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Nuorisotyöttömyyden jyrkkä kasvu heikentää
kokonaisen sukupolven valmiuksia ohjata omaa
elämäänsä – joissain EU-maissa yli 50 prosenttia
nuorista on työttömänä. Nuoriin investoiminen on
investoimista EU:n talouteen. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on EU:n tärkein työkalu nuorten
varustamisessa työelämää varten.
Rahasto keskittyy antamaan nuorille mahdollisuuksia hankkia osaamista ja koulutusta, joita he

tarvitsevat löytääkseen töitä. Tämä toteutetaan
tukemalla koulutusjärjestelmien parantamista,
kehittämällä laadukkaita koulutusvaihtoehtoja
ja parantamalla nuorten mahdollisuuksia löytää työpaikkoja.
Vuosina 2007–2012 20 miljoonaa alle 25-vuotiasta nuorta hyötyi ESR:sta koulutuksen tai mentoroinnin kautta. Joissakin maissa lähes puolet
kaikista ESR:n toimien osanottajista on nuoria.

Sosiaalinen
Eurooppa

ESR – mahdollisuuksien
avaamista Euroopan
nuorisolle
Perus- ja ammattikoulutuksen
avulla…
Tulevina vuosina EU:ssa työtä hakevien on
oltava entistä pätevämpiä löytääkseen työpaikan. Auttaakseen Euroopan nuoria työnsaannissa
ESR avaa mahdollisuuksia osallistua parempaan
perus- ja ammattikoulutukseen.
Monet koulunkäynnin keskeyttävistä nuorista
kohtaa esteitä hakiessaan töitä. ESR voi tarjota
mielensä muuttaville keinoja palata muodolliseen
koulutukseen. Muissa tapauksissa epämuodolliset koulutushankkeet auttavat nuoria parantamaan työllistyvyyttään.
ESR:n rahoittama Hothouse-hanke Cornwallissa
Isossa-Britanniassa
kohdistaa
toimensa
14—19-vuotiaisiin, jotka ovat vaarassa keskeyttää koulunkäynnin. Keskittymällä luovuuteen,
innovointiin, sosiaaliseen ja liiketoiminnalliseen
yrittäjyyteen ja riskinhallintaan hankkeessa inspiroidaan nuoria saavuttamaan enemmän ja hankkimaan itseluottamusta.
ESR:n tuki on auttanut monia EU-maita uudistamaan korkea-asteen koulutusjärjestelmiään
perusteellisesti. Useammat opiskelijat valmistuvat koulutusjärjestelmistä pätevämpinä seuraavien seikkojen ansiosta: joustavat, moduuleista
muodostuvat kurssit, etäopiskelun parannukset,
nykyaikaistetut opetusmenetelmät ja uudelleenkoulutettu henkilöstö.

Kaventamalla koulun ja työn
välistä kuilua…
Keskimäärin 50 prosenttia kaikista keskiasteen
koulutukseen osallistuvista opiskelijoista valitsee
ammatillisen koulutuksen. ESR:n hankkeissa autetaan mukauttamaan tällaisia kursseja paremmin
liike-elämän ja teollisuuden tarpeisiin ottamalla
työnantajat mukaan kurssien suunnitteluun.
Yksi ESR:n painopistealueista on niiden auttaminen, jotka haluavat työskennellä ja opiskella
muissa EU-maissa tutustuakseen useampiin mahdollisuuksiin. Niitä ovat kielitaidon parantaminen,
työharjoittelupaikan saaminen tai työnsaantimahdollisuuksia parantavien taitojen hankkiminen.
Oman yrityksen perustamista suunnitteleville
ESR:n tukemat hankkeet voivat tarjota tärkeää
koulutusta, vaikkapa sellaisista asioista kuin
ideoiden muuttaminen liiketoiminnaksi, kirjanpidon hoitaminen ja rahoituksen kaikki kiemurat.
Työpaikkamessuilla nuoret voivat luoda kontakteja koulutettuihin liike-elämän mentoreihin tai
potentiaalisiin työnantajiin.
Tietyt ESR:n hankkeisiin osallistuvat voivat saada
avustusta yritystoiminnan käynnistämiseen. Puolassa
13 674 nuorta sai rahoitusta enintään 25 000 euroa
oman yrityksen perustamisvaiheessa.

Työllisyyden ja innovoinnin edistäminen
Nuorten tutkijoiden auttaminen alkuun liike-elämässä
on yksi tavoista, joilla kreikkalaisessa hankkeessa
halutaan edistää innovointia. Nuoret itsenäiset tutkijat
-ohjelma tukee lääkäreitä, insinöörejä, farmaseutteja
ja juristeja rahoituksen saamiseen tarvittavan liiketoimintasuunnitelman laatimisessa.
Tähän saakka on autettu lähes 6 000:ta henkilöä.
Vuosi osallistumisen jälkeen 74 prosenttia yrittäjistä
oli edelleen itsenäisiä, ja 63 prosenttia ilmoitti liikevaihdon tai voiton olevan vakaa tai kasvussa. Uusia
työpaikkoja on luotu noin 3 000.

Viime vuosina pyrkimykset auttaa Euroopan
nuoria saamaan töitä ovat lisääntyneet.
Vuonna 2012 noin 16 miljardia euroa EU:n
varoja kohdennettiin uudelleen erityisesti nuorten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien
parantamiseksi. Tämän summan odotetaan
auttavan noin miljoonaa nuorta ja 55 000:ta
pientä ja keskisuurta yritystä.
Esimerkiksi Latviassa EU:n tukemista hankkeista hyötyvien nuorten työttömien osuus
kasvaa todennäköisesti 24 prosentista 40 prosenttiin muutaman seuraavan vuoden aikana
EU-hankkeiden toimeenpanon lisääntymisen ansiosta.

Auttamalla nuoria
työttömiä saamaan töitä
tai koulutusta…
EU-maiden hallitukset ovat sopineet nuorisotakuujärjestelmien käyttöönotosta. Ne on tarkoitettu alle 25-vuotiaille nuorille, jotka ovat
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella. Ne
takaavat laadukkaan tarjouksen työ-, jatko
koulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikasta
neljän kuukauden kuluessa työttömäksi jäämisestä tai virallisen koulutuksen päättämisestä.
ESR voi tarjota merkittävää tukea tällaisten järjestelmien käyttöönottoon. ESR:n yhteisrahoittamassa nuorisotyöllisyysaloitteessa pyritään
samoihin päämääriin ja keskitytään alueisiin,
jotka kärsivät eniten nuorisotyöttömyydestä.

Auttamalla kaikkia nuoria
saamaan ansaitsemansa
mahdollisuudet…
Työmarkkinat ovat edelleen haastavat monille
nuorille, mutta tietyillä sosiaalisilla ryhmillä
on todennäköisesti vielä suurempia vaikeuksia
saada koulutusta, jota he tarvitsevat hankkiakseen laadukkaita työpaikkoja. ESR tukee hankkeita, jotka tasoittavat heikommassa asemassa
olevien nuorten tietä työelämään. Yksi tapa tehdä
niin on auttaa perheitä ja yhteisöjä ymmärtämään opiskelun ja koulutuksen merkitys.

Pysy koulussa, käytä tilaisuutesi
Jos kuuluu etniseen vähemmistöön Tanskassa,
riski koulunkäynnin keskeyttämiseen on lähes
kaksi kertaa suurempi kuin muilla lapsilla.
Hold on Tight Caravan -hankkeessa noudatetaan
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jolla autetaan vähemmistöihin kuuluvia lapsia käymään
koulu loppuun ja hankkimaan loppututkinto.
Kotitehtäväluokat, jokaisen riskialttiin lapsen
yksilöllinen mentorointi, opettajien osaamisen
kehittäminen ja vanhempien aktiivinen osallistaminen: kaikki nämä yhdessä luovat turvaverkon lapselle, joka saattaa harkita koulunkäynnin
jättämistä sikseen.
Hankkeen käynnistyttyä vuonna 2009 koulunkäynnin keskeyttäneiden määrä on vähentynyt 20 prosentista alle 15 prosenttiin, ja kuilu
vähemmistöjen ja muun yhteisön koulupudokkaiden osuuksien välillä on kaventunut.
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Slovakiassa ja Saksassa rahastoa käytetään vaikeasti sijoitettavien nuorten saamiseksi töihin.
Slovakia kannustaa työnantajia palkkaamaan
heikommassa asemassa olevia työnhakijoita
vähintään yhdeksäksi kuukaudeksi. Saksassa
tarjotaan ammattikoulutusohjelmia koulussa heikosti menestyneille.

Miltä tulevaisuus näyttää?
Nuorisotakuujärjestelmien täytäntöönpano on
merkittävä yritys reagoida nuorisotyöttömyyteen
päättäväisemmin ja johdonmukaisemmin. Julkisten
työvoimapalvelujen vahvistamisen, ammattikoulutus- ja oppisopimusjärjestelmien tukemisen ja
peruskoulutusjärjestelmien parantamisen on kaikkien täydennettävä toisiaan kestävien tulosten
aikaan saamiseksi.

Taloudellinen tuki halutaan keskittää entistä enemmän alueisiin ja ihmisiin, jotka kärsivät eniten nuorisotyöttömyydestä ja -toimettomuudesta. Siksi
nuorisotyöllisyysaloitteessa keskitytään alueisiin,
joilla nuorisotyöttömyysaste on yli 25 prosenttia,
sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleviin nuoriin. Aloite vahvistaa ESR:n nuorisotakuun
täytäntöönpanoon tarjoamaa tukea, ja keskitetty
lähestymistapa takaa, että tuen määrä nuorta
kohden on riittävä ollakseen todella merkittävä
niissä osissa Eurooppaa, joissa ongelmat ovat
kaikkein suurimpia.
Kun otetaan huomioon nuorisotyöttömyyden asettaman haasteen mittakaava kaikkialla EU:ssa,
on selvää, että nuoret pysyvät tulevina vuosina
Euroopan asialistan kärjessä.
Lisätietoa ESR:sta:
http ://ec.europa.eu/esf
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