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Tarkastajat: EU:n nuorisotakuu ei täytä alkuperäisiä 
odotuksia 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että EU:n 
nuorisotakuu, jonka tavoitteena on tukea työtä tai koulutusta vailla olevia nuoria, on edistynyt 
vain vähän, eivätkä saavutetut tulokset täytä alkuperäisiä odotuksia.  Nuorisotakuun yhteydessä 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikki nuoret saavat laadukkaan työtarjouksen tai heille 
tarjotaan täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta tai harjoittelujakso neljän kuukauden 
kuluessa koulun päättämisestä tai työttömäksi joutumisesta. Lisäksi Eurooppa-neuvosto perusti 
nuorisotyöllisyysaloitteen, jolle myönnettiin 6,4 miljardin euron määrärahat. Aloitteen 
tarkoituksena on lisätä tukea kaikkein heikoimmassa asemassa oleville alueille ja henkilöille.  

Tarkastuskäynnin kohteena olivat Irlanti, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Portugali ja Slovakia.  
Nämä jäsenvaltiot olivat edistyneet jonkin verran nuorisotakuun täytäntöönpanossa ja 
saavuttaneet joitakin tuloksia. Näistä jäsenvaltioista yksikään ei ollut kuitenkaan varmistanut, että 
työelämän tai koulutuksen ulkopuolella olevilla nuorilla oli mahdollisuus ottaa tarjous vastaan 
neljän kuukauden kuluessa.   

“Vielä vuoden 2016 puolivälissä yli neljä miljoonaa alle 25-vuotiasta oli työttömänä eri puolilla 
EU:ta”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Iliana 
Ivanova. ”Päättäjien olisi varmistettava, että nuorille suunnatut tukiohjelmat eivät nostata 
odotuksia, joita ei kyetä täyttämään.  Euroopan komissio on itse myöntänyt hiljattain 
julkaisemassaan Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä valkoisessa kirjassa, että odotukset ja EU:n 
kyky vastata niihin eivät kohtaa.”  

Yhtenä keskeisenä tekijänä tilanteeseen vaikuttaa tarkastajien mukaan se, että kaikkia tuen 
tarpeessa olevia nuoria ei kyetä auttamaan pelkästään EU:n talousarviovaroin. Nuorisotakuun 
osalta tarkastajat havaitsivat, että käytössä ei ollut strategioita, joihin olisivat sisältyneet selkeät 
välitavoitteet ja lopulliset tavoitteet kaikkien työtarjouksen tai koulutuksen tarpeessa olevien 
nuorten tavoittamista varten. Jäsenvaltiot eivät arvioineet kokonaiskustannuksia ja käytettävissä 
olevaa rahoitusta. Tuloksia oli vaikea arvioida saatavilla olleiden laadultaan heikkojen tietojen 
avulla.  
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Nuorisotyöllisyysaloitteen tarkastuksessa havaittiin, että aloitteen kohderyhmien arviointi oli 
jäänyt puutteelliseksi. Riskinä oli, että EU:n rahoituksen avulla pelkästään korvataan kansallista 
rahoitusta saavuttamatta lisäarvoa. Lisäksi todettiin, että heikkolaatuisten tietojen avulla oli vaikea 
arvioida raportoituja tuloksia, jotka jäivät odotusten alapuolelle. Tarkastajat totesivat, että 
nuorisotyöllisyysaloitteella on toistaiseksi ollut vain vähäinen vaikutus tarkastuskäynnin kohteena 
olleissa jäsenvaltioissa. 

Tilintarkastustuomioistuin esittää joukon suosituksia Euroopan komissiolle ja jäsenvaltioille.  

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. 

Jäsenvaltioiden olisi 

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

• varmistettava, että työtä tai koulutusta koskevat tarjoukset vastaavat osallistujien 
profiileja ja työmarkkinoiden kysyntää ja johtavat siten kestävään työllisyyteen. 

Komission olisi 

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

Erityiskertomus nro 5/2017 ”Nuorisotyöttömyys – ovatko EU:n toimintapolitiikat tuottaneet 
tulosta? Nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen arviointi” on saatavilla 
tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. 

 

 

 


