten työvoimatoimistojen tarjoama ohjaus

Paikallistoimistojen olisi ohjattava harjoittelijoita ja työnantajia nykyistä tiiviimmin lähtötason koulutuksen aikana, 
jotta ehkäistään koulutuksen keskeyttämistä ja autetaan harjoittelijoita löytämään myöhemmin ammatillinen 
koulutuspaikka.

157. Seuranta

Lähtötason koulutuksen aikana tarjottuja tietoja ja taitoja koskevia tietoja olisi hyödynnettävä entistä paremmin, 
kun harjoittelijoille pyritään löytämään myöhemmin sopivia paikkoja.
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Julkaisu ja jatkotoimet

158. Lopullinen tarkastuskertomus julkaistiin Saksan ylimmän tarkastuselimen verkkosivustolla 
13. heinäkuuta 2017 (https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen).

159. Saksan ylin tarkastuselin pidättää oikeuden tarkastaa, toteuttavatko liittovaltion työvoimatoimisto ja 
paikallistoimistot tukea asianmukaisesti.

Odotetut vaikutukset

Paikallisten työvoimatoimistojen odotetaan tarjoavan asianmukaista ja kustannustehokasta tukea lähtötason 
koulutukseen. Liittovaltion työvoimatoimiston odotetaan varmistavan osana seurantaa, että tukea toteutetaan 
asianmukaisesti. Tavoitteena on, että kyseisellä tuella työpaikalla tapahtuva lähtötason koulutus voisi tosiasiassa 
toimia väylänä yrityksissä järjestettävään ammatilliseen koulutukseen harjoittelijoille, joilla on 
työllistymisvaikeuksia.

https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen
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Ranskan kansallinen tarkastusvirasto

Cour des comptes

Nuorten työhön pääsy – polkujen rakentaminen, 
valtiontuen mukauttaminen

Yleiskuvaus

160. Ranskan työmarkkinoiden rakenne asettaa nuoret erityisen epäedulliseen asemaan, ja nuorten 
työttömyysaste on kaksinkertainen verrattuna koko väestöön. Vakaan työpaikan löytäminen vie nuorilta pidempään 
kuin muulta väestöltä, nuoret ovat useammin epävarmassa työsuhteessa tai vastentahtoisesti osa-aikaisessa työssä 
ja nuorten köyhyysaste on muuta väestöä korkeampi. Tätä tilannetta on pyritty korjaamaan eri toimijoiden lukuisilla 
tukitoimenpiteillä jo vuosikymmenten ajan. Näihin toimenpiteisiin sisältyy myös taloudellinen tuki yrityksille, jotka 
palkkaavat nuoria, Ranskan työvoimatoimiston tuki sekä pääsy koulutukseen.

161. Valtion tukijärjestelmä maksoi 10,5 miljardia euroa vuonna 2015, ja kustannukset nousevat jatkuvasti. 
Toimien tulokset eivät kuitenkaan vastaa ilmoitettuja tavoitteita (pääsy pitkäaikaiseen työpaikkaan) tai käyttöön 
otettuja resursseja.

Tarkastustapa

162. Tarkastus suoritettiin yhdessä Ranskan alueellisten tarkastusvirastojen kanssa. Tarkastus kohdistui 
työllisyydestä, koululaitoksesta ja korkeakoulutuksesta vastaaviin Ranskan ministeriöihin, Ranskan 
työvoimatoimistoon ja muihin organisaatioihin, jotka osallistuvat elinkeinoelämään ja työmarkkinoihin. Tuen 
täytäntöönpanoa analysoitiin seitsemällä Ranskan alueella, ja kansainvälisiä vertailuja tehtiin Saksan, Sveitsin, 
Tanskan, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan järjestelmiin. Ranskan kauppakamari laati myös 
kyselytutkimuksen, jossa kerättiin noin tuhannen liike-elämän johtajan näkemyksiä valtiontuesta ja 
nuorisotyöllisyydestä.

163. Tarkastuksessa käytettiin 15–25-vuotiaiden nuorten työllisyystietoja vuosilta 2010–2015. Siinä keskityttiin 
nuorisotyöllisyyden tukemiseksi toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen. Tarkastuksessa 
analysoitiin työllisyystilastoja, määrärahojen jakoa ja sopimusten toteuttamista sekä tehtiin haastatteluja.
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Keskeiset havainnot

164. Nuorten työllistyminen on heikentynyt niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Nuorten on yhä vaikeampi 
työllistyä, minkä vuoksi heidän työttömyysasteensa on korkea. Nuorten osaaminen ja työllisyys eivät kohtaa, ja 
työsuhteet ovat usein epävarmoja.

165. Nämä vaikeudet ovat merkittävästi suurempia niiden nuorten kohdalla, joilla ei ole mitään tunnustettua 
tutkintoa, jotka ovat pitkäaikaistyöttömiä, jotka ovat muuttaneet Ranskaan tai jotka asuvat vähäosaisimmilla 
kaupunki- ja maaseutualueilla. Sen vuoksi nuorisotyöllisyyttä tukevia toimintapolitiikkoja olisi ensisijaisesti 
kohdennettava näihin ryhmiin. Työmarkkinoiden kaksitahoinen luonne, joka suojelee työllistyneitä mutta tarjoaa 
muille lyhytaikaisia, epävakaita työpaikkoja, asettaa uudet tulokkaat epäedulliseen asemaan työntekijöihin nähden. 
Nuorille työnhakijoille suunnatun valtiontuen tehokkuus vaihtelee laajalti sen mukaan, mitä välinettä on käytetty: 
intensiivisten ja lyhytaikaisten lähestymistapojen vaikutukset ovat suurempia kuin valtion virastojen antaman 
pitkäaikaisen tuen vaikutukset.

166. Valtion rahoituksessa olisi painotettava poliittisia välineitä, jotka ovat osoittautuneet kaikkien 
tehokkaimmiksi, ja nuorisotyöllisyyden tukemiseen osallistuvien lukuisten toimijoiden välistä koordinointia olisi 
parannettava. Koko maan kattavia järjestelmiä kehitetään usein sivuuttaen nuorten todelliset tarpeet tai aiemmista 
järjestelmistä saadut kokemukset. Lisäksi on perustettu liian monta järjestelmää. Eri alueellisten sidosryhmien on 
yhdistettävä toimensa, jotta ne voivat yhdessä toimia vaikuttavammin ja parantaa nuorten työttömien seurantaa. 
Tuloksia ei oteta asianmukaisesti huomioon, kun suunnitellaan järjestelmiä ja jaetaan varoja. Virastolle myönnetyn 
rahoituksen olisi perustuttava kyseisen viraston tarjoaman tuen tuloksiin sekä asianomaisten kohderyhmien 
luonteeseen.

Suositukset

167. Kansallinen tarkastusvirasto antoi kaksi suuntaviivaa:

 ➤ keskitetään valtiontukea enemmän nuoriin, joilla on eniten vaikeuksia löytää työpaikka

 ➤ asetetaan etusijalle nopea reagointi ja intensiiviset toimenpiteet.

168. Lisäksi se antoi 12 suositusta:

 ➤ lyhennetään tuettujen työsopimusten kestoa

 ➤ helpotetaan siirtymistä tuetuista työsopimuksista tutkintoon johtavaan koulutukseen

 ➤ siirretään tuettujen työsopimusten määrärahoja vähitellen intensiivisempiin tukiohjelmiin

 ➤ tarkastetaan läsnäolo ohjelmissa, joissa maksetaan tukea

 ➤ perustetaan kutakin ohjelmaa varten yksi yhteinen elin, joka vastaa nuorisotakuuta varten 
perustettua elintä ja jonka tehtävänä on päättää nuorten pääsyä tukitoimien piiriin koskevista 
vaatimuksista sekä seurannasta
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 ➤ järkeistetään ja parannetaan paikallisten työvoimatoimistojen hallintoa yhdistämällä hallinnollisia, 
taloudellisia ja projektinhallintaan liittyviä toimintoja

 ➤ laaditaan kullekin paikalliselle työvoimatoimistolle monivuotinen sopimus, jossa asetetaan tavoitteet 
ja tuloksellisuuden arviointikehys

 ➤ kohdennetaan nuoria ohjelmiin soveltaen yhteisiä kriteerejä

 ➤ luodaan keino seurata yksilöllistä edistystä ja ohjelmien tuloksia käyttäen yhteistä tunnistetta

 ➤ vähennetään tukiohjelmien määrää ja yksinkertaistetaan niiden sisältöä

 ➤ annetaan toimijoille laajempi vapaus käyttää resurssejaan tuen sisällön organisointiin 
tuloksellisuuteen liittyvän korvauksen vastineeksi

 ➤ edistetään nuorten työnhakijoiden pääsyä koulutukseen.

169. Kaiken kaikkiaan kansallinen tarkastusvirasto suositteli heikentämään tuettujen työsopimusten asemaa, 
sillä ne aiheuttavat työmarkkinavuotoa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, ja hyödyntämään paremmin 
vuorottelukoulutuksen perinteisiä muotoja.

Julkaisu ja jatkotoimet

170. Kertomus julkaistiin syyskuussa 2016. Siitä annettiin lehdistötiedote 5. lokakuuta 2016. Asiakirja on 
saatavilla kansallisen tarkastusviraston verkkosivustolla osoitteessa https://www.ccomptes.fr/en/publications/
employment-access-young-people.

171. Kansallisen tarkastusviraston suositusten seuranta toteutetaan vuoden 2017 lopussa.

Odotetut vaikutukset

172. Järkeistetään ja parannetaan nuorisotyöllisyysjärjestelmien hallintoa Ranskassa, jotta voidaan kohentaa 
työmarkkinoille tulevaisuudessa hakeutuvien ranskalaisten nuorten taloudellisia ja sosiaalisia mahdollisuuksia.

https://www.ccomptes.fr/en/publications/employment-access-young-people
https://www.ccomptes.fr/en/publications/employment-access-young-people
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Italian kansallinen tarkastusvirasto

Corte dei Conti

Kansallisen 500 Young People for Culture -hankkeen 
(500 nuorta kulttuurin puolesta) tarkastus

Yleiskuvaus

173. Kulttuuriperintö- ja matkailuministeriö hyväksyi 6. joulukuuta 2013 erityisen ohjelman, jossa kehitettiin 
kulttuuriperinnön inventointia, luettelointia ja digitointia. Toteutusta varten laadittiin kolmivaiheinen 
koulutussuunnitelma 500 valitulle nuorelle, jotka suorittivat vuoden kestävän koulutuksen tällä alalla.

174. Hankkeella oli kaksitahoinen tarkoitus. Ensinnäkin sillä pyrittiin vähentämään nuorisotyöttömyyttä 
22. huhtikuuta 2013 annetun Euroopan unionin suosituksen mukaisesti, ja toiseksi sillä pyrittiin suojelemaan, 
parantamaan ja elvyttämään kulttuuriperintöä, joka uhkaa heikentyä, ja vauhdittamaan matkailualaa käyttämällä 
varoja kiireellisiin toimenpiteisiin.

175. Suunnitelma koostui kolmesta erilaisesta koko maan kattavasta hankkeesta. Ensimmäinen hanke, jonka 
nimi oli “Territory: excellence” (Alue: huippuosaaminen), kohdennettiin kulttuuri-/matkailupolkujen kuvaamiseen 
verkossa. Hankkeen piiriin kuuluivat muistomerkit, arkeologiset kohteet, arkkitehtuuri ja kokoelmat. Toisessa 
hankkeessa, jonka nimi oli “Great war and peace processes: places and content” (Ensimmäinen maailmansota ja 
rauhanprosessit: paikat ja sisältö), tarjottiin verkkokursseja paikoista ja historiallisista tapahtumista, jotka 
muodostavat ensimmäisen maailmansodan yhteisen muiston. Koulutusohjelman kolmas hanke liittyi aineettomaan 
kulttuuriperintöön ja erityisesti audiovisuaalisiin lähteisiin.

176. Italian kulttuuriperintöministeriö myönsi “500 Young People for Culture” -hankkeen toteutukseen 
2,5 miljoonaa euroa varainhoitovuodelle 2014. Rahoitusta oli tarkoitus täydentää myöhemmin EU:n talousarvion 
varoilla.

177. Tarkastuksessa tutkittiin suunnitteluun liittyviä näkökohtia, hankkeiden valintakriteerejä, harjoittelijoiden 
valintamenettelyjä, menettelyn eri vaiheita, koulutusohjelmien toteutuksen tilaa (aikataulun, talouden ja 
kirjanpidon kannalta) sekä toimien johtoon liittyvää vaikutusta.

Tarkastustapa

178. Tarkastuksessa keskityttiin kulttuuriperintö- ja matkailuministeriön harjoittelijoiden valintaan ja toimiin, 
jotka liittyivät heikentyvän kulttuuriperinnön luettelointiin ja digitointiin.
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179. Tarkastuksen menetelmiin kuuluivat asiakirjojen tarkastukset ja analyysit. Tarkastuksesta vastaava 
tuomari (Magistrato) lähetti kulttuuriperintöministeriölle kaksi tietopyyntöä, joissa tiedusteltiin toteutettuja toimia, 
käytettyjä menettelyjä, eri vaiheiden aikataulua ja käytettävissä olevien varojen hyödyntämistä.

180. Koska koulutus järjestettiin koko maassa, kuulemismenettelyn ensisijainen yhteyspiste oli kyseisen 
ministeriön keskushallintaosasto ja ministeriötä lähellä toimiva valtion talousarviovirasto (valtiovarainministeriön 
ulkopuolinen tilivirasto).

181. Tarkastustiimiin kuului tuomarin lisäksi viisi virkamiestä.

182. Tämä tilintarkastus ja tuloksellisuuden tarkastus suoritettiin huhtikuun 2016 (jolloin 
kulttuuriperintöministeriölle lähetettiin ensimmäinen tietopyyntö) ja lokakuun 2016 välisenä aikana, ja se koski 
vuosia 2013–2015.

Keskeiset havainnot

183. Ohjelmasta tehtiin useita myönteisiä huomioita.

184. Hankevalinta suoritettiin nuorten koulutusta ja kulttuuriperinnön digitoinnin lisäämistä koskevien 
tavoitteiden mukaisesti. Huhtikuun 30. päivään 2016 mennessä oli laadittu useita inventaareja, luetteloita ja 
digitaalisia tietoyksiköitä, joilla täydennettiin kolmen kansallisen laitoksen tietokantoja. Nämä laitokset pitivät 
ohjelmaa hyödyllisenä ja saattoivat sen avulla käynnistää uudelleen aloitteita, jotka oli keskeytetty.

185. Kokonaisuudessaan osallistujien arviot olivat hyvin myönteisiä. Yhteensä 140 harjoittelijasta 119 antoi 
kurssille arvosanan ”erinomainen”.

186. Toisaalta olennaisin kritiikki liittyi harjoittelijoiden valintaa koskeviin vaikeuksiin. Tätä ilmensi muun 
muassa niiden harjoittelijoiden suuri määrä, jotka keskeyttivät ohjelman ja jotka korvattiin uusilla harjoittelijoilla. 
Keskeisiä syitä tähän olivat pienet avustukset, lähettäminen kotiseudun ulkopuolelle ja ohjelman tilanteen 
epävarmuus.

187. Toinen arvostelunaihe liittyi hankkeiden hitaaseen edistymiseen, mikä johtui kohtuuttoman 
byrokraattisista menettelyistä. Yhteensä 144 hankkeesta 28 hanketta saatiin alle 50-prosenttisesti valmiiksi 
30. kesäkuuta 2016 mennessä, joka oli niiden suunniteltu päättämispäivä.

188. Sidosryhmät antoivat palautetta lomakkeella ja valittivat laitteiston puuttumisesta (tai vanhentuneista 
laitteista), rahoituksen puutteesta, monimutkaisten tehtävien suorittamiseen varatun ajan riittämättömyydestä, 
organisaation puutteista, lisääntyneestä työtaakasta sekä henkilöstövajauksesta.

189. Kirjanpidon näkökulmasta tehtiin huomattavia säästöjä, yhteensä 18,5 prosenttia osoitetuista varoista, 
joiden täysimääräinen hyödyntäminen olisi mahdollistanut useamman nuoren koulutuksen.
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Suositukset

190. Tulevaisuudessa tällaisissa ohjelmissa tulisi

 ➤ selvittää kaikki yksityisten työmarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet

 ➤ parantaa osallistujien osaamista

 ➤ kartoittaa matkailu-/kulttuurireittejä

 ➤ tehdä alueiden kanssa sopimuksia ohjelmien päättämisen yhteydessä innovatiivisten startup-
yritysten luomiseksi.

Julkaisu ja jatkotoimet

191. Tuloksellisuustarkastuksen keskusjaosto hyväksyi kertomuksen 29. syyskuuta 2016.

192. Kertomus julkaistiin virallisesti, myös verkossa, ja se toimitettiin parlamentille ja hallitukselle 
7. lokakuuta 2016. Lisäksi laadittiin lehdistötiedote.

193. Kansallinen tarkastusvirasto (Corte dei conti) sai viranomaisilta seurantatiedot huhtikuussa 2017. Ainoa 
merkittävä huomautus koski mahdollisuutta lisätä nuoret harjoittelijat tulevaisuudessa kulttuuriperinnön 
asiantuntijaluetteloon.

Odotetut vaikutukset

194. Kertomuksella ja sen suosituksilla on tarkoitus parantaa nuorten koulutuspolitiikkaa, hankkeiden 
ajoitusta, edunsaajien kannustimia sekä yhteyttä työmarkkinoihin ja edistää siten samanlaisia tulevia aloitteita.
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Liettuan kansallinen tarkastusvirasto

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Julkinen tilintarkastuskertomus: Ammatilliseen 
koulutukseen liittyvien mahdollisuuksien 
hyödyntäminen

Yleiskuvaus

195. Ammatillista koulutusta koskeva politiikka ja työmarkkinoiden tarpeiden täyttäminen ovat tärkeitä 
tekijöitä valtion kilpailukyvylle ja pitkän aikavälin menestykselle.

196. Vuonna 2014 vain 33 prosenttia maan nuorista valitsi ammatillisen koulutuksen (EU:n keskiarvo on 
50 prosenttia), kun taas muut hakivat yleissivistävän koulutuksen jälkeen välittömästi korkeakouluihin tai siirtyivät 
työmarkkinoille ilman ammatillista koulutusta. Noin 22 prosenttia väestöstä oli töissä ilman tutkintotodistusta.

197. EU:n tukikaudella 2007–2013 suurin osa huomiosta ja rahoituksesta osoitettiin kolmelle ammatillisen 
koulutuksen alueelle: koulutusinfrastruktuuri, opetushenkilöstön pätevyyden kehittäminen ja koulutuksen sisällön 
päivitys. Ammatillisen koulutuksen houkuttelevuus ja laatu riippuvat tästä yhdistelmästä.

198. Vuosina 2012–2015 Liettuassa avattiin yhteensä 42 erityisalojen käytännön koulutuksen keskusta, ja niihin 
investoitiin 118 miljoonaa euroa. Keskus perustettiin 33:een 74 ammatillisesta oppilaitoksesta (45 prosenttia), ja 
keskukset varustettiin uusimmilla käytännön koulutuksen välineillä, jotta niissä voidaan kouluttaa maassa asuvia 
henkilöitä, jotka haluavat hankkia tutkinnon tai kehittää nykyistä pätevyyttään. Tässä yhteydessä päätettiin tarjota 
ammattiopettajille teknisiä taitoja, jotka ovat tärkeä osa työtä uudessa käytännön koulutuksen keskuksessa, ja heille 
järjestettiin harjoitteluita eri yrityksissä.

199. Sen varmistamiseksi, että oppilaitosten tarjoamilla palveluilla täytetään työmarkkinoiden tarpeet ja että 
palvelut ovat joustavia, investoitiin siihen, että määriteltiin tutkinnot ja päivitettiin ammatillisen koulutuksen sisältö. 
Tämän tuloksena saatiin 10 uutta tutkintovaatimusta, 60 modulaarista ammatillisen koulutuksen ohjelmaa ja 14 
alakohtaista koulutusvälinettä. Laitosten on siirryttävä moduulipohjaiseen ammatillisen koulutuksen järjestelmään 
vuoteen 2021 mennessä.

200. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten ja elinikäisen oppimisen ohjelmiin osallistuvien 
aikuisten osuus on Liettuassa yksi pienimmistä Euroopan unionissa. Tämä tosiasia sai kansallisen tarkastusviraston 
analysoimaan, parantavatko ammatilliseen koulutukseen tehdyt investoinnit koulutuksen laatua ja 
houkuttelevuutta.
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201. Tarkastuksen tarkoituksena oli arvioida, vastattiinko koulutuskeskusten kehittämisellä työmarkkinoiden 
muuttuviin tarpeisiin, käytettiinkö niitä tarkoituksenmukaisesti, oliko ammatillisen koulutuksen ohjelmia uudistettu 
ja päivitettiinkö opetushenkilöstön teknisiä taitoja säännöllisesti.

Tarkastustapa

202. Tarkastuksen kohteina olivat Liettuan opetus- ja tiedeministeriö sekä tutkinnoista, ammatillisesta 
koulutuksesta ja koulutuksen kehittämisestä vastaava keskus.

203. Tarkastukseen valittiin 33 ammattioppilaitoksesta 18 (55 prosenttia), joissa on 26 maan 
42 koulutuskeskuksesta (62 prosenttia). Kyselyyn osallistui noin 400 keskuksissa opiskelevaa opiskelijaa ja noin 200 
niissä työskentelevää ammattiopettajaa. Lisäksi haastateltiin seitsemän niihin liittyvän yritysrakenteen ja kolmen 
oppilaitoksen edustajia.

204. Tarkastus kattoi vuodet 2012–2014, ja myös vuoden 2015 tietoja käytettiin vaikutustenarvioinnissa.

Keskeiset havainnot

205. Tarkastuksessa havaittiin, että laitteita käytettiin hyvin eri tavalla eri laitoksissa, eivätkä ne aina olleet 
kaikkien ikäryhmien käytettävissä. Uusia tutkintovaatimuksia, modulaarisia ammatillisen koulutuksen ohjelmia ja 
koulutusvälineitä ei aina kehitetty johdonmukaisesti eivätkä ne usein olleet yhteensopivia.

206. Ammatillisen koulutuksen infrastruktuurin kehittämiseen oli investoitu yhteensä 118 miljoonaa euroa, 
mutta noin puolessa tarkastetuista laitoksista ammatillisen peruskoulutuksen ohjelmien opiskelijamäärä ei ollut 
kasvanut kahden edellisen vuoden aikana.

 ο Keskuksista 60 prosenttia käytti resursseja vain enintään viisi tuntia päivässä, koska kaikki laitokset 
eivät olleet alkaneet tarjota uusia ammatillisen koulutuksen ohjelmia, eikä keskuksissa ollut myöskään 
asetettu erityisiä tavoitteita niiden uusien laitteiden markkinoimiseksi eikä mietitty ratkaisuja uusien 
opiskelijoiden tai kouluttajien kurssien rahoittamiseksi.

 ο Koulutuspalvelumaksujen määrittämiselle ei ollut yhdenmukaista menetelmää.

 ο Tutkintovaatimusten kehittämiseen oli osoitettu noin 500 000 euroa, mutta vaatimuksia ei ollut pantu 
täytäntöön. Modulaaristen ammatillisen koulutuksen ohjelmien kehittämiseen oli osoitettu noin 
miljoona euroa, mutta vain 24 ohjelmaa 60:stä oli rekisteröity ja vain yhdeksää oli alettu testata 
ammatillisissa oppilaitoksissa vuonna 2015. Tämä johtui siitä, että hankkeiden täytäntöönpanoa 
varten ei ollut johdonmukaista prosessia, tutkintovaatimuksia kuvaavat asiakirjat eivät olleet kattavia, 
tutkintovaatimuksia ei ollut arvioitu täydellisesti ennen rekisteröintiä ja asiaa koskevaa lainsäädäntöä 
oli muutettu, niin että jotkut ohjelmat eivät olleet enää sen mukaisia.

 ο Hankkeen toimiin osallistui vain muutamia ammattiopettajia, ja koulutus loppui hankkeen päätyttyä.
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Suositukset

207. Tarkastuksen yhteydessä kummallekin tarkastetulle laitokselle annettiin useita suosituksia:

 ➤ arvioidaan koulutuslaitteiden hankkimisen ja uudistamista koskevan rahoituksen perusteita ja 
kyseisten toimenpiteiden yhdenmukaisuutta työmarkkinoiden tarpeiden kanssa

 ➤ laaditaan yksityiskohtaiset suositukset koulutuskeskusten tehokkaan käytön lisäämiseksi

 ➤ määritetään maksut tulojen hankkimiseksi

 ➤ varmistetaan, että vaatimukset, ohjelmat ja välineet ovat yhteensopivia, johdonmukaisia ja 
rekisteröityjä

 ➤ annetaan ammatillisen koulutuksen komiteoita koskevat vaatimukset ja suoritteita koskevat 
määräajat

 ➤ varmistetaan ohjelmien relevanssi tarkistamalla niitä uuden lainsäädännön ja vaatimusten mukaisesti

 ➤ järjestetään ammattiopettajille koulutusta.

Julkaisu ja jatkotoimet

208. Tarkastuskertomus lehdistötiedotteineen julkaistiin28. helmikuuta 2016. Kertomus ja sen englannin- ja 
liettuankieliset tiivistelmät ovat saatavilla Liettuan kansallisen tarkastusviraston verkkosivustolla. Kansallinen 
tarkastusvirasto esitteli tarkastuksen tulokset myös Liettuan parlamentin tarkastusvaliokunnalle ja koulutus-, tiede- 
ja kulttuurivaliokunnalle.

209. Kunkin suosituksen täytäntöönpanoa seurataan jatkotoimia koskevan vakiomenettelyn mukaisesti.

Odotetut vaikutukset

210. Jos suositukset pannaan asianmukaisesti täytäntöön, käytännön koulutuksen keskusten käyttö lisääntyy, 
voidaan hankkia varoja laitteiden uusimiseksi, ammatillisen koulutuksen ohjelmat vastaavat entistä paremmin 
työmarkkinoiden tarpeita, ammattiopettajat saavat jatkokoulutusta ja suunnitellut noin 57 miljoonan euron uudet 
investoinnit käytännön koulutuksen keskusten infrastruktuuriin ja ajantasaiseen koulutussisältöön käytetään entistä 
paremmin.

http://www.vkontrole.lt/audito_ataskaitos.aspx?tipas=2
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Luxemburgin suurherttuakunnan 
tarkastusvirasto
Cour des Comptes du Grand-Duché de Luxembourg

Vuosina 2011 ja 2014 julkaistut 
seurantakertomukset työttömyyden torjuntaa 
koskevista toimista

Yleiskuvaus

211. Tarkastusviraston alkuperäinen erityiskertomus kattoi kauden 2006–2009, ja se julkaistiin vuonna 2011. 
Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida nuorisotyöllisyystoimia kolmen vuoden täytäntöönpanon jälkeen ja erityisesti 
työllisyyden tukemista koskevaa sopimusta ja ensimmäistä työpaikkaa koskevaa sopimusta, jotka otettiin käyttöön 
22. joulukuuta 2006 annetulla lailla.

212. Vuonna 2014 julkaistu seurantakertomus kattoi kauden 2012–2014 ja sisälsi nuorisotakuuta koskevan 
luvun. Koska nuorisotakuu oli tarkoitus käynnistää kesäkuussa 2014, tarkastusvirasto tarkasti, olivatko sidosryhmät 
toteuttaneet tarvittavat toimet tehokasta käynnistystä varten.

213. Valtion rahoittamien nuorisotyöllisyystoimien, eli työllisyyden tukemista koskevan sopimuksen ja 
ensimmäistä työpaikkaa koskevan sopimuksen, määrärahat olivat vuosina 2007–2009 noin 12,3 miljoonaa euroa. 
Määrä maksettiin työllisyysrahastosta.

214. Valtion tuloja ja menoja koskevasta talousarviosta näihin toimiin käytettiin varoja noin 68 miljoonaa 
euroa vuosina 2012–2014.

215. Vuonna 2011 julkaistun erityiskertomuksen tärkeimpänä tavoitteena oli tarkastella (Luxemburgin 
parlamentin) edustajainhuoneen äänestämiä päätöksiä ja toimia verrattuna 22. joulukuuta 2006 annettuun lakiin 
työpaikkojen säilyttämisen edistämisestä sekä turvallisuus- ja ympäristöpolitiikkaa koskevista erityistoimista.

216. Yksi niin kutsutun 5611-lain tavoitteista oli tarkistaa lainsäädäntöä, joka koskee toimia, joilla edistetään 
nuorisotyöllisyyttä ja pyritään etenkin tehostamaan nuorten pääsyä työmarkkinoille.

217. Ehdotetuilla lainsäädännön muutoksilla lopetetaan nuoria koskevien ylimääräisiä toimia koskevien 
määräaikaisten sopimusten käyttö julkisella ja yksityisellä sektorilla. Vuonna 2006 työllistämisen tukemista koskeva 
sopimus (julkinen sektori) ja ensimmäistä työpaikkaa koskeva sopimus (yksityinen sektori) olivat ainoat käynnissä 
olevat nuorisotyöllisyystoimet.

Cour des comptes
Grand-Duché de Luxembourg
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218. Vuonna 2014 julkaistu seurantakertomus laadittiin edustajainhuoneen pyynnöstä. Edustajainhuoneen 
puhemies ilmoitti tarkastusvirastolle, että talousarvion täytäntöönpanoa valvova valiokunta toivoi tarkastusviraston 
tarkastavan, mitä toimia työministeriö oli toteuttanut vastauksena erityiskertomuksessa annettuihin havaintoihin ja 
suosituksiin.

Tarkastustapa

219. Tärkeimmät tarkastuksen kohteet olivat työstä, työllisyydestä sekä yhteisö- ja solidaarisuustaloudesta 
vastaava ministeriö (MTEESS) ja työllisyyden kehittämisestä vastaava virasto (ADEM). Tarkastusvirasto haastatteli 
kummankin organisaation johtoa ja analysoi toimitettuja asiakirjoja löytääkseen, kootakseen ja vahvistaakseen 
erityiskertomusten havaintojen ja suositusten laatimisessa tarvittavat tiedot.

220. Tiimiin kuului tarkastusviraton varapääjohtaja ja kolme tilintarkastajaa.

221. Alkuperäinen tarkastus suoritettiin toukokuun 2010 ja lokakuun 2010 välisenä aikana. Seurantatarkastus 
toimitettiin joulukuun 2013 ja kesäkuun 2014 välisenä aikana.

Keskeiset havainnot

222. Tarkastusviraston vuonna 2011 toimittamassa nuorisotyöllisyystoimia koskevassa tarkastuksessa todettiin, 
etteivät luvut olleet vakuuttavia, koska niistä ei voinut seurata työnhakijoiden työllistymistä toimien seurauksena. 
Toimista vastanneet viranomaiset totesivat, ettei niillä ollut tarvittavia välineitä toimien vaikuttavuuden arviointiin. 
Vuonna 2014 toimitetussa tarkastuksessa tarkastusvirasto havaitsi, ettei nuorisotyöllisyystoimista ollut tehty 
päivitettyä arviointia. Tulosindikaattorien laatimista koskeva työ oli vasta alkuvaiheessa.

223. Tarkastusvirasto totesi myös, että yhteistyösopimusta käytettiin nuorisotakuuseen, välineeseen, jota ei 
ollut käytetty vuoden 2006 jälkeen ja joka oli liittynyt vain pilottihankkeisiin.

224. Tarkastusvirasto ennakoi vielä, että kun nuorisotakuu otetaan käyttöön kesäkuussa 2014, ADEM:n 
henkilöstövajetta koskeva ongelma voi pahentua, mikä vaarantaisi yhteistyösopimuksen tavoitteiden 
saavuttamisen.

Suositukset

225. Tarkastusviraston vuonna 2011 julkaisemassa kertomuksessa korostetaan, että tarvitaan 
tulosindikaattoreihin perustuva arviointijärjestelmä. Tarkastusvirasto katsoo, että uusien organisaatioiden tavoitteet 
ja tuloksellisuus on määriteltävä alusta lähtien niin, että työttömyyden torjuntaa voidaan arvioida.
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226. Tarkastusvirasto myös kehotti panemaan täytäntöön monivuotisen suunnitelman uutta elintä varten. 
Siinä esitettäisiin yleinen toimintakehys, strategiset valinnat, keskipitkän aikavälin toimet ja tehtävät sekä rahoitusta 
ja henkilöstöä koskevat tarpeet.

227. Tarkastusvirasto toisti vuonna 2014 suosituksensa, jotka koskevat tarvetta arvioida nuorisotyöllisyystoimia 
ja joissa suositellaan, että toimien, kuten työllistämisen tukemista koskevan sopimuksen ja työuran aloittamista 
koskevan sopimuksen, vaikuttavuudesta olisi keskusteltava kansallisesti ja kansainvälisesti.

228. Määrättyinä päivinä, esimerkiksi kahden vuoden soveltamisen jälkeen, toimivaltaisen ministerin olisi 
raportoitava edustajainhuoneelle toteutettujen toimien kehityksestä määrän (tämän tyyppisen sopimuksen 
allekirjoittaneiden edunsaajien määrä) ja laadun (työtä saaneiden edunsaajien määrä) osalta.

229. Tarkastusvirasto katsoo, että toimia on arvioitava tietyn ajan kuluttua, niin että mahdollisia korjauksia 
voidaan tehdä tai toimi voidaan lopettaa, jos sillä ei ole saavutettu odotettuja tuloksia.

Julkaisu ja jatkotoimet

230. Työttömyyden torjuntaa koskevista toimista laaditut erityiskertomukset esitettiin edustajainhuoneelle 
7. huhtikuuta 2011 ja 13. lokakuuta 2014.

231. Kertomukset julkaistiin sitten tarkastusviraston verkkosivustolla, ja niistä annettiin lehdistötiedotteet.

232. Edustajainhuoneen talousarvion täytäntöönpanoa valvova valiokunta seuraa tarkastusviraston 
erityiskertomuksia, ja raportoi toimista, joita viranomaiset ovat toteuttaneet vastauksena tarkastusviraston 
suosituksiin. Seurantakertomus esiteltiin 30. maaliskuuta 2015.

233. Tarkastusviraston tuleva työohjelma sisältää myös nuorisotakuuta koskevan erityiskertomuksen.
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Unkarin kansallinen tarkastusvirasto

Állami Számvevőszék

Tutkinnon suorittaneiden urakehityksen 
seurantajärjestelmän koordinoitu tarkastus

Yleiskuvaus

234. Huhtikuun 20. päivänä 2012 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa Euroopan 
korkeakoulutusjärjestelmien nykyaikaistamisesta korostetaan tarvetta seurata vastavalmistuneiden työllistymistä 
sen mittaamiseksi, missä määrin korkeakoulutuksella täytetään työmarkkinoiden tarpeet. Euroopan parlamentti 
pyysi jäsenvaltioita keräämään ja julkaisemaan tietoja, joilla osoitetaan eri ammattitutkintojen ja kyseisten 
ammattien työllistymismahdollisuuksien välinen korrelaatio.

235. Useissa Euroopan parlamentin ja komission asiakirjoissa viitataan ”aivoviennin” riskiin (erityisesti Keski-, 
Itä-, ja Etelä-Euroopan jäsenvaltioissa), joka johtuu siitä, että yhä useampi vastavalmistunut päättää lähteä 
ulkomaille töihin. Siksi Eurooppa 2020 -strategian verkostoon kuuluvat Unkarin, Romanian ja Bulgarian ylimmät 
tarkastuselimet päättivät toteuttaa tarkastuksen yhteistyönä. Yhteistyössä toteutettu tarkastus oli tuloksellisuuden 
tarkastus, jota koordinoi Unkarin valtion tarkastusvirasto ja jossa keskityttiin vaikuttavuuteen.

236. Tarkastuksen tavoitteena oli tuoda esiin urakehityksen seurantajärjestelmien hyviä käytäntöjä ja 
kiinnittää huomiota erityisesti muissa jäsenvaltioissa työskentelevien tutkinnon suorittaneiden urakehitykseen.

237. Kansallisen tarkastusviraston Unkarissa toimittamassa tarkastuksessa keskityttiin EU:n tarjouskilpailun 
puitteissa toteutetun tutkinnon suorittaneiden urakehityksen seurantajärjestelmän (GCTS) rakenteeseen ja 
toimintaan. GCTS on päätöksenteon tukijärjestelmä, joka tarjoaa korkeakouluille palautetta niiden koulutuksen 
laadusta ja käytöstä ja ohjaa nuoria heidän uravalinnoissaan.

Tarkastustapa

238. Tarkastus kattoi 1. tammikuuta 2011 ja 31. lokakuuta 2015 välisen ajanjakson. Tarkastuksen kohteena 
olivat inhimillisistä voimavaroista vastaava ministeriö (EMMI), koulutusviranomainen ja kuusi unkarilaista yliopistoa.

239. Tarkastuksessa noudatettiin ammatillisia tarkastusstandardeja ja tuloksellisuuden tarkastuksen 
periaatteita. Tarkastuskysymyksiin vastauksena saatujen tietojen ja asiakirjojen arviointi käsitti seuraavat prosessit: 
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havainnointi, kysymysten muotoilu (tietopyyntö), vertailu ja analyysi. Tarkastus toteutettiin arvioimalla kysymyksiin 
saatuja vastauksia, käyttämällä todistusten sisältämiä tietoja ja ottamalla huomioon tarkastetulla kaudella voimassa 
olleet säännökset.

Keskeiset havainnot

240. Unkarissa tutkinnon suorittaneiden urakehityksen seurantajärjestelmä koostuu kahdesta tasosta. 
Keskusviranomainen järjestää koko maata koskevien tietojen keräämisen, yhdistämisen ja analysoinnin, perustaa 
tietokannan, kehittää menetelmiä ja tarjoaa tukea oppilaitoksille, kun taas korkeakoulut keräävät ja analysoivat 
yksittäisiä tietoja ja laativat raportteja keskusviranomaiselle.

241. Hajautetulla järjestelmällä voidaan tuottaa tietoja tutkinnon suorittaneiden työsuhteiden luonteesta, ja 
yliopistot voivat sisällyttää kyselyyn myös omia kysymyksiään. Hajauttaminen motivoi ylläpitämään järjestelmää ja 
käyttämään saatuja tietoja ja on johtanut myös monenlaisiin hyviin käytäntöihin.

242. Unkarissa GCTS-järjestelmän tietoja käytetään päätöksenteossa hallituksen tasolla ja yliopistoissa. GCTS-
järjestelmän tietoihin perustuva verkkotietojärjestelmä tarjoaa yliopistojen ja korkeakoulujen pääsykokeisiin 
valmistautuville opiskelijoille yksityiskohtaisia tietoja valmistumisen jälkeisistä työllistymismahdollisuuksista. Näitä 
tietoja sisältävillä verkkosivuilla on paljon kävijöitä.

243. Kaikki tarkastetut korkeakoulut saavuttivat tai ylittivät järjestelmän tiedoille tavoitteeksi asetetun 
käyttäjämäärän. Neljä korkeakoulua saavutti myös tavoitteen saada 90 prosenttia tutkinnon suorittaneista 
vastaamaan kyselyyn, ja kaksi ylipistoa ylitti tämän tavoitteen.

244. Kohderyhmien vastaushalukkuus oli kuitenkin vähenemässä. Laskeva vastausaste heikentää tietojen 
luotettavuutta ja uhkaa myös järjestelmän kestävyyttä.

245. Kansallinen tarkastusvirasto päätteli, että organisaatiot suoriutuivat tehtävistään hyvin, tavoitteiden 
mukaisesti kaikissa vaiheissa, jotka ovat suunnittelu, koordinointi, kehittäminen ja seuranta. Keskitetyllä 
suunnittelulla – erityisesti eri ammatteja koskevalla suunnittelulla – saatiin aikaan hyödyllisiä menetelmiä ja ohjeita. 
Keskusviranomaisen ja oppilaitosten välinen tiivis, aktiivinen yhteistyö edisti myös GCTS-järjestelmän 
menestyksekästä toteutusta.

Suositukset

246. Tarkastuksessa suositeltiin, että tutkinnon suorittaneiden urakehityksen tietokantaan olisi lisättävä 
luotettavia tietoja ulkomailla työskentelevistä tutkinnon suorittaneista, että EMMIn olisi kannustettava edelleen 
tutkinnon suorittaneita vastaamaan verkkokyselyihin ja että kerätyt tiedot olisi jaettava muodossa, joka 
mahdollistaa tiedonlouhinnan. Tarkastuksessa havaittiin myös useita konkreettisia esimerkkejä suositeltavista 
hyvistä käytännöistä.
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Julkaisu ja jatkotoimet

247. Unkarin kansallinen tarkastusvirasto julkaisi tarkastuskertomuksensa 6. lokakuuta 2016 ja laati aiheesta 
myös analyysin, joka perustui tarkastuksen tuloksiin.

248. Analyysissä keskityttiin lähinnä kahteen tarkastuksessa havaittuun merkittävään ongelmaan: miksi 
kyselyyn vastanneet tutkinnon suorittaneet olivat varsin haluttomia vastaamaan ja miksi ei käytetty ulkomailla 
työskenteleviä vastavalmistuneita koskevia tietoja. Vaikka vastausastetta voidaan tietysti lisätä parantamalla teknisiä 
edellytyksiä ja lyhentämällä kyselyä, analyysissä katsotaan kuitenkin, että tärkeintä olisi vahvistaa korkeakoulujen ja 
tutkinnon suorittaneiden välistä suhdetta. Siinä todetaan myös, että olisi korostettava entistä enemmän GCTS-
tietokannan luotettavuuden parantamista GCTS-järjestelmän käytön ja kehittämisen aikana. Ulkomailla 
työskentelevien tutkinnon suorittaneiden työsuhteiden piirteitä voidaan siten tutkia entistä tarkemmin.

Odotetut vaikutukset

249. Tarkastuksen suositusten perusteella olisi toteutettava EU:n aloite, jossa seurataan tutkinnon 
suorittaneita ja kerätään lisää tietoja heidän urakehityksestään tai jatkokoulutuksestaan ja jolla tuetaan 
uraohjauksen, ohjelmien suunnittelun, institutionaalisen strategian ja päätöksenteon kehittämistä. Kyselyn 
rakennetta olisi muutettava, ja sen tunnettuutta tutkinnon suorittaneiden keskuudessa olisi parannettava. Olisi 
laadittava entistä tarkempia infografiikoita ja tietokantoja eri ammateista, ja tiedonjaon olisi oltava interaktiivista, 
millä edistetään tiedonlouhintaa.
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Maltan kansallinen tarkastusvirasto

Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika (Malta)

Rakennerahastojen vaikutus Eurooppa 2020 
strategiaan työllisyyden ja koulutuksen alalla

Yleiskuvaus

250. Tarkastuksessa tutkittiin, oliko ESR:n ja EAKR:n toimenpideohjelmien hankkeet ja muut toimet suunniteltu 
ja toteutettu niin, että niillä edistetään vaikuttavasti Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa työllisyyden ja 
koulutuksen alalla, ja tukivatko toimien alustavat tulokset tätä käsitystä. Ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitea 
antoi tämän tehtävän rakennerahastoja käsittelevälle työryhmälle. Tämä rinnakkainen tarkastus tehtiin yhteistyössä 
kymmenen jäsenvaltion ylimpien tarkastuselinten kanssa.

251. Tarkastetun alueen vuotuiset julkiset kokonaismenot ovat 113 645 000 euroa (sisältää koulutuksen ja 
työllisyyden), josta 20 800 000 euroa (ESR:n toimintalinja 1) liittyy työllisyyteen (yleensä eikä vain 
nuorisotyöllisyyteen).

Tarkastustapa

252. Tärkein tarkastuksen kohde oli Maltan hallintoviranomainen, ja tarkastus kattoi vuodet 2014–2016. 
Pyrkiessään asetettuihin tavoitteisiin Maltan kansallinen tarkastusvirasto (NAO) haki tietoja useista lähteistä. 
Tarkastus sisälsi Euroopan unionia koskevien tiedonlähteiden tarkastelun, asiaa koskevan säädöskehyksen 
perusteellisen analyysin ja erityisesti Maltan tilanteeseen laaditun asiakirja-aineiston. EU:ta koskevia tiedonlähteitä 
olivat Eurooppa 2020 -strategia sekä investointiprioriteetteja koskevat ohjeasiakirjat, tuloskehys ja säädöskehyksen 
soveltaminen eri jäsenvaltioissa.

253. Erityisen tärkeää tämän tarkastuksen kannalta oli lainsäädäntö, jossa käsitellään toimenpideohjelmien eri 
näkökohtia. Asiaa koskeva säädöskehys sisältää vuonna 2013 annetut kolme EU:n asetusta (1301/2013, 1303/2013 ja 
1304/2013), joissa annetaan Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa sekä meri- ja kalatalousrahastoa koskevia yleisiä säännöksiä.

254. Erityisesti Maltan tilanteeseen liittyviä asiakirjoja ovat Maltan kumppanuussopimus, vuoden 2015 
kansallinen uudistusohjelma, neuvoston suositukset ja maakohtaiset suositukset, hyväksytyt toimenpideohjelmat, 



71
OSA III – Katsaus ylimpien tarkastuselinten kertomuksiin

tukikelpoisuussäännöt ja ennakkoarvioinnit sekä sisäiset asiakirjat, jotka suunnittelun ja prioriteettien 
koordinoinnista vastaava osasto on laatinut (hallintoviranomaisena) käsitellessään Eurooppa 2020 -strategiassa 
määriteltyjä yleistavoitteita.

255. Tarkastuksen aikana kansallinen tarkastusvirasto järjesti osittain jäsenneltyjä haastatteluja 
hallintoviranomaisen kanssa. Haastattelujen ohella kansallinen tarkastusvirasto pyysi tarvittaessa tietojen tueksi 
asiakirjoja ja selvityksiä. Haastattelut perustuivat työryhmän hyväksymään vakiohaastatteluoppaaseen. Asiakirja 
jaettiin kolmeen pääosaan:

 ο yleiset tiedot, joista saa kokonaiskuvan koulutukseen ja työllisyyteen liittyvistä toimenpideohjelmista 
eri jäsenvaltioissa

 ο toimenpideohjelmien rakenne, josta käy ilmi, miten tarkastetut toimenpideohjelmat on laadittu ja 
täyttävätkö ne Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet

 ο toimenpideohjelmien täytäntöönpano, jonka yhteydessä käsitellään tarkastukseen valittuja 
hyväksyttyjä hankkeita ja tarkastellaan, kuinka paljon kyseisillä hankkeilla on edistetty tai edistetään 
tulevaisuudessa Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteiden saavuttamista.

256. Kenttätyö tehtiin toukokuun 2016 ja marraskuun 2016 välisenä aikana.

Keskeiset havainnot

257. Kansallinen tarkastusvirasto totesi toimenpideohjelmien valmistelusta, että niiden laadinnassa oli otettu 
huomioon kansalliset prioriteetit, riskit ja haasteet ja valmisteluun olivat osallistuneet kaikki ministeriöt kansallisella 
tasolla ja suunnitteluyksikkö oli koordinoinut valmistelua lähestymistavan yhdenmukaistamiseksi. 
Ennakkoarvioinneissa esitetyt suositukset oli useimmissa tapauksissa sisällytetty ohjelmiin asianmukaisesti. 
Kansallinen tarkastusvirasto päätteli, että toimenpideohjelmat olivat selvästi kansallisten tarpeiden, neuvoston 
suositusten sekä yksilöityjen riskien ja haasteiden mukaisia.

258. Kansallinen tarkastusvirasto katsoi kaiken kaikkiaan, että valituilla indikaattoreilla edistetään yleisesti 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista. Erityisissä investointiprioriteeteissa oli kuitenkin muutamia 
puutteita, kun niistä puuttui yksityiskohtia tai tiedot olivat epäselviä. Kansallinen tarkastusvirasto piti 
toimenpideohjelman I tulosindikaattoreita saavutettavissa olevina huolimatta joidenkin yksityiskohtien 
puuttumisesta ja toimenpideohjelman II, josta oli annettu enemmän tietoja, tulosindikaattoreita realistisina ja 
yleisesti ottaen kunnianhimoisina.

259. Kun kansallinen tarkastusvirasto tarkasteli hankkeiden mahdollista tehokkuutta ja vaikuttavuutta, se 
havaitsi selviä yhteyksiä hankkeiden ja niiden erityisten tavoitteiden ja tulosindikaattorien välillä ja totesi, että 
annetut ohjeet olivat riittävät.

260. Indikaattorien seurantajärjestelmät olivat asianmukaisia ja mahdollistivat tietojen oikea-aikaisen 
keräämisen ja analysoinnin. Seurantakomiteoissa oli edustajia kaikista olennaisista viranomaisista lukuun ottamatta 
tarkastusviranomaista, jolta pyydettiin vastauksia tarpeen mukaan.
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261. Hakijat saivat riittävästi toimenpideohjelmia ja hankkeita koskevia ohjeita ja hakuohjeita ja saattoivat 
osallistua tiedostustilaisuuksiin.

262. Ministeriöiden välinen koordinointikomitea ja sen alakohtaiset alakomiteat perustettiin selvästi hyvien 
käytäntöjen mukaisesti resurssien maksimoimiseksi ja toimien päällekkäisyyksien minimoimiseksi. Komiteat antavat 
strategisia palautetta ja ohjeita ohjelmakaudesta 2014–2020.

Suositukset

263. Lukuun ottamatta joitakin indikaattoreihin liittyviä puutteita, jotka mainittiin edellä olevien havaintojen 
yhteydessä, kansallisella tarkastusvirastolla ei ole antaa olennaisia yleisiä suosituksia eikä mitään suuria riskialueita 
tarvitse käsitellä myöhemmissä keskusteluissa. On syytä huomata, että tarkastelun ajankohta melko ohjelmakauden 
alkuvaiheessa rajoittaa viraston analyysiä.

Julkaisu ja jatkotoimet

264. Kertomus julkaistiin sähköisesti kansallisen tarkastusviraston verkkosivustolla 1. helmikuuta 2017. 
Julkaisun yhteydessä annettiin lehdistötiedote. Seurantaa ei ole tähän mennessä toteutettu.

Odotetut vaikutukset

265. Jos toimenpideohjelmia tarkastellaan myöhemmin, kansallinen tarkastusvirasto katsoo, että tämän 
kertomuksen havainnot ja johtopäätökset on otettava huomioon.
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Puolan ylin tarkastusvirasto

Najwyższa Izba Kontroli

Työharjoittelut ja työttömien työkokeilut 
julkishallinnon virastoissa

Yleiskuvaus

266. Julkishallinnon virastot ovat toteuttaneet asianmukaisia organisatorisia järjestelyjä opiskelijoiden ja 
tutkinnon suorittaneiden työharjoitteluja ja työttömien kokeilujaksoja varten45. Niiden laatu ei ole kuitenkaan aina 
ollut riittävän korkea. Se on vähentänyt niiden hyödyllisyyttä osallistujien työllistymisen edistämisessä. Samaan 
aikaan tutkinnon suorittaneiden työttömyys on yksi työmarkkinoiden keskeisistä ongelmista, mikä on kansallisen 
inhimillisen pääoman kehittämisstrategian 2020 mukaan seurausta muun muassa siitä, että nykyiset tarpeet ja 
harjoitteluiden taso ja laajuus eivät vastaa toisiaan.

Tarkastustapa

267. Tarkastuksen kohteena oli 24 julkisyhteisöä: 17 julkishallinnon virastoa (kaksi ministeriötä, viisi läänin 
virastoa, viisi kunnallista/paikallista viranomaista ja viisi piirikunnallista viranomaista) sekä seitsemän yliopistoa 
kuudesta läänistä.

268. Yksiköt valittiin sen perusteella, missä oli järjestetty eniten harjoitteluita ja työttömien työkokeiluja 
vuosina 2013 ja 2014 ja vuoden 2015 alkupuoliskolla.

269. Tarkastus kattoi opiskelijoiden harjoittelut ja työttömien kokeilujaksot.

270. Tarkastuskausi alkoi 1. tammikuuta 2013 ja päättyi tarkastuksen valmistumiseen kussakin tarkastetussa 
yksikössä, ja tarkastus suoritettiin 17. syyskuuta ja 31. joulukuuta 2015 välisenä aikana.

45 Puolassa työkokeilujaksolla tarkoitetaan prosessia, jossa työtön hankkii käytännön taidot työskentelemällä työpaikassa ilman työsopimusta.
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Keskeiset havainnot

271. Julkishallinnon virastot olivat yleensä valmistautuneet hyvin harjoitteluihin. Kahdessa 
poikkeustapauksessa yksiköt olivat hyväksyneet liian monta osallistujaa, mikä ylitti niiden organisatoriset 
valmiudet. Harjoitteluihin sovelletaan virastojen ja korkeakoulujen tai yliopistojen välisiä sopimuksia, ja 
kokeilujaksoihin sovelletaan virastojen ja työvoimaviranomaisten välisiä sopimuksia. Harjoittelijoille nimetään 
mentori, mutta joissakin tapauksissa mentoreille on osoitettu huomattava määrä harjoittelijoita (jopa 12 henkilöä). 
Yliopiston mentorien tapauksessa mentorointi oli joskus nimellistä, sillä jotkut harjoittelut tapahtuivat 
lomakaudella, jolloin mentorit olivat lomalla. Joissakin tapauksissa yksi mentori vastasi erittäin suuresta 
opiskelijamäärästä (ääritapauksissa yli 800:sta lukuvuoden aikana).

272. Suurin osa tarkastuskäynnin kohteena olleista virastoista ei maksanut mentoreille koulutuskorvausta, 
vaikka asiaa koskevassa asetuksessa (ammatillista harjoittelua koskevassa asetuksessa) säädetään tällaisesta 
korvauksesta, jos mentoria ei vapauteta (ainakin osittain) työtehtävistään harjoittelun aikana. Tarkastajat pitivät 
epäoikeudenmukaisena, että nykyisen lain mukaan julkisten oppilaitosten opiskelijoiden mentorit ovat oikeutettuja 
lisärahoitukseen, mutta tämä ei koske yksityisten oppilaitosten opiskelijoiden mentoreita (he voivat esimerkiksi 
työskennellä samassa tilassa ja suorittaa samoja tehtäviä).

273. Yliopistojen ja virastojen välinen tiedonvaihto ei ole täysin toimivaa, varsinkaan harjoitteluohjelman 
tapauksessa. Virastojen mentorit eivät olleet yhteydessä yliopistojen edustajiin, ja jotkut harjoittelut toteutettiin 
ohjelman soveltamisalan ulkopuolella.

274. Alun sopeutumisajan jälkeen työttömät nuoret suorittivat kokeilujaksolla yleensä samoja työtehtäviä kuin 
virastojen työntekijät. Harjoittelujen osallistujille annettiin yksinkertaisia tehtäviä, jotka olivat usein aivan 
mekaanisia, kuten valokopiointi (tämä koski noin yhtä kolmasosaa harjoittelijoista).

275. Ylimmän tarkastuselimen tarkastajat havaitsivat muitakin puutteita yhdeksässä virastossa (yli 
50 prosenttia). Kyseiset puutteet liittyivät terveys- ja turvallisuuskoulutukseen, esimerkiksi koulutustilaisuuksia 
pitivät epäpätevät henkilöt. Kahdessa virastossa henkilötietoja käsittelivät harjoittelijat, joilla ei ollut siihen lupaa, 
mikä ei ole henkilötietosuojalain mukaista.
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276. Tarkastetuissa ministeriöissä ja läänin virastoissa harjoitteluihin osallistui vain 75 henkilöä tarkastettavan 
kauden aikana, mikä on yksi neljäsosa harjoittelua koskevassa hallituksen pilottiohjelmassa esitetystä määrästä. 
Toimenpiteen tarkoituksena oli lisätä virastojen avoimuutta harjoittelijoita kohtaan ja tarjota laadukasta 
harjoittelua.

277. Vain 52,5 prosentissa tapauksista työttömän henkilön kokeilujakso julkishallinnon virastossa johti 
työllistymiseen kolmen kuukauden kuluessa kokeilujakson päättymisestä, koska virastot eivät voineet taata 
työpaikkaa kilpailumenettelyn takia.

278. Harjoittelijoita koskevat loppulausunnot olivat kolmessa virastossa yleisluonteisia – ne oli kirjoitettu 
samoin termein ja laadittu mallin mukaan, mikä vähensi niiden hyödyllisyyttä mahdollisten tulevien työnantajien 
kannalta.

Suositukset

279. Ylin tarkastuselin on osoittanut, että tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä harjoitteluja suosittelevien 
elinten ja harjoittelut toteuttavien yksiköiden välillä ja viranomaisten asianmukaisia toimia, jotta voidaan

 ➤ julkaista harjoittelupaikat ja niihin pääsyä koskevat säännöt ja kriteerit

 ➤ vaatia harjoitteluohjelmia kaikilta elimiltä, jotka suosittelevat harjoitteluja

 ➤ arvioida harjoitteluja asianmukaisesti ja määritellä harjoittelijoiden omaksumat taidot

 ➤ antaa opiskelijoille mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseen harjoitteluun, kuten tutkinnon 
suorittaneiden harjoitteluun

 ➤ arvioida tietyssä virastossa järjestettyjä harjoitteluja.

280. Ylin tarkastuselin totesi vielä, ettei yksityisten oppilaitosten opiskelijoiden mentoreille maksettu 
korvausta, ja jätti asiaa koskevan ehdotuksen pääministerille.
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Julkaisu ja jatkotoimet

281. Ylimmän tarkastuselimen pääjohtaja hyväksyi tarkastuksen tuloksia koskevat tiedot 6. kesäkuuta 2016, ja 
tuloksia koskeva lehdistötiedote julkaistiin 18. elokuuta 2016 ylimmän tarkastuselimen verkkosivustolla.

282. Tarkastajat tekivät tarkastuksen jälkeen yhteensä 60 päätelmää, jotka tarkastettujen yksiköiden johtajat 
hyväksyivät täytäntöönpanoa varten.

Odotetut vaikutukset

283. Kertomuksen ja sen pohjalta tehtyjen johtopäätösten odotetaan johtavan harjoitteluiden kehittämiseen 
siten, että harjoitteluihin osallistumisesta tulee entistä avoimempaa ja korkealaatuisten harjoitteluiden määrää ja 
yliopistojen/korkeakoulujen ja työharjoitteluja tarjoavien organisaatioiden välistä yhteistyötä lisätään.
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Portugalin kansallinen tarkastusvirasto

Tribunal de Contas

Nuorten työllistyvyyden edistämistä koskevan 
strategisen suunnitelman ”Impulso Jovem” 
tarkastus

Yleiskuvaus

284. Tarkastus laadittiin Portugalin parlamentin pyynnöstä. Sen yleisenä tavoitteena oli arvioida strategisen 
suunnitelman ”Impulso Jovem” hallinto- ja valvontajärjestelmiä ja täytäntöönpanoa muun muassa seuraavasti:

 ο tarkastellaan nuorten työllistyvyyden edistämiseen liittyviä aloitteita koskevan strategisen 
suunnitelman ”Impulso Jovem” organisaatiorakennetta, päätöksentekoprosessia ja hallinto- ja 
valvontajärjestelmää

 ο analysoidaan suunnitelman tavoitteita ja siihen varattujen resurssien asianmukaisuutta

 ο arvioidaan missä määrin ”Impulso Jovem” -suunnitelmalla (kesäkuun 2012 ja joulukuun 2013 välisenä 
aikana) on saavutettu sille asetetut tavoitteet käytännön täytäntöönpanon ja rahoituksen osalta.

285. Tarkastuksen kohteena oli kesäkuun 2012 ja joulukuun 2013 välinen ajanjakso.

286. Strategisen ”Impulso Jovem” -suunnitelman tavoitteena oli kerätä 932,3 miljoonaa euroa EU:n rahastoista 
(204,7 miljoonaa euroa ESR:stä ja 727,6 miljoonaa euroa EAKR:stä).

Tarkastustapa

287. Tärkein tarkastuksen kohde oli keskeinen työllisyydestä ja koulutuksesta vastaava kansallinen 
viranomainen Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), mutta tarkastuksessa kuultiin myös ESR:n ja 
EAKR:n todentamisviranomaista, tärkeimpien toimenpideohjelmien hallintoviranomaisia ja välittäjäelimiä sekä 
muita julkisyhteisöjä, jotka osallistuivat strategisen ”Impulso Jovem” -suunnitelman täytäntöönpanoon.

288. Tarkastus laadittiin kansallisen tarkastusviraston tarkastus- ja menettelyoppaan sisältämien yleisesti 
hyväksyttyjen menetelmien ja tekniikoiden mukaisesti.
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289. Tukikelpoisuusvaatimusten vahvistamiseksi ja ”Impulso Jovem” -suunnitelman ja tehtyjen maksujen 
valvontamenettelyjen tarkastamiseksi poimittiin ei-tilastollisia otoksia.

290. Tehdyissä tarkastuksissa otettiin huomioon kaikki strategisen suunnitelman kattamat toimintalinjat ja 
toimenpiteet, ja hankkeita tarkastettiin jokaisesta toimintalinjasta.

291. Tarkastus oli yhden kansallisen tarkastusviraston jäsenen vastuulla, ja se hyväksyttiin toisen osaston 
täysistunnossa. Kaikki muut kuusi jäsentä esittivät huomautuksensa.

292. Tarkastustiimiin kuului kolme tarkastajaa, joita koordinoi yksi päätarkastaja.

293. Tarkastus suoritettiin joulukuun 2013 ja marraskuun 2016 välisenä aikana.

Keskeiset havainnot

294. ”Impulso Jovem” -suunnitelman hallintoa, seurantaa ja valvontaa ei tuettu tehokkaalla tiedonkeruu- ja 
hallintojärjestelmällä.

295. Tulokset osoittavat, että täytäntöönpano jäi hyvin kauas alun perin suunnitelluista toimenpiteistä. Se 
johtui osittain vaikeasta talousympäristöstä mutta myös siitä, että joidenkin uusien toimenpiteiden 
täytäntöönpanossa ilmeni vastoinkäymisiä, minkä vuoksi myös niihin liittyviä tukitoimia lykättiin. Tuloksiin vaikutti 
myös se, että kun suunnitelman ensimmäisiä vaiheita suunniteltiin, sen kilpailijana oli houkuttelevampi olemassa 
oleva työharjoitteluohjelma, jonka osallistumiskustannukset olivat edunsaajille ja/tai toteuttajille edullisemmat ja 
jossa pystyttiin siksi tarjoamaan pidempi harjoittelujakso. Kilpaileva ohjelma kattoi Lissabonin alueen.

296. ”Impulso Jovem” -suunnitelman alkuperäinen investointiarvio oli noin 932,3 miljoonaa euroa, hyväksytty 
investointi oli 444,3 miljoonaa euroa ja täytäntöönpanoon käytetty investointi 187,4 miljoonaa euroa, mistä saadaan 
käyttöasteeksi 42,2 prosenttia.

297. Kaikista alle 30-vuotiaista työttömistä, jotka olivat työttömiä työnhakijoita 31. joulukuuta 2012 
(171 994 henkilöä), ”Impulso Jovem” -suunnitelmassa työllistettiin noin 54,6 prosenttia (93 989 henkilöä), joista 
23,0 prosenttia (39 736) ei enää ilmoittautunut työvoimatoimistoon.

298. IEFP ei osannut sanoa työllistettävyyden tasoa eri koulutusaloilla.



79
OSA III – Katsaus ylimpien tarkastuselinten kertomuksiin

Suositukset

299. Uudella ohjelmakaudella 2014–2020 ”Impulso Jovem” -suunnitelmaa seurasi nuorisotakuun 
täytäntöönpanoa koskeva kansallinen suunnitelma, joten suositukset ovat seuraavat:

 ➤ varmistetaan, että laaja tietojärjestelmä kokoaa yhteen ja jäsentelee kaikki tiedot

 ➤ arvioidaan työllistyvyystuloksia koulutusaloittain

 ➤ seurataan vähän koulutettujen nuorten kehitystä, heidän menestystään harjoittelun loppuun 
suorittamisessa ja heidän integroitumistaan työmarkkinoille

 ➤ tehostetaan paikalla tehtäviä tarkastuksia ”Impulso Jovem” -suunnitelmassa tehtyihin tarkastuksiin 
verrattuna.

Julkaisu ja jatkotoimet

300. Kertomus toimitettiin Portugalin parlamentille 6. tammikuuta 2017 ja julkaistiin sähköisesti kansallisen 
tarkastusviraston verkkosivustolla. Julkaisun yhteydessä annettiin lehdistötiedote.

301. Kertomusta koskeva seuranta toteutetaan vakiomenettelyn mukaisesti kuuden kuukauden kuluttua sen 
julkaisusta. Kunnes kaikki suositukset on pantu täytäntöön (tai niiden täytäntöönpano on hylätty asianmukaisella 
perusteella tai ne ovat vanhentuneet muista objektiivisista syistä), tarkastustiimi tekee edelleen joka vuosi uuden 
arvioinnin jäljelle jääneiden suositusten tilanteesta.

Odotetut vaikutukset

302. Kertomuksen ja siinä annettujen suositusten odotetaan tuottavan seuraavat vaikutukset:

 ο hallintoa ja politiikkaa koskevia päätöksiä tukeva tietojärjestelmä kehittyy

 ο koulutusalojen ja työllistyvyyden välistä yhteyttä koskevat tiedot lisääntyvät

 ο vähän koulutettujen nuorten työmarkkinoille integroitumisen seuranta tehostuu

 ο tämän tyyppisten tukien valvontamenettelyt tehostuvat.
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Slovakian ylin tarkastuselin

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Valituissa yliopistoissa tutkinnon suorittaneiden 
työmarkkinoilla menestymiseen osoitettujen 
kansallisten talousarviovarojen tehokkaan ja 
vaikuttavan käytön sekä valittujen taloudellisten 
indikaattorien ja oppimis- ja opetusprosessissa 
sovellettujen indikaattorien tarkastus

Yleiskuvaus

303. Tarkastuksessa keskityttiin yliopistoissa opiskelevien henkilöiden määrän kehitykseen suhteessa 
kansallisesta talousarviosta saatuihin avustuksiin. Tarkastuksessa selvitettiin myös, miten avustuksilla edistettiin 
tutkinnon suorittaneiden menestymistä työmarkkinoilla.

304. Vuonna 2013 Slovakian työmarkkinoilla oli tarjolla vain tuhat työpaikkaa ylipistotutkinnon suorittaneille. 
Vuoden 2013 toisella neljänneksellä yli 27 000 yliopistotutkinnon suorittanutta oli työttömänä. Tarkastuksessa 
havaittiin, että Slovakian korkeakoulutus tuotti liikaa tutkinnon suorittaneita, eikä työmarkkinoiden tarpeiden ja 
yliopistojen tutkintotyyppien välillä ollut korrelaatiota.

Tarkastustapa

305. Tärkeimmät tarkastuksen kohteet olivat Slovakian opetusministeriö ja kymmenen Slovakian julkista 
yliopistoa.

306. Tarkastuksessa analysoitiin, yhdistettiin, verrattiin ja luokiteltiin taloudellisia tietoja ja muita tietoja. 
Valituissa tiedekunnissa tarkasteltiin opiskelijoiden menestymistä, ja työllisyystutkimus perustui 
työvoimatoimistoista saatuihin tietoihin. Yliopistotutkinnon suorittaneita varten laadittiin kysely tietojen 
keräämiseksi heidän menestymisestään työmarkkinoilla ja heidän tyytyväisyydestään koulutuksen laatuun. 
Tarkastettuja asiakirjoja olivat muun muassa opetusministeriön budjettiosaston lopputilitys, yliopistojen 
talousarvioiden täytäntöönpanoa koskevat vuosikertomukset, vuotuiset toimintakertomukset ja 
avustussopimukset.

307. Tarkastuksen tavoitteena oli tutkia, oliko kansallisen talousarvion varoja käytetty tehokkaasti ja 
vaikuttavasti auttamaan valituissa yliopistoissa tutkinnon suorittaneita menestymään työmarkkinoilla, esittämällä 
seuraavat kuusi kysymystä: miten vaikuttavasti julkisia varoja oli käytetty parantamaan tutkinnon suorittaneiden 
työllistymistä, oliko kyseisillä varoilla saavutettu asetetut tavoitteet, kuinka nopeasti työnhakijat löysivät töitä, oliko 
rekrytoinnin ja opiskelijoiden tulosten välillä korrelaatiota, olivatko opiskelijat tyytyväisiä koulutukseen ja 
osallistuivatko työnantajat koulutukseen.

308. Tarkastus suoritettiin 27. toukokuuta ja 6. joulukuuta 2013 välisenä aikana.
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Keskeiset havainnot

309. Tarkastuksessa havaittiin yleisesti, että yliopistoista valmistui liian paljon opiskelijoita, jotka eivät 
löytäneet oman opiskelualansa töitä, ja että tutkintojen ja työmarkkinoiden tarpeiden välinen korrelaatio oli 
riittämätöntä. Varojen osoittaminen kansallisesta talousarviosta yksittäisille yliopistoille riippuu vain osittain siitä, 
menestyvätkö tutkinnon suorittaneet työmarkkinoilla. Yliopistoille myönnetään avustuksia lähinnä opiskelijoiden 
määrän perusteella, ja 10–20 prosenttia avustuksista jää käyttämättä ja siirretään sen vuoksi seuraavalle vuodelle. 
Suuri opiskelijoiden määrä professoria kohden johti suurempaan työttömien opiskelijoiden osuuteen professoria 
kohden. Vuosina 2010–2012 yli 15 prosenttia tutkinnon suorittaneista ei päässyt työmarkkinoille, mikä johti siihen, 
että kansallisesta talousarviosta myönnetyistä varoista 55 570 000 euroa käytettiin tehottomasti lyhyellä aikavälillä. 
Tarkastuksen yhteydessä tehty kysely osoitti, että yli 60 prosenttia tutkinnon suorittaneista katsoi hyödyntävänsä 
yliopistokoulutustaan ja 26,3 prosentilla oli pysyvä työpaikka. Yli 90 prosenttia arvosti huomattavasti 
yliopistokoulutuksensa laatua, mutta vain 52 prosenttia olisi valinnut saman opiskelualan.

Suositukset

310. Tarkastuksen yhteydessä annettiin useita suosituksia, joilla pyritään torjumaan tutkinnon suorittaneiden 
työttömyyttä ja varmistamaan, että opiskelijat saavat koulutuksen ja taidot, joita työmarkkinoilla tarvitaan, 
parantamalla tietoa, yhteistyötä ja kannustimia. Tässä ovat tärkeimmät suositukset:

 ➤ tarkistetaan avustusten jakomenetelmiä perusteellisesti ja harkitaan niiden yliopistojen suosimista, 
joista valmistuneet opiskelijat ovat todistettavasti menestyneet työmarkkinoilla paremmin

 ➤ arvioidaan uudelleen tavoitteita ja asetetaan uusia tavoitteita alaohjelmassa 077 11 – 
Yliopistokoulutuksen tarjoaminen ja yliopistojen hallinto

 ➤ opetusministeriön ja julkisten yliopistojen olisi tehtävä yhteistyötä sosiaalivakuutuslaitoksen ja 
työministeriön kanssa sellaisten välineiden luomiseksi, joiden avulla saadaan ajantasaisia ja 
luotettavia tietoja tutkinnon suorittaneiden työmarkkinoilla menestymisen seurantaa varten

 ➤ opetusministeriön olisi mukautettava varainjakokehystä niin, että tukea saavat yliopistot, joista 
valmistuneet opiskelijat ovat todistettavasti menestyneet työmarkkinoilla

 ➤ tarkistetaan kansallista uudistussuunnitelmaa seuraavaa kautta varten

 ➤ laajennetaan työvoimapalveluiden tietojärjestelmää niin, että yliopistot ovat yhteydessä 
työvoimatoimistoihin, jotta yliopistot saavat tietoja tutkinnon suorittaneiden opiskelijoidensa 
tilanteesta työmarkkinoilla

 ➤ yhdenmukaistetaan tutkinnon suorittaneiden profiilikuvaukset ja luokitellaan yksittäiset koulutusalat 
opetusohjelmajärjestelmän mukaan

 ➤ otetaan käyttöön indikaattori niiden opiskelijoiden määrän seuraamiseksi, jotka eivät saata 
opintojaan päätökseen

 ➤ lisätään työmarkkinoilla menestymisen painotuskerrointa.
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Julkaisu ja jatkotoimet

311. Kertomus julkaistiin 7. tammikuuta 2014 ja esiteltiin pääministerille, opetusministerille ja asiaa 
käsitteleville Slovakian parlamentin valiokunnille.

312. Suositusten täytäntöönpanoa seurataan tulevissa tarkastuksissa.

Odotetut vaikutukset

313. Kertomuksen ja suositusten pitäisi auttaa lisäämään talousarvion varojen tehokasta ja vaikuttavaa 
käyttöä korkeakoulutukseen ja parantaa yliopistotutkinnon suorittaneiden työllisyysastetta.
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Yhdistyneen kuningaskunnan kansallinen 
tarkastusvirasto
UK National Audit Office

Arvon tuottaminen oppisopimusohjelmalla

Yleiskuvaus

314. Tarkastuksessa tutkittiin, onko opetusministeriö voinut osoittaa, että entistä työnantajavetoisemmalla 
oppisopimusohjelmalla on saatu vastinetta rahalle.

315. Useat peräkkäiset hallitukset ovat pitäneet oppisopimuskoulutusta keskeisenä keinona taitojen 
kehittämiseksi. Ne ovat siksi ratkaiseva osa kasvua ja tuottavuuden parantamista koskevia suunnitelmia sen lisäksi, 
että niillä parannetaan seurauksia nuorten osalta ja lisätään monimuotoisuutta työpaikoilla. Yleisesti katsotaan, että 
ilman valtion toimia työnantajat eivät investoisi talouden kannalta optimaalista rahamäärää koulutukseen, 
oppisopimukset mukaan luettuina.

316. Oppisopimusten määrä on kasvanut huomattavasti viime vuosina, ja opetusministeriö on laajentanut 
oppisopimusohjelmaa edelleen ja lisännyt samaan aikaan työnantajien valtaa ja osuutta niiden rahoittamisesta. 
Ohjelman tuloksellisuuden tukemiseksi tehtiin merkittäviä muutoksia, joita olivat poliittinen tavoite helpottaa uusia 
oppisopimuksia, uudet oppisopimusvaatimukset, jotka työnantajaryhmien on laadittava, ja perusrahoitus, joka 
kootaan työnantajilta perittävällä maksulla.

Tarkastustapa

317. Tärkein tarkastuksen kohde oli opetusministeriö, joka toteutti parhaillaan oppisopimuksia koskevan 
monimutkaisen siirtymäohjelman alkuvaiheita. Kansallisen tarkastusviraston kertomuksen tavoitteena oli kertoa, 
miten ministeriö oli onnistunut siirtymisessä, ja arvioida tähän mennessä toteutettuja toimia entistä 
työnantajavetoisemman oppisopimusohjelman arvon lisäämiseksi. Tämä tuloksellisuuden tarkastus kattoi kolme 
pääaluetta:

 ο ohjelman tavoitteiden määrittely ja onnistumisen arviointi

 ο yksittäisten oppisopimusten laadun parantaminen

 ο oppisopimuksen laatuun ja arvoon liittyvien riskien hallinta.
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318. Todentava aineisto kerättiin joulukuun 2015 ja toukokuun 2016 välisenä aikana.

319. Osittain jäsenneltyjä haastatteluja sekä käyntejä tehtiin viiden valvontaelimen, seitsemän koulutuksen 
järjestäjän, 19 työnantajan ja autonvalmistus-, rakennus- ja asiantuntijapalvelualan edustuselimen, kahden 
paikallisen yrityskumppanuuden ja kymmenen sidosryhmiä edustavan ryhmän luona.

Keskeiset havainnot

320. Ohjelman tavoitteiden määrittelyn ja sen menestymisen mittaamisen osalta opetusministeriö ei ollut 
eritellyt, miten se käyttäisi oppisopimusten määrän kasvua tuottavuuden parantamiseen ja miten se aikoi vaikuttaa 
oppisopimusten yhdistelmään mahdollisimman suuren arvon tuottamiseksi. Se ei ollut myöskään määritellyt, mitä 
”menestys” merkitsisi uudistetussa ohjelmassa. Tutkimuksen perusteella erilaiset oppisopimukset tuottivat hyvinkin 
erilaisia hyötyjä. Oli kuitenkin epäselvää, miten opetusministeriö aikoi hyödyntää tätä näyttöä.

321. Yksittäisten oppisopimusten laatua oli tarkoitus parantaa ottamalla käyttöön työnantajien 
suunnittelemat oppisopimusvaatimukset. Monet oppisopimusten suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneet 
työnantajat ja koulutuksen järjestäjät kannattivat uusien vaatimusten taustalla olevia periaatteita, mutta niistä 
tiedottaminen edellytti lisää työtä. Käytännössä uusien vaatimusten kehittämisprosessi oli vaatinut työnantajilta 
paljon resursseja ja kestänyt kauemmin kuin opetusministeriö oli suunnitellut. Jotkut työnantajat ja teollisuuden 
edustajien ryhmät olivat huolestuneita siitä, että lähestymistapa johti moniin kapea-alaisiin, päällekkäisiin 
vaatimuksiin, jotka rajoittivat monialaisten taitojen hankkimista.

322. Työnantajat olivat erittäin tyytyväisiä tarjotun koulutuksen laatuun ja saatuihin hyötyihin, mutta 
harjoittelijoille tehdyt kyselyt eivät antaneet yhtä selvää kuvaa toteutuksen laadusta, ja koulutusalan tarkastuslaitos 
katsoi, että tarjoajista noin yhden viidesosan olisi parannettava koulutuksensa laatua. Opetusministeriö hallitsi 
asianmukaisesti oppisopimuksen laatua ja arvoa koskevia yksittäisiä riskejä, jotka liittyivät nykyisen 
muutosohjelman osien toteuttamiseen. Se oli myös kehittämässä entistä tehokkaampaa lähestymistapaa, jolla 
hallitaan ohjelmien menestystä uhkaavia monialaisia riskejä, mutta tämä edellyttäisi lisää edistystä, eikä se ollut 
vielä ilmoittanut mitä tietoja se tarvitsee suurimpien käyttäytymiseen liittyvien riskien seuraamiseen ja riskien 
kehittymisen havaitsemiseen.

Suositukset

323. Opetusministeriön on

 ➤ tuotava esiin, millaista kokonaisvaikutusta tuottavuuden ja kasvun osalta tavoitellaan sekä esitettävä 
lyhyen aikavälin keskeiset tuloksellisuusindikaattorit, joilla mitataan ohjelman menestystä

 ➤ varmistettava, että vaatimusten jatkokehityksen aikataulu pysyy realistisena ja siitä kerrotaan selvästi 
työnantajille ja järjestäjille

 ➤ parannettava tapaa, jolla se käsittelee keskeisiä riskejä, keskinäisiä riippuvuuksia ja vuorovaikutusta 
ohjelman eri osien välillä
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 ➤ tehtävä enemmän sen arvioimiseksi, miten työnantajat, koulutuksen järjestäjät ja arviointielimet 
voivat vastata käynnissä oleviin uudistuksiin, ja kehitettävä toimivia keinoja, joilla reagoidaan 
nopeasti tapauksiin, joissa mahdollisesti esiintyy markkinoiden väärinkäyttöä

 ➤ määriteltävähallintoviranomaisten ja oppisopimuksista vastaavan laitoksen (Institute for 
Apprenticeships) tehtävät kiinnittäen erityistä huomiota seuraaviin asioihin: oppisopimuksia 
koskevan koulutuksen laadun valvonta ja asiaankuuluvien tietojen ja parametrien kerääminen ja 
analysointi.

Julkaisu ja jatkotoimet

324. Kertomus ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistiin 6. syyskuuta 2016. Sitä käsiteltiin parlamentin 
alahuoneen julkisen talouden valiokunnassa 12. lokakuuta 2016, ja valiokunta julkaisi 30. marraskuuta 2016 oman 
mietintönsä, johon opetusministeriö vastasi osana vakiomenettelyä. Tarkastushavainnot esiteltiin myös Westminster 
Employment Forum -tapahtumassa helmikuussa 2017.

325. Kansallinen tarkastusvirasto seuraa rutiininomaisesti suositustensa täytäntöönpanoa pitämällä yhteyttä 
tarkastettuun elimeen. Opetusministeriö julkaisi maaliskuussa 2017 oppisopimusohjelmaan liittyvän hyötyjen 
realisointia koskevan virallisen strategian, joka sisältää tulosten mittaamisen esimerkiksi seuraavasti: menestyneiden 
oppilaiden tulojen kasvu, oppilaiden eteneminen pysyviin työpaikkoihin tai muuhun koulutukseen sekä etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvien, oppimisvaikeuksista kärsivien ja lähtökohdiltaan heikompien oppilaiden määrän kasvu.

326. Oppisopimuksista vastaava laitos aloitti toimintansa 3. huhtikuuta 2017.

Odotetut vaikutukset

327. Kertomuksen ja siinä annettujen suositusten pitäisi auttaa kehittämään politiikkaa siten, että otetaan 
käyttöön enemmän tavoitteita ja tulosmittareita, jotta saadaan entistä helpommin selville, onko ohjelma 
menestynyt. Näin edistetään työnantajien suunnittelemien oppisopimusvaatimusten käyttöönottoa, jolloin voidaan 
hallita entistä paremmin riskejä, kuten oppisopimusjärjestelmän hyväksikäyttöä, ja uutta 
oppisopimusmaksujärjestelyä.
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Luettelo nuorisotyöttömyyteen liittyvistä EU:n ylimpien tarkastuselinten 
tarkastuksista vuodesta 2010 lähtien

328. Luettelossa esitetään yleiskatsaus EU:n ylimpien tarkastuselinten tarkastuksiin, jotka koskivat – kokonaan 
tai osittain – nuorisotyöttömyyttä tai nuorten integroitumista työmarkkinoille. Lisätietoja tarkastuksista voi pyytää 
asianomaisilta ylimmiltä tarkastuselimiltä.

Belgia

 ο Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, november 2014 [Koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden 
yhteensovittaminen, julkaistu marraskuussa 2014]

Bulgaria

 ο Мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование, 04.2017 г. 
[Yliopistotutkinnon suorittaneiden urakehityksen sekä muuttoliikkeen seurannan tarkastus, julkaistu huhtikuussa 
2017]]

 ο Професионално образование за заетост, публикуван през м. Май 2016 г. [Ammatillinen koulutus työllisyyden 
edistäjänä, julkaistu vuonna 2016]

 ο Осигуряване на заетост на младежите със средства от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, публикуван през м. Ноември 2014 г. [Nuorison työllistäminen EU:n varojen avulla toimenpideohjelmassa 
”Henkilövoimavarojen kehittäminen”, julkaistu marraskuussa 2014]

 ο Реализиране на завършилите висше образование на пазара на труда, публикуван през м. Октомври 2013 г. 
[Tutkinnon suorittaneiden urakehitys, julkaistu lokakuussa 2013]

 ο Изпълнението на процедура „Развитие”, насочена към насърчаване на икономическата активност на 
безработни лица, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, публикуван 
през м. Юли 2013 г. [Työttömien taloudellisen toiminnan edistämistä koskevan kehityshankkeen täytäntöönpano 
toimenpideohjelman ”Henkilövoimavarojen kehittäminen” rahoituksella, julkaistu heinäkuussa 2013]

Saksa

 ο Prüfung der Berufseinstiegsbegleitung nach § 49 SGB III, August 2015 [Saksan sosiaaliturvalain 3. osan 49 pykälän 
mukaisten uran alkua koskevien tukiohjelmien tarkastus, julkaistu elokuussa 2015]

 ο Prüfung berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen mit produktionsorientiertem Ansatz nach §§ 51 ff. SGB III, 
November 2016 [Saksan sosiaaliturvalain 3. osan 51 pykälän ja sitä seuraavien pykälien mukaisten 
tuotesuuntautuneiden ammattiin valmistavien koulutusohjelmien tarkastus, julkaistu marraskuussa 2016]

• Teil I: Kofinanzierung und Vergabe [Osa I: Yhteisrahoitus ja hankinnat]

• Teil II: Durchführung und Abrechnung [Osa II: Täytäntöönpano ja kirjanpito]
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 ο Prüfung der Förderung junger Menschen mit Qualifikationsdefiziten nach § 54a SGB III, Juli 2017 [Saksan 
sosiaaliturvalain 3. osan 54 a pykälän mukaisen osaamisvajeesta kärsivien nuorten tuen tarkastus, julkaistu 
heinäkuussa 2017]

Ranska

 ο L’accès des jeunes à l’emploi: Construire des parcours, adapter les aides, septembre 2016 [Nuorten työhön pääsy 
– polkujen rakentaminen, valtiontuen mukauttaminen, julkaistu syyskuussa 2016]

Italia

 ο Progetto 500 giovani per la cultura, ottobre 2016 [500 nuorta kulttuurin puolesta, julkaistu lokakuussa 2016]

Liettua

 ο Kaip panaudojamos profesinio mokymo galimybės, 02/2016 [Ammatilliseen koulutukseen liittyvien 
mahdollisuuksien hyödyntäminen, julkaistu helmikuussa 2016]

Luxemburg

 ο Certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre le chômage et suivi des recommandations, avril 2011 et 
octobre 2014 [Työttömyyden torjuntaa koskevat toimet ja seuranta, julkaistu huhtikuussa 2011 ja lokakuussa 2014]

Unkari

 ο Közös ellenőrzéssel a versenyképes tudás jobb hasznosulásáért, 10/2016 [Tutkinnon suorittaneiden urakehityksen 
seurantajärjestelmän koordinoitu tarkastus, julkaistu lokakuussa 2014]

Malta

 ο Contribution of the Structural Funds to the Europe 2020 Strategy in the Areas of Employment and Education, 
published February 2017 [Rakennerahastojen vaikutus Eurooppa 2020 -strategiaan työllisyyden ja koulutuksen 
alalla, julkaistu helmikuussa 2017]

Puola

 ο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej, 08/2016 [Työharjoittelut ja työttömien työkokeilut 
julkishallinnon virastoissa, julkaistu elokuussa 2016]

 ο Zatrudnianie niepełnosprawnych w administracji publicznej, 5/2010 [Vammaisten työllistäminen julkishallinnossa, 
julkaistu toukokuussa 2010]
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 ο Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego, 9/2010 [Henkilöstön 
palkkaaminen paikallishallinnon yksiköissä, julkaistu syyskuussa 2010]

 ο Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia, 1/2012 [Alle 30-vuotiaita koskevan 
työllistämistukiohjelman täytäntöönpano, julkaistu tammikuussa 2012]

 ο Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych 
jednostkach organizacyjnych, 6/2013 [Vammaisten työllistäminen tietyissä ministeriöissä, keskusvirastoissa ja 
valtion organisaatioyksiköissä, julkaistu kesäkuussa 2013]

 ο Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz 
wzmocnienia aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 11/2013 [Sosiaalinen työllistäminen 
välineenä huonon elintason parantamiseksi ja sosiaalisen syrjäytymisen uhan alla elävien henkilöiden aktiivisuuden 
lisäämiseksi, julkaistu marraskuussa 2013]

 ο Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, 4/2015 [Valittujen aktiivisten 
työttömyyden ehkäisytapojen vaikuttavuus, julkaistu huhtikuussa 2015]

 ο Dotacje z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, 5/2015 [Yritystoimintaan tarkoitetut 
työvoimarahaston avustukset, julkaistu toukokuussa 2015]

 ο Kształcenie na kierunkach zamawianych, 10/2015 [Koulutus tietyissä tiedekunnissa, julkaistu lokakuussa 2015]

 ο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej, June 2016 [Työharjoittelut ja työttömien työkokeilut 
julkishallinnon virastoissa, julkaistu kesäkuussa 2016]

 ο Wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia, 4/2017 [Rakennerahastojen 
käyttö työllisyyden lisäämiseksi, julkaistu huhtikuussa 2017]

Portugali

 ο Plano Estratégico de Iniciativas de Promoção da Empregabilidade Jovem «Impulso Jovem», 01/2017 [Nuorten 
työllistyvyyden edistämistä koskeva strateginen suunnitelma ”Impulso Jovem”, julkaistu tammikuussa 2017]

Slovakia

 ο Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie 
absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného 
a učebného procesu, január 2014 [Valituissa yliopistoissa tutkinnon suorittaneiden työmarkkinoilla menestymiseen 
osoitettujen kansallisten talousarviovarojen tehokkaan ja vaikuttavan käytön sekä valittujen taloudellisten 
indikaattorien ja oppimis- ja opetusprosessissa sovellettujen indikaattorien tarkastus, julkaistu tammikuussa 2014]

 ο Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie 
absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného 
a učebného procesu, julkaistu joulukuussa 2013

 ο Kontrola vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, 
julkaistu helmikuussa 2013
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Yhdistynyt kuningaskunta

 ο Delivering value through the apprenticeships programme, [Arvon tuottaminen oppisopimusohjelmalla, julkaistu 
syyskuussa 2016]

 ο Investigation into misuse of the Flexible Support Fund in Plaistow [Joustavan tukirahaston väärinkäyttöä 
Plaistow’ssa koskeva tutkimus, julkaistu heinäkuussa 2016]

 ο Welfare reform – lessons learnt [Sosiaalihuollon uudistus – saadut kokemukset, julkaistu toukokuussa 2015]

 ο Further education and skills sector: implementing the Simplification Plan [Jatkokoulutus ja taitojen 
kehittäminen: yksinkertaistamissuunnitelman täytäntöönpano, julkaistu joulukuussa 2014]

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

 ο EU:n nuorisotakuu: toiminta käynnistetty mutta edessä täytäntöönpanoon kohdistuvia riskejä, julkaistu 
maaliskuussa 2015 (erityiskertomus nro 3/2015)

 ο Komission tuki nuorisotyöttömyyttä käsitteleville toimintaryhmille: ESR-rahoitusta kohdennettiin uudelleen 
mutta tulokset jäivät taka-alalle, julkaistu joulukuussa 2015 (erityiskertomus nro 17/2015)

 ο Nuorisotyöttömyys – ovatko EU:n toimintapolitiikat tuottaneet tulosta? Nuorisotakuun ja 
nuorisotyöllisyysaloitteen arviointi, julkaistu huhtikuussa 2017 (erityiskertomus nro 5/2017)





Yhteydenotot EU:hun

Käynti tiedotuspisteessä
Euroopan unionin alueella toimii yhteensä satoja Europe Direct -tiedotuspisteitä. Lähimmän tiedotuspisteen osoite löytyy 
verkosta: https://europa.eu/european-union/contact_fi

Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse
Europe Direct -palvelu vastaa Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin. Palveluun voi ottaa yhteyttä
— soittamalla maksuttomaan palvelunumeroon 00 800 678 910 11 (jotkin operaattorit voivat periä puhelumaksun),
— soittamalla puhelinnumeroon +32 22999696 tai
— sähköpostitse: https://europa.eu/european-union/contact_fi

Tietoa EU:sta

Verkkosivut
Tietoa Euroopan unionista on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä Europa-sivustolla, https://europa.eu/european-union/
index_fi

EU:n julkaisut
EU:n ilmaisia ja maksullisia julkaisuja voi ladata tai tilata osoitteesta https://publications.europa.eu/fi/publications. Ilmaisia 
julkaisuja on mahdollista saada usean kappaleen erinä ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun tai paikalliseen 
tiedotuspisteeseen (ks. https://europa.eu/european-union/contact_fi).

EU:n lainsäädäntö ja siihen liittyvät asiakirjat
EU:n koko lainsäädäntö vuodesta 1952 ja muuta tietoa EU:n oikeudesta on saatavilla kaikilla virallisilla kielillä EUR-Lex-
tietokannassa osoitteessa http://eur-lex.europa.eu

EU:n avoin data
EU:n avoimen datan portaalin (http://data.europa.eu/euodp/fi) kautta on saatavilla EU:n data-aineistoja. Data on ilmaiseksi 
ladattavissa ja uudelleenkäytettävissä sekä kaupallista että ei-kaupallista käyttöä varten.

https://europa.eu/european-union/contact_fi
https://europa.eu/european-union/contact_fi
https://europa.eu/european-union/index_fi
https://europa.eu/european-union/index_fi
https://publications.europa.eu/fi/publications
https://europa.eu/european-union/contact_fi
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/fi
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