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Tiivistelmä-Referat-Abstract
1990-luvun laman jälkeen suuri työttömyys jäi Euroopassa pysyväksi ongelmaksi.Työttömyyden syynä on pidetty pääasiassa eurooppalaisten
työmarkkinoiden jäykkyyksiä ja työttömien haluttomuutta ottaa vastaan työtä. Tämän vuoksi tärkeänä pidetään työttömien aktivoimista ja
kannustamista työhön.
Koska työttömyys haittaa talouden kasvua ja kilpailukykysä, EU on pyrkinyt yhä enemmän vaikuttamaan jäsenmaidensa sosiaali- ja
työllisyyspolitiikassa. Euroopan työllisyysstrategian avulla jäsenmaat voitiin sitouttaa yhteisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin työllisyyden
parantamiseksi: Vuodesta 1998 alkaen Eurooppa-neuvosto on vuosittain hyväksynyt tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet sisältävät
työllisyyspolitiikan suuntaviivat, joiden pohjalta jokaisen jäsenmaan tulee laatia kansallinen toimintasuunnitelma. Työllisyyspolitiikka on
kuitenkin edelleen kansallisella vastuulla, ja jäsenmaat voivat itse päättää, miten pitkälle noudattavat suuntaviivoja.
Tutkielman aineistona olivat Euroopan unionin työllisyyssuuntaviivojen mukaiset Suomen työllisyyspolitiikan toimintasuunnitelmat
työllistyvyyspilarin osalta vuosilta 1998-2002. Tarkoituksena oli selvittää, miten EU on vaikuttanut Suomen työllisyyspolitiikkaan ja miten
Suomi on saavuttanut työllisyyssuuntaviivojen tavoitteet. Millaista on Suomen harjoittama EU:n työllisyysstrategian mukainen työllisyys-,
erityisesti työvoimapolitiikka? Aineistoa täydennettiin tutkimus-, arviointi- ja tilastotiedoin, kuten komission julkaisemin yhteisin
työllisyysraportein ja Euroopan työllisyysstrategian kansallisen arvioinnin tuottamin artikkelein. Menetelmänä oli arvioiva kirjallisuuskatsaus,
jonka teemoina olivat erityisesti työllistyvyys, aktivointi-ja kannustavuuspolitiikat.
Suomen toteuttaman työllisyyspolitiikan linjaukset olivat valmiiksi lähellä Euroopan unionin työllisyysstrategiaa. Eniten Suomen valitsema linja
poikkesi EU:n ehdotuksista nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyssä. Valittu ensisijainen toimenpide, työnhakusuunnitelman tekeminen,
ei ollut suuntaviivojen ehdottama, eikä Suomi myöskään onnistunut sen avulla ehkäisemään valumaa pitkäaikaistyöttömyyteen. Sen sijaan
työttömien aktivointitoimenpiteissä olevien osuus (aktivointiaste) pyrittiin säilyttämään yli 20 prosentissa ja näin täytettiin suuntaviivojen
asettama tavoite. Aktiivitoimia myös suunnattiin tarkemmin määritellyille kohderyhmille ja yksilöllisemmin Euroopan työllisyysstrategian
suuntauksen mukaan. Toimien työllisyysvaikutukset olivat kuitenkin heikkoja. Myös Euroopan työllisyysstrategian aikana veroetuusjärjestelmiin
tehtyjen muutosten työllisyysvaikutukset olivat häviävän pieniä. Elinikäisen oppimisen osalta voidaan nähdä profiloituminen työelämän ja
yritysten tarpeita vastaavan koulutuksen järjestämiseen. Näin on saatu työmarkkinaosapuolet mukaan kansallisten toimintasuunnitelmien
valmisteluun.
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