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Etsitkö työtä kotimaastasi tai haluatko kokeilla 
onneasi muualla Euroopassa? Haluatko suorit‑
taa osan opinnoistasi ulkomailla? Ehkä sinulla on 
jo työpaikka, mutta haluat oppia lisää? Haluatko 
parantaa ammattitaitoasi? Onko unelmanasi pien‑
yrityksen perustaminen? Haluatko tehdä vapaaeh‑
toistyötä?

Euroopasta saat apua!
Euroopalla on tarjota valikoima välineitä, jotka 
auttavat sinua toteuttamaan unelmasi.

Eurooppa ja nuoret
Erasmus on epäilemättä tunnetuin nuorille tar‑
koitettu eurooppalainen ohjelma, jonka ansiosta 
yli kolme miljoonaa henkilöä on saanut tilaisuu‑
den opiskella tai tehdä harjoittelun ulkomailla 

 vuodesta 1987  lähtien. Monet ovat myös vie‑
railleet eurooppalaisen liikkuvuuden portaalin 
EURESin sivustolla, joka tarjoaa verkossa päivit‑
täin yli miljoona työpaikkaa.

EU:ssa nuorten tulevaisuus on aina ollut keskei‑
sessä asemassa. Nuorisotyöttömyyden huikean 
kasvun vuoksi olemme kuitenkin päättäneet 
lisätä tukea.

Nuorissa on Euroopan tulevaisuus. Nykyistä 
nuorten työttömyysastetta ei yksinkertaisesti voi 
hyväksyä, sillä se vaarantaa hyvinvointimme tule‑
vaisuudessa. Tiesitkö, että tämä ongelma johtuu 
usein pätevyyden ja kokemuksen puutteesta ja 
että Euroopassa on juuri tällä alalla käytössä vali‑
koima innovatiivisia välineitä?



Mitä Eurooppa voi todella tehdä hyväksesi?
EU:n osana Eurooppa 2020  ‑strategiaa käynnis‑
tämä Nuoret liikkeellä ‑aloite (Youth on the Move) 
on ”työkalupakki”. Sen sisältämien toimenpitei‑
den avulla autetaan luomaan oikeat olosuhteet, 
jotta voit saavuttaa uratavoitteesi. Koulutusta 
on uudistettava, oppimista on mukautettava 
työmarkkinoiden vaatimusten mukaisesti ja 
ulkomailla oleskelua on helpotettava. Sinä voit 
olla yksi 500 000  nuoresta, jotka hyötyvät tänä 
vuonna liikkuvuusohjelmasta.

Jotta saisit enemmän tietoa tästä aloitteesta ja 
erilaisista eurooppalaisista ohjelmista, jotka ovat 
käytettävissäsi koulutuksen, kulttuurin, työllisyy‑
den, yrityksen perustamisen, vapaaehtoistyön ja 
tutkimuksen alalla, Euroopan komissio on käyn‑
nistänyt Nuoret liikkeellä ‑tiedotuskampanjan. 
Osallistu keskusteluihin, kerro kokemuksistasi ja 

esitä kysymyksiä. Tutustu  siihen, mitä Eurooppa voi 
tehdä sinun hyväksesi!

Vastatakseen Euroopan nuorisoon vaikuttanee‑
seen työllisyyskriisiin, komissio on koonnut nuoriso‑
työllisyyspaketin, jonka toimenpiteillä autetaan EU:n 
valtioita torjumaan liiallista nuorisotyöttömyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä ja tarjotaan koulutus‑ ja työs‑
kentelymahdollisuuksia.

Tästä esitteestä saat yleiskatsauksen ohjelmiin ja 
toimintaan, joista saattaa olla sinulle hyötyä ja … jos 
haluat pysyä ajan tasalla, liity  meihin Facebookis sa 
osoitteessa Youth on the Move!

Nuoret liikkeellä: http://ec.europa.eu/youthonthemove 
Euroopan nuorisoportaali: http://europa.eu/youth
EU:ssa elämistä, työskentelyä ja matkustamista koskevia ohjeita ja neuvoja:  
http://ec.europa.eu/youreurope

https://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope
http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://europa.eu/youth
http://ec.europa.eu/youreurope
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LIIKU – Lähde ulkomaille

EU:n kansalaisilla on oikeus opiskella ja työskennellä toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Ulkomaille muuttaminen on ainutlaatuinen 
mahdollisuus oppia uusi kieli ja uusia taitoja sekä tutustua erilaiseen kulttuuriin. Se myös parantaa mahdollisuuksiasi 
työpaikan löytämiseen.

Erasmus+-ohjelman (EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma vuosiksi 2014–2020) tavoitteena on parantaa osaamista ja 
työllistyvyyttä sekä uudistaa koulutusjärjestelmiä.

Nuoret liikkeellä verkkosivut: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Sinun Eurooppasi: http://ec.europa.eu/youreurope
Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
Eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden portaali: http://ec.europa.eu/eures
Erasmus nuorille yrittäjille: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://ec.europa.eu/youreurope
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/eures
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
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Vahvista ammattitaitoasi
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KOULUTTAUDU – Vahvista ammattitaitoasi

EU tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia, joiden avulla voit hankkia oman kiinnostuksesi mukaista ja talouden tarpeita 
vastaavaa koulutusta. 

Euroopan sosiaalirahasto on keskeinen väline, jolla tuetaan työpaikkoja, autetaan löytämään parempia työpaikkoja ja taataan 
reilummat työskentelymahdollisuudet kaikille EU:n kansalaisille. Näin sijoitetaan Euroopan inhimilliseen pääomaan  – toisin 
sanoen eurooppalaisiin työntekijöihin, nuorisoon ja työnhakijoihin.

Erasmus+ tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia opiskelijoille, harjoittelijoille, vastavalmistuneille, koulutusalan ammattilaisille 
ja opettajille. Erasmus+-ohjelmassa 650 000  ammatillista opiskelijaa ja harjoittelijaa saa apurahan ulkomailla opiskeluun, 
kouluttautumiseen tai työskentelyyn vuosina 2014–2020.

Euroopan sosiaalirahasto: http://ec.europa.eu/esf
Erasmus+ (ammatillinen koulutus): http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
Erasmus nuorille yrittäjille ohjelma: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/esf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
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OPISKELE – Laajenna tietojasi

Monet EU:n ohjelmista on perustettu, jotta eurooppalaiset voisivat opiskella ulkomailla. Tarjoamalla nämä mahdollisuudet EU auttaa 
sinua tutustumaan uusiin maihin ja kieliin ja saamaan uusia kokemuksia.

Erasmus+-ohjelma tarjoaa vuosina 2014–2020 apurahoja (ja 450 000 harjoittelujaksoa) kahdelle miljoonalle korkeakouluopiskelijalle, 
jotka pääsevät opiskelemaan tai harjoitteluun ulkomaille.

Opiskelijat, jotka suunnittelevat suorittavansa koko maisteritutkinnon ulkomailla, voivat hyödyntää lainatakuujärjestelmää, jota 
kansalliset pankit tai Euroopan investointipankin valitsemat opintolainatoimistot pitävät yllä.

Erasmus+ (korkeakoulutus): http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm
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OPI – Kerro kokemuksistasi

EU edistää oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, sillä se on osa eurooppalaisuutta ja mahdollisuus kaikille nuorille Euroopassa. Se 
auttaa nykyisiä ja tulevia sukupolvia kohtaamaan uusia haasteita, tuntemaan itsensä eurooppalaiseksi ja tekemään yhteistyötä.

Erasmus+-ohjelman ansiosta yli 500 000  nuorta saa mahdollisuuden osallistua nuorisovaihto-ohjelmiin. Erasmus+ tukee 
myös koulujen välisiä kumppanuussuhteita, joiden myötä voidaan järjestää vaihto-ohjelmia opettajille, oppilaille tai 
kokonaisille luokille.

Erasmus+ (nuoriso): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Erasmus+ (koulut): http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm
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OSALLISTU – Anna kykysi käyttöön

EU haluaa, että sen kansalaisilla on mahdollisuus sanoa mielipiteensä heitä koskevista asioista.

Jos miljoona EU-kansalaista kerää voimansa, he voivat osallistua suoraan EU:n käytäntöjen kehitykseen eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen avulla kehottamalla Euroopan komissiota tekemään lakialoitteen alalla, josta kansalaisilla on vahva mielipide.

Rakenteellisessa vuoropuhelussa EU kuulee nuoria ja heitä edustavia järjestöjä kaikilla tasoilla EU:n nuorisokonferensseissa 
ja Euroopan nuorisoviikon aikana.

Euroopan nuorisoportaali tarjoaa paljon tietoa ja antaa nuorille mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja jakaa kokemuksia.

EU:n kansalaisaloitteet: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
Vuoropuhelu ja tiedonvaihto: http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
Euroopan nuorisoportaali: http://europa.eu/youth

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
http://europa.eu/youth
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LUO UUTTA – Löydä tutkijanura

Marie Skłodowska-Curie -tukitoimilla edistetään tutkijoiden koulutusta ja urakehitystä kaikilla tieteenaloilla maailmanlaajuisen 
ja eri alojen välisen liikkuvuuden avulla. Tukitoimilla myönnetään apurahoja tutkimusuran kaikissa vaiheissa niin 
tohtorikoulutettaville kuin kokeneille tutkijoillekin. Tämä on tärkein EU:n ohjelma tohtorikoulutuksen alalla, ja sillä tarjotaan 
rahoitusta 25 000  tohtorikoulutettavalle. Tätä tukee Euraxess-keskusten verkosto, joka auttaa tutkijoita siirtymään maasta 
toiseen tarjoamalla tietoa ja apua kaikissa työ- ja arkielämään liittyvissä asioissa.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) edistää innovaatioita tuomalla yhteen korkean asteen koulutusta tarjoavat 
laitokset, tutkimuskeskukset ja yritykset. Näin ne voivat keskittyä mm. energiaan, ilmastonmuutokseen ja tietoyhteiskuntaan 
liittyviin haasteisiin. Se pyrkii antamaan nimenomaan tutkijoille, yrittäjille ja opiskelijoille tarvittavat taidot, tiedot ja oikean 
asenteen, joiden avulla markkinoille saadaan uusia ideoita ja uutta liiketoimintaa.

Marie Skłodowska-Curie -toimet: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-skłodowska-curie-actions
Euraxess: http://ec.europa.eu/euraxess/ 
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti: http://eit.europa.eu

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/euraxess
http://eit.europa.eu
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VAPAAEHTOISEKSI – Muuta maailmaa

Arviolta sata miljoonaa eurooppalaista on jo osallistunut vapaaehtoistoimintaan jossain vaiheessa. Vapaaehtoistoiminnan 
avulla asioihin voidaan vaikuttaa panostamalla voimakkaamman yhteenkuuluvuuden tunteen ja yhteiskunnallisen 
sopusointuisuuden edistämiseen.

Erasmus+-ohjelman myötä yhä useammat nuoret eurooppalaiset voivat osallistua vapaaehtoisina monenlaisiin hankkeisiin. EU 
on luonut myös Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot, joissa nuoret eurooppalaiset saavat mahdollisuuden osoittaa 
myötätuntoaan apua tarvitseville.

Erasmus+ (nuoriso): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
EU aid volunteers vapaaehtoistyöhanke: http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm
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LUO – Toteuta unelmasi

Eurooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely perustettiin vuonna 2010  auttamaan EU:n mikrorahoituslaitoksia lisäämään 
yksityisyrittäjille ja enintään kymmenen työntekijän yrityksille myönnettäviä lainoja. Tämän avulla nuorille eurooppalaisille (ja 
muille, joiden pääsy tavanomaisille luottomarkkinoille on rajallinen) saatetaan tulevina vuosina myöntää jopa 45 000 enintään 
25 000 euron lainaa oman yrityksen perustamiseksi. Jotkut mikrolainojen tarjoajat ovatkin jo kertoneet, että nuorten asiakkaiden 
osuus on kasvamassa.

Vuodesta 2014  alkaen työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva Euroopan unionin ohjelma (EaSI) kokoaa yhteen toimet 
kolmesta aiemmin erillisestä EU:n ohjelmasta: Progress, EURES ja Progress-mikrorahoitusjärjestely. Kolmantena linjana 
seurataan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn toimia ja tarjotaan myös rahoitusta valmiuksien kehittämiseen mikrorahoituksen 
myöntäjille. Ohjelmassa tukea tarjotaan myös yhteiskunnallisille yrityksille, mukaan luettuina yritykset, jotka avustavat nuoria 
löytämään työtä.

Erasmus nuorille yrittäjille ohjelma tarjoaa uusille ja tuleville yrittäjille mahdollisuuden oppia menestyksekkään liiketoiminnan 
aakkoset työskentelemällä kokeneen yrittäjän kanssa toisessa maassa jopa kuuden kuukauden ajan. Oleskelun kustantaa EU.

Eurooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely: http://ec.europa.eu/epmf
Erasmus nuorille yrittäjille ohjelma: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
EU-rahoitus pienille ja keskisuurille yrityksille: http://www.access2finance.eu/
Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva Euroopan unionin ohjelma (EaSI): http://ec.europa.eu/social/easi 

http://ec.europa.eu/epmf
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
http://www.access2finance.eu
http://ec.europa.eu/social/easi
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OIKEUTESI – Hanki tietoa

EU varmistaa, että kaikkien eurooppalaisten perusoikeudet toteutuvat. Näihin kuuluu oikeus elämään ilman syrjintää ja 
syrjäytymistä, naisten ja miesten välinen tasa-arvo sekä oikeus lääkintäapuun. EU tukee kaikkialla Euroopassa toimia, joiden 
tavoitteena on lisätä tietoisuutta yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden torjunnan ja tietosuojasta huolehtimisen tarpeesta.

Building a European Area of Justice (eurooppalaisen oikeuden alueen rakentaminen): http://ec.europa.eu/justice
Syrjinnän vastaiset toimet: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
Sinun Eurooppasi: http://ec.europa.eu/youreurope/citizens

http://ec.europa.eu/justice
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens
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TYÖSKENTELE – Saavuta tavoitteesi

Työmarkkinoille pääseminen on vaikeaa etenkin nuorille. EU tarjoaa kaikille EU:n kansalaisille valikoiman välineitä 
työllisyysmahdollisuuksien parantamiseen. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on yksi esimerkki: noin kymmenen miljoonaa ihmistä 
hyötyy vuosittain ESR:n rahoittamista koulutusohjelmista ja työmarkkinoille sijoittumiseen tähtäävistä ohjelmista. Toinen 
esimerkki tällaisista välineistä on eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden portaali EURES, jonka avulla pääsee tutustumaan 
verkossa noin miljoonaan työtarjoukseen. Eka Eures -työpaikka (Your first EURES job) on työvoiman liikkuvuutta tukeva ohjelma, 
joka auttaa nuoria löytämään työtä ja työnantajia rekrytoimaan työntekijöitä. Sen tavoite on yhdistää nuoret työnhakijat sekä 
työpaikkaa vaihtavat henkilöt vaikeasti täytettäviin työpaikkoihin kaikkialla Euroopassa.

Lisäksi Enterprise Europe Network verkosto (Yritys-Eurooppa-verkosto) auttaa yrittäjiä laajentamaan liiketoimintaansa 
Euroopassa ja sen ulkopuolella monenlaisten palvelujen avulla. Verkostoon kuuluu 600 yhteistyökumppania yli 50 maassa.

Euroopan sosiaalirahasto: http://ec.europa.eu/esf
EURES:  https://ec.europa.eu/eures/ 

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
Enterprise Europe Network: http://een.ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/esf
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
http://een.ec.europa.eu


Euroopan komissio tai kukaan komission nimissä toimiva henkilö ei ole vastuussa tämän julkaisun sisältämien tietojen mahdollisesta 
käytöstä.

© Kannen kuvat: 123RF / iStock

Muiden kuin Euroopan unionin tekijänoikeuksin suojattujen valokuvien käytön tai jäljentämisen osalta lupaa on anottava suoraan 
tekijänoikeuksien omistajilta. Julkaisun sisältämien linkkien toimivuus on tarkistettu käsikirjoitusvaiheessa.

Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa‑palvelimen kautta (http://europa.eu).

Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2014
Print ISBN 978‑92‑79‑35899‑9 doi:10.2767/79626
PDF ISBN 978‑92‑79‑36360‑3 doi:10.2767/97746

© Euroopan unioni, 2014
Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Printed in Belgium
PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE (ECF)

Vieraile verkkosivuillamme: 

Nuoret liikkeellä -verkkosivut: http://ec.europa.eu/youthonthemove 
Nuoret liikkeellä Facebookissa: http://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope 

Nuoret liikkeellä -valokuvagalleria: http://www.flickr.com/photos/socialeurope 

Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään 
vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi.

Yhteinen maksuton palvelunumero (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Saat pyytämäsi tiedot maksutta. Myös useimmat puhelut ovat maksuttomia, 

joskin jotkin operaattorit, puhelinkioskit tai hotellit voivat periä puheluista maksun.
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