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Esipuhe 
 

AMMATTILIITOT JA KANSAINVÄLISET 
PROJEKTIT 

 
Opas eurooppalaisten koulutusprojektien hallintaan 

Kolmas painos (päivitetään 2002ssä) 
 
Tervetuloa ETUCOn käsikirjan Ammattiliitot ja kansainväliset projektit: opas eurooppalaisten 
koulutusprojektien hallintaan kolmannen painoksen pariin. 
 
Alkuperäinen käsikirja julkaistiin 1994 osana TEMPO-projektia. Toinen, uudistettu painos 
ilmestyi 1996 osana TTUPO-projektia, jota komission LEONARDO DA VINCI -ohjelma tuki. Se 
on ollut yksi koulun suosituimmista julkaisuista ja on yhteistyössä kansallisten liittojen kanssa 
julkaistu englanniksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi, espanjaksi, ruotsiksi, puolaksi, bulgariaksi, 
romaniaksi, tshekiksi, slovakiksi ja (osittain) venäjäksi. Tässä kolmannessa painoksessa 
käsikirjan rakenne on täydellisesti uudistettu, sitä on laajennettu ja täydennetty vastaamaan 
sekä Euroopan Unionin sisällä tapahtuneita suuria muutoksia että kehittyvää kokemusta 
eurooppalaista yhteistyöprojekteista ammattiliittojen välillä. 
 
Kuten edeltäjänsä, tämän uudistetun painoksen on tuottanut ryhmä ammattiliittojen 
koulutusprojektien hallinnan asiantuntijoita. Tärkeän panoksen ovat antaneet John Atkins 
(WEA), Silvana Pennella (ETUCO) ja Roberto Pettenello (FFR-CGIL). Derek Stubbs, itsenäinen 
konsultti ja projektipäällikkö, jolla on laaja kokemus työstä ammattiliittojen eurooppalaisten 
projektien parissa, on toimittanut käsikirjan ja kirjoittanut itse useita lukuja. Kiitokset kuuluvat 
myös laajalle joukolle yhteistyötahoja TEMPO- ja TTUPO –projekteista ja aivan erityisesti Frank 
Vaughanille (ICTU), joka luki ja kommentoi uuden painoksen luonnosversiot. Christel Everearts 
(ETUCO) toimi arvokkaana apuna WWW-sivustojen tutkimuksessa sekä käännöksen ja 
lopullisen julkaisun valvonnassa. 
 
Tämä käsikirja kuuluu siihen jatkuvaan osaan ETUCOn työtä, joka tähtää kansainvälisen 
yhteistyön mahdollisuuksien lisäämiseen ammattiyhdistyskoulutuksessa tarjoamalla 
informaatiopalveluja, seminaareja, koulutusaineistoa ja apua projektien suunnittelussa. Koulu 
käyttää yhä enemmän tietotekniikkaa pitääkseen julkaisemansa informaation ajantasaisena ja 
tämä käsikirjan painos julkaistaan ensi kertaa sähköisessä muodossa. Käsikirjan lisäkopioita 
voi ladata ja päivitettyä tietoa eurooppalaisista ohjelmista on saatavana WWW-sivujemme 
osastossa EU Information Service osoitteessa: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 
 
Toivomme, että käsikirjasta on teille hyötyä ja toivotamme teille menestystä projekteissanne. 
 
Jeff Bridgford 
Johtaja 
European Trade Union College 
Kesäkuu 2000 
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JOHDANTO 
 
Tämä käsikirja on kirjoitettu ensisijaisesti ammattiliittojen virkailijoille, jotka toimivat 
koulutuksen parissa, mutta myös muissa tehtävissä toimivat ammattiyhdistysihmiset 
voivat pitää sitä kiinnostavana ja hyödyllisenä. Se on tarkoitettu sekä käytännön 
oppaaksi heille, jotka jo osallistuvat kansainväliseen projektityöhön että kannusteeksi 
ja rohkaisuksi muille, jotka ovat kiinnostuneita tästä alasta. Vaikka se on keskittynyt 
melko selkeästi eurooppalaisen tason yhteistyöhön, mukana on huomattavia osia – 
etenkin ensimmäisessä osassa – jotka saattavat olla hyödyksi myös kansallisella 
tasolla tai paikallisten päämäärien parissa työskenteleville. 
 
Käsikirjan päämääränä on 
• osoittaa uusien lähestymistapojen tarve koulutuksessa 
• tutkia hyötyjä, joita saadaan yhteistyöstä muista Euroopan maista olevien 

kumppanien kanssa 
• esitellä eurooppalaisten projektien hallinnassa tarvittavia perustaitoja 
• pohtia sekä järjestötason- että laajempia eurooppalaisia tekijöitä tällaisessa työssä 
• selvittää Euroopan komission rooli kansainvälisten koulutusaloitteiden 

tukemisessa. 
 
Ensimmäisessä osassa tarkastellaan projektityön luonnetta ja roolia. Luvussa yksi 
kartoitetaan toimintaympäristö sekä tarkastelemalla sitä muuttuvaa maailmaa, jossa 
ammattiliitot joutuvat toimimaan että tunnistamalla kansainvälisten 
koulutusprojektien mahdollisuudet eurooppalaisen ammattiliittokulttuurin 
kehittämisessä. Luvussa kaksi tutkitaan projektityön perusominaisuuksia, luvussa 
kolme puolestaan selvitetään keinoja sovittaa projektityö osaksi laajempaa 
järjestötoiminnan kontekstia. Luvussa neljä tarkastellaan eurooppalaisten projektien 
hallintaan liittyviä peruskysymyksiä, ja luvussa viisi tarjotaan yksityiskohtainen, askel 
askeleelta etenevä malli yksittäisen projektin suunnittelusta. 
 
Käsikirjan toisessa osassa tutkitaan ammattiliittojen projektityön eurooppalaista 
kontekstia. Luvussa kuusi tarjotaan lyhyt johdatus Euroopan unioniin ja sen 
instituutioihin. Tätä syvennetään luvussa seitsemän, jossa tutkitaan nykyisiä EU-
politiikan keskeisiä painopistealoja ja tapoja joilla ne voivat vaikuttaa 
koulutusprojekteihin. Luvussa kahdeksan tarkastellaan Euroopan ammatillisen 
yhteisjärjestön roolia sekä sen toimintaa ja politiikan painopisteitä koulutuksen alalla, 
luvussa yhdeksän puolestaan tutkitaan yhtä näistä yksityiskohtaisemmin, eli 
yhteiskunnallisen vuoropuhelun kehitystä. 
 
Kolmannessa osassa tarjotaan tietoa niistä Euroopan unionin tuen pääalueista, jotka 
ovat saatavilla ammattiliittojen koulutusprojekteihin. Vaikka käsikirja ei ole kattava 
yhteenveto EU-rahoituksesta, nämä luvut käsittävät ne ohjelmat ja budjettikohdat, 
jotka todennäköisimmin ovat kiinnostavia ammattiyhdistyskouluttajille. Ne sisältävät 
tuoreinta mahdollista tietoa näistä ohjelmista mitä julkaisuhetkellä on saatavana, 
mutta kenttä muuttuu jatkuvasti. Tuoreempaa tietoa on saatavana European Trade 
Union Collegen EU Information Service’ stä 
(http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/) ja lukuisista Euroopan 
komission WWW-sivustoista, joihin viitataan tekstissä. 
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Käsikirjan on tuottanut ryhmä ihmisiä, jotka ovat osallistuneet ammattiliittojen 
projektien hallintaan eurooppalaisella tasolla, vakuuttuneina tämänkaltaisen työn 
valtavista hyödyistä, mutta yhtä tietoisina siihen liittyvistä vaikeuksista. Kirjan 
välityksellä haluamme jakaa kokemusta ja tarjota eräitä keskeisiä näkemyksiä 
projektin hallinnan prosessista ja näin toivottavasti auttaa muita välttämään joitakin 
niistä ongelmista, joihin me ja muut olemme törmänneet. 
 
Toivomme, että yhä useammat ammattiyhdistysihmiset saavat näin kannustusta 
yhteistyöhön uusien ja mielenkiintoisten projektien luomisessa – ja niiden 
menestyksekkäässä hallinnassa. 
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Luku 1 
 

Ammattiyhdistyskoulutus muuttuvassa 
maailmassa 

 
Tässä luvussa luonnostelemme keskeisiä haasteita, joita ammattiyhdistyskoulutus 
kohtaa, ja tapoja, joilla yhteistyö kansainvälisissä projekteissa voi auttaa vastaamaan 
näihin haasteisiin. 
 

Ammattiliitot ja koulutus 
 
1800-luvulla tapahtuneesta perustamisestaan lähtien ammattiliitot ovat järjestäneet 
ja tukeneet koulutustoimintaa. 
 
Tämä toiminta on vaihdellut tietoisuuden kohottamiskampanjoista yksittäisen 
toimintatavan edistämiseen tai alakohtaiseen liiton eri tasojen toimitsijoiden 
koulutukseen. Nykyisin monet ammattiliitot tukevat myös yksittäisiä jäseniään, jotka 
haluavat osallistua ei-ammatilliseen koulutukseen. 
 
Perustasolla ammattiyhdistyskoulutus on kuitenkin pyrkinyt aina edistämään 
seuraavia asioita: 
• liiton jäsenyyden ja organisaation voimaa 
• työntekijöiden ja heidän edustajiensa neuvottelutoimintaa työnantajien kanssa 
• liittojen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamista kaikilla yhteiskunnan alueilla, 

joilla ammattiliittojen jäsenillä ja heidän perheillään on etuja valvottavina 
• ammattiliittojen roolia makroekonomisessa ja poliittisessa keskustelussa 

viranomaisten, poliittisen vallan ja työnantajajärjestöjen kanssa. 
 
Ammattiyhdistyskoulutuksella on monia muotoja. Näihin kuuluvat lähiopiskelukurssit, 
jotka voivat kestää yhdestä päivästä useisiin kuukausiin. Koulutus voi sisältää myös 
etäopiskelua, jossa käytetään postia, puhelinta, faksia ja tietokonetta yhteydenpitoon 
opiskelijoiden ja opettajien välillä. 
 
Ammattiyhdistyskoulutuksen kattamat aiheet ovat liian moninaisia lueteltaviksi, ne 
ulottuvat työpaikan ongelmista – kuten palkka, työaika ja tasa-arvo – 
maailmankaupan sopimusten asemaan ja globalisaation vaikutuksiin. 
 
Voidaan kuitenkin sanoa, että ammattiyhdistyskoulutus pyrkii vastaamaan hyvin 
erilaisiin tarpeisiin. Näihin kuuluvat ne kollektiiviset tarpeet, joita ammattiliitoilla on 
organisaatioina määriteltyine päämäärineen ja tavoitteineen, samoin kuin 
työntekijäryhmien kollektiiviset tarpeet niiden pyrkiessä parantamaan 
työolosuhteitaan. Samalla ammattiyhdistyskoulutuksessa muistetaan liiton jäsenten ja 
edustajien yksilöllisten tarpeiden tärkeys kehitettäessä heidän itseluottamustaan, 
taitojaan ja tietojaan. 
 
Jokaisella ammattiliitolla on kuitenkin oma historiansa, omat perinteensä ja 
organisaatiokulttuurinsa. Tästä seuraa, että tavoitteiden yksityiskohdat ja 
koulutustoimenpiteiden laajuus ja keinot vaihtelevat suuresti eri liittojen välillä ja eri 
maiden välillä. 
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Usein koulutustoimintaa hoitaa ammattiliitto itse, omien resurssiensa ja 
opetushenkilökuntansa avulla. Toimintaa voidaan hoitaa myös yhteistyössä erilaisten 
organisaatioiden kanssa (mukaan lukien kansalais- ja työväenopistot, 
koulutuskeskukset, aikuis- ja jatkokoulutusoppilaitokset ja yliopistot). Näin voidaan 
hyödyntää niiden resursseja, kuten opettajia, rahoitusta, aineistoja ja välineistöä. 
 
Ammattiyhdistyskoulutusta on tarjolla työpaikkatasolla, toimialatasolla, kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla. Yksittäisen kurssin opiskelijat voivat tulla yhdestä tai useista 
eri ammattiliitoista. Tämä käsikirja keskittyy kuitenkin kansainväliseen 
ammattiyhdistyskoulutustoimintaan, johon osallistuu järjestöjä kahdesta tai 
useammasta Euroopan maasta. 
 
 

Globaalin muutoksen aikakausi 
 
Elämme kasvavalla nopeudella etenevän muutoksen aikaa, etenkin uuden tekniikan 
kehityksen vuoksi. Tätä voidaan tarkastella suhteessa muutoksiin tuotantotekniikassa, 
mutta huomattavimmin se muuttaa tapoja kommunikoida. Viimeisen sadan vuoden 
aikana – ja erityisesti viimeisen 25 vuoden aikana – maailma on käytännössä 
muuttunut paljon pienemmäksi. 
 
Maailman 200:n suurimman yrityksen yhteinen liikevaihto on nykyisin suurempi kuin 
182:n maan – eli kaikkien maailman maiden, yhdeksän suurinta poisluettuna – talous 
yhteensä. Näillä yrityksillä on lähes kaksinkertainen määrä taloudellista vaikutusvaltaa 
verrattuna ihmiskunnan köyhimpään neljään viidesosaan. Ne hallitsevat yli 
neljännestä maailman kaikesta taloudellisesta toiminnasta. Ne ovat täysin globaaleja 
kokonsa, suunnitelmiensa ja vaikutuksensa puolesta. 
 
Tästä syystä ammattiliitot ovat nykyisin tekemisissä työnantajien kanssa, jotka ovat 
vahvempia kuin yksikään niiden aikaisemmin tuntema. Samalla nämä yritykset ovat 
joustavampia rakenteeltaan, koska ne tekevät yhä enemmän alihankintasopimuksia ja 
lyhyt- ja osa-aikaisia työsopimuksia. 
 
Monien palvelujen ja tuotteiden markkinat ovat nykyisin maailmanlaajuiset. Monet 
suuret yritykset tarkastelevat työmarkkinoita nykyään globaaleina ja hyödyntävät 
joidenkin maiden paikallisia tukia ja muihin maihin verrattuna alempia 
työvoimakustannuksia. Perinteiset kansalliset rajat ylitetään kaikkialla. 
 
Uudella tekniikalla on ollut merkittävä rooli tässä kehityksessä. Tuotantoprosessit 
voidaan jakaa osiin eri maihin ja vain tuotteiden lopullinen kokoaminen tapahtuu 
keskitetysti. 
 
Nykyinen uusi tekniikka mahdollistaa tuotantoprosessien hoitamisen pienemmällä 
työvoimalla. Yhä enenevässä määrin tämän pienemmän työvoiman perustana on 
malli, jossa avaintyöntekijöiden muodostaman ytimen ulkopuolella ovat vähemmän 
tärkeät työntekijät, joiden työsuhde riippuu kysynnästä. Yrityksen ydin ja vähemmän 
tärkeät työntekijät eivät välttämättä toimi edes samassa maassa, samasta 
rakennuksesta tai työpaikasta puhumattakaan. 
 
Uusien tieto- ja viestintätekniikoiden vaikutus on johtanut myös tietoon ja 
informaatioon perustuvien toimialojen kasvuun. Yhdessä nopeiden maailmanlaajuisten 
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tietoverkkojen kehityksen kanssa tämä on mullistanut globaalit informaatiopohjaisten 
tuotteiden markkinat. 
 
Julkaisu- ja kustannustoiminnan (kaikissa muodoissaan) samoin kuin 
viihdetapahtumien markkinointi, jakelu ja myynti on valtaisan muutoksen edessä. 
 
Tämä kaikki on pankkiirien ja teollisuusmiesten käsissä, pääoman, joka on aina 
pyrkinyt olemaan globaalia. Nykyisin tietokoneiden ja nykyaikaisten 
kommunikaatiovälineiden käyttö on vienyt sen yhä kauemmas kansallisesta 
valvonnasta. 
 
Nämä muutokset muodostavat merkittäviä haasteita ammattiliitoille, joiden on yhä 
enemmän toimittava tuolla samalla kansainvälisellä tasolla. 
 
 

Muuttuva Eurooppa 
 
Tätä globaalia taustaa vasten myös Euroopassa on meneillään merkittäviä muutoksia 
taloudellisella ja poliittisella tasolla sen pyrkiessä suurempaan yhtenäisyyteen 
Euroopan unionin (EU) kautta, samaan aikaan kun kansalliset ja kulttuuriset 
identiteetit ovat heräämässä uudelleen.  
 
Euroopan unioni pyrkii muodostamaan taloudellisen liittoutuman, joka ylittää 
perinteiset kansalliset rajat. Se pyrkii myös parantamaan ja luomaan Euroopan 
laajuisia sosiaalisia ja poliittisia edellytyksiä Euroopan (taloudellisten) 
yhteismarkkinoiden toiminnalle – ei ehkä aivan tasoittamaan eroja EU:n jäsenmaiden 
välillä, mutta vähintäänkin minimoimaan ne. 
 
Tämä on luonut kokonaan uuden ympäristön ammattiliittojen toiminnalle. Tavaroiden 
ja työvoiman vapaa liikkuminen EU:n sisällä tuo haasteita, joista monet tulevat 
tutuiksi ammattiliitoille. 
 
Keskeisen taloudellisen ja sosiaalisen lainsäädännön yhdenmukaistaminen EU:n sisällä 
tuo samaan aikaan ammattiliitoille monia uusia mahdollisuuksia edistää yksilön ja 
sosiaalisen turvallisuuden asiaa. 
 
Euroopan yhdentyminen edellyttää ammattiliittojen läheisempää yhteistyötä 
vastattaessa sisämarkkinoiden vaatimuksiin ja osallistuttaessa rakentavasti Euroopan 
unionin politiikan kehittämiseen. 
 
Euroopan taloudellisen yhdentymisen edetessä ja unionin kasvaessa, Välimeren 
alueen ja Keski- ja Itä-Euroopan maiden liittyessä siihen, ammattiliittojen on yhä 
enemmän kehitettävä kansainvälistä tietoisuuttaan ja toimintatapojaan. Tämä asettaa 
vaatimuksia ammattiyhdistysihmisten kyvylle ”ajatella paikallisesti ja toimia 
globaalisti”. 
 
Muiden Euroopan maiden alakohtaisista käytännöistä ja työmarkkinakäytännöistä on 
paljon opittavaa, samoin niiden ammattiliittojen toimintatavoista. Myös kieli- ja 
kulttuurikysymyksiin on vastattava jotta voitaisiin toteuttaa sellaista Eurooppalaista 
ammattiyhdistyspolitiikkaa ja saavuttaa sellaisia tavoitteita, jotka ovat yhtä 
merkittäviä työntekijöille toimistoissa, tehtaissa, kaupoissa ja sairaaloissa kuin ne 

 9 



ovat niistä kansainvälisissä kokouksissa neuvotteleville ja sopiville 
ammattiyhdistysjohtajille. 
 
 

Kansainvälinen ammattiyhdistyskoulutus 
 
Kansainvälinen yhteistyö koulutustoiminnassa voi tässä tilanteessa tukea suuremman 
ymmärryksen ja tietoisuuden saavuttamista paikallisen ja kansallisen 
ammattiyhdistystyön kansainvälisestä ulottuvuudesta. 
 
Tällainen yhteistyö voi ammattiliittojen toimitsijoiden ja edustajien tasolla myös tukea  
kansainvälisen ammattiyhdistyspolitiikan ja -aloitteiden kehittämistä ja toimeenpanoa. 
 
Kansainvälinen näkökulma ammattiliittojen työhön ei missään nimessä ole uusi asia. 
Monilla liitoilla on kansainvälisiä osastoja ja ammattiliitoilla on jo kauan ollut 
kansainvälisiä järjestöjä. 
 
Kansainvälistä suuryhtiöiden valvontaa ja solidaarisuustoimia kansainvälisissä 
kiistoissa on myös tehty jo 1800-luvulta asti. 
 
Usein kansainvälinen työ on kuitenkin nähty jossain määrin eriytyneenä ja irrallisena 
toimintana, joka ei kuulu liiton päätavoitteisiin ja on kaukana useimpien sen jäsenten 
ja toimitsijoiden päivittäisestä kokemuspiiristä. 
 
Kuvaamassamme muuttuvassa maailmassa – ja erityisesti muuttuvassa Euroopassa, 
jossa elämme ja työskentelemme – on kansainväliset ulottuvuudet otettava 
keskeiseksi osaksi ammattiyhdistystoimintaa, jos haluamme vastata tehokkaasti 
tuleviin haasteisiin. 
 
Tämä käsikirja on kirjoitettu tätä taustaa vasten. Se lähtee oletuksesta, että 
ammattiliitoilla on keskeinen osa vastattaessa jokaisen nykyään kohtaamiin 
globaaleihin haasteisiin – työmahdollisuuksien luomiseen, rakennemuutoksen 
hallintaan, syrjäytymisen estämiseen ja avoimemman, demokraattisen eurooppalaisen 
ja kansainvälisen kulttuurin luomiseen. 
 
Ammattiliittojen koulutusosastoilla on paljon annettavaa tässä prosessissa. 
 
 

Ammattiyhdistyskoulutus ja Eurooppa 
 
On jo olemassa runsaasti erilaista eurooppalaisen tason koulutustoimintaa. Monia 
näistä koordinoivat Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön koulutuspalvelut: Euroopan 
ammattiyhdistyskoulu (ETUCO). On myös paljon kansallista koulutustoimintaa, johon 
sisältyy eurooppalainen ulottuvuus ja joka koetaan tärkeäksi osaksi ammattiliiton 
jatkuvaa työtä. Jotkin ammattiliitot ovat myös perustaneet jatkuvia koulutusvaihto-
ohjelmia ja kansainvälisiä työryhmiä tukemaan yhteistyötään. 
 
Ammattiliitoissa on viime vuosina, näiden keskeisten järjestötoimintojen rinnalla, 
herännyt kasvavaa kiinnostusta tehdä yhteistyötä eurooppalaisissa projekteissa – 
toisin sanoen itsenäisissä, kohdistetuissa hankkeissa, joilla on rajattu toiminta-aika ja 
resurssit. 
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Osittain tämä on pragmaattinen vastaus tilanteeseen, jossa ulkopuoliset tahot, kuten 
Euroopan komissio, ovat tarjonneet mahdollisuuden taloudelliseen tukeen erityisesti 
tällaisille hankkeille. Samalla tämän uuden työskentelytavan edut ovat tulleet yhä 
selvemmiksi. Kansainvälinen yhteistyö projektityössä tarjoaa ammattiliitoille 
mahdollisuuden yhteiseen tukeen ja myös potentiaalisesti merkittävän tavan saada 
aikaan uudistuksia ja muutoksia. Projektit voivat tuottaa tärkeitä välineitä 
 
• näkökulmien ja tiedon jakamiseen 
• uusien ideoiden, tekniikoiden ja aineistojen kehittämiseen 
• resurssien yhdistämiseen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi 
• toimivan käytännön levittämiseen yksittäisillä aloilla 
• yksittäisten kansallisten aloitteiden koordinoimiseen 
• turvallisten, rajattujen alueiden tarjoamiseen uusien lähestymistapojen 

kokeilemiseksi 
• laajemman eurooppalaisen ammattiyhdistyskulttuurin kehittämiseen 
• pysyvien yhteysverkostojen luomiseen eurooppalaisella tasolla. 
 
Tämän käsikirjan ensimmäinen osa keskittyy näihin projektityön alueisiin ja niiden 
erityisominaisuuksiin. Korkealuokkaisen eurooppalaisen ammattiyhdistyskoulutuksen 
kehittäminen ja toteuttaminen riippuu kuitenkin eräistä avaintekijöistä, joista monet 
ovat osa myös keskeisempiä liittojen toimintatapoja. 
 
Näihin keskeisiin tekijöihin kuuluvat: 
 
1. Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja päämääriin. 
2. Yhteistyö, joka perustuu todelliseen ideoiden, kokemuksen ja kykyjen 

yhdistämiseen. 
3. Halu saada aikaan tuloksia, jotka antavat lisäarvoa tai ulottuvuuksia olemassa 

olevalle kansallisen tason työlle. 
4. Avoimuus työohjelman organisoinnissa ja hallinnassa, johon osallistuu erilaisia 

organisaatioita ja yksilöitä. 
5. Menetelmät lopputulosten testaamiseen, tarkistamiseen, arvioimiseen ja 

levittämiseen. 
 
On runsaasti esimerkkejä aikaisemmista eurooppalaisista projekteista, joihin on 
osallistunut suuri määrä Euroopan ammattiyhdistyksiä. Joitakin esimerkkejä 
käsitellään tässä käsikirjassa. Lisäesimerkkejä löytyy Trade Union Education in Europe 
-WWW-sivuilta1, muilta ammattiliittojen ja Euroopan komission WWW-sivuilta ja EU:n 
eri rahoitusohjelmien tuottamista raporteista. Käsikirjan toinen osa tutkii syvemmin 
projektityön eurooppalaista kontekstia ja rahoitusmahdollisuuksia. 
 
On kuitenkin syytä pitää koko ajan mielessä tälle työlle asettamamme päätavoitteet: 
parantaa ammattiyhdistyskoulutusta ja tehdä siitä tehokkaampaa nopeasti 
muuttuvassa ympäristössä, jossa elämme ja työskentelemme. 

                                                 
1 URL http://www.etuc.org/etuco 
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Luku 2 
 

Projektityön luonteesta 
 

Mikä on projekti? 
 
Kaikilla projekteilla on yksi yhteinen ominaispiirre: ne ovat yhdistelmä uusia ideoita ja 
toimintatapoja ainutlaatuisessa ja uudessa hankkeessa. Tämä tarkoittaa että tietä 
suunnitelmasta sen toteuttamiseen ei koskaan voida tarkasti ennakoida. Huolellinen 
suunnittelu on tärkeää, samoin suurimpien vastoinkäymisten ennakoiminen, mutta 
siitä huolimatta eteen tulee aina odottamattomia ongelmia, jotka on selvitettävä. 
 
Projekteja on kaiken muotoisia ja kokoisia. Tässä muutamia esimerkkejä: 
 
• kansainvälisen kokouksen järjestäminen 
• Kheopsin pyramidin rakentaminen 
• uuden suklaamerkin markkinointi 
• Concorden suunnittelu 
• uuden hotellin rakentaminen 
• Gallian valloitus 
• muutto uusiin toimistotiloihin 
• rekrytointihankkeen järjestäminen. 
 
Kaikkia näitä yhdistää se, että jokainen niistä on ainutlaatuinen hanke, jolla on 
selkeä päämäärä. Näin niillä on myös selkeä alku ja tarkkaan määritelty loppu. 
 
Kuten näemme, projektit ovat usein monimutkaisia hankkeita, joissa yhdistyvät 
erilaisten ihmisryhmien taidot ja joissa käytetään laajasti erilaisia materiaaleja ja 
resursseja. Tämä asettaa johtamiselle erityisiä vaatimuksia – on oltava selkeä ja 
johdonmukainen näkemys hankkeen päämäärästä, järjestelytoimista, henkilöistä ja 
voimavaroista, mahdollisista riskeistä ja ongelmista sekä kyky kehittää strategioita 
niistä selviämiseen – jotta projekti voidaan saattaa onnistuneesti loppuun. 
 
Vaikka yhteisiäkin tekijöitä on, projektin johtaminen on olennaisesti erilaista kuin 
pysyvän organisaation johtaminen esimerkiksi palvelu- tai tuotantoaloilla. Niissä 
energia on kohdistettu ylläpitämään tai kehittämään perustaltaan jatkuvaa toimintaa 
– liikennejärjestelmän hoitamista, vaatteiden myyntiä, autojen kokoamista. Projektit 
sen sijaan ovat ainutkertaisia toimintoja. Kahta täysin samanlaista ei ole. 
 
Yllä olevasta luettelosta huomaa selvästi, että projektityö ei ole uusi ilmiö. Uutta on 
kuitenkin analyyttinen näkökulma projekteihin ja erityisesti projektin johtamiseen 
liittyvien taitojen ja tekniikoiden kehittyminen. Nämä usein hyvin pitkälle kehittyneet 
ja tekniset toimintatavat on kehitetty pääasiassa viimeisen 50 vuoden aikana, 
erityisesti rakennus-, insinööri- ja puolustusaloilla. Vaikka kaikki yksityiskohtaiset 
tekniikat eivät ole relevantteja tässä käsiteltävien projektien koon ja alan suhteen, 
taustalla olevat käsitteet ja lähestymistavat voivat olla erittäin hyödyllisiä. 
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Ammattiliitot ja kansainväliset eurooppalaiset 
projektit 
 
Vain harvat tässä luvussa tähän mennessä mainitut projektit liittyvät juurikaan 
ammattiliittoihin eikä yksikään niistä liity kansainväliseen koulutukseen. Ennen kuin 
jatkamme eteenpäin, voimme esittää muutaman esimerkin erityisesti 
ammattiyhdistyskoulutukseen liittyvistä projekteista: 
 
• Kolmivuotinen projekti, johon otti osaa kuusi ammattiliittoa kolmesta eri Euroopan 

maasta, tarkoituksena suunnitella ja toimeenpanna kuusi uudenlaista 
koulutuskokonaisuutta nuorille työttömille. 

 
• Kaksivuotinen projekti, johon otti osaa kuusi ammattiliittoa ja ulkopuolinen 

konsultti ja jossa tutkittiin ammattiliittojen toimitsijoiden asemaa eri maissa. 
Projektiin sisältyivät ammatillisten tehtävien analyysi, kansallisen tason 
koulutustarpeen kartoitus ja selvitys mahdollisuudesta luoda yhteisiä 
eurooppalaisen tason standardeja ja ohjelmia. 

 
• Projekti, johon osallistui 21 kansallista ammattiyhdistyskoulutusorganisaatiota, 

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö, Euroopan ammattiyhdistyskoulu ja yksi 
korkeakoulu, tarkoituksena luoda WWW-sivut eurooppalaiselle 
ammattiyhdistyskoulutukselle ja järjestää sarja kursseja Internetin käytöstä 
ammattiliittojen tarpeisiin. 

 
• Projekti, jossa oli mukana eräs eurooppalainen ammattiyhdistysinstituutio, yksi 

korkeakoulun laitos ja kaksi pienyritystä, tarkoituksena tuottaa interaktiivinen 
tietokonepohjainen opetuspaketti työterveydestä ja –turvallisuudesta. 

 
• Kaksivuotinen etätyötä koskeva tiedotus- ja tutkimusprojekti, jonka koordinoi eräs 

ammattiyhdistystutkimusorganisaatio ja johon otti osaa useita korkeakoulujen 
laitoksia, työnantajia, kunnallisia viranomaisia, tutkimuskeskuksia ja konsultteja 
kuudessa maassa. 

 
Nämä ovat vain muutamia niistä monien eri alojen projekteista, joissa ammattiliitot 
ovat tehneet yhteistyötä eurooppalaisella tasolla. Myös tämä käsikirja on alkujaan yksi 
kansainvälisen projektin lopputuloksista. 
 
Käytämme näistä ja muista projekteista saatuja kokemuksia erilaisten kysymysten 
havainnollistamiseen tässä käsikirjassa. Ne voivat myös tarjota ajatuksia siitä, 
minkälaiset projektit ovat osoittautuneet mahdollisiksi toteuttaa, ja toimia virikkeenä 
uusille aloitteille tulevaisuudessa. On kuitenkin tärkeää ettei anna toisten ihmisten 
ideoiden rajoittaa omiaan ja erehdy uskomaan, että jäljittely on turvallisempaa kuin 
uuden luominen. 
 
 

Projektin vaiheet 
 
Vaikka jokainen projekti on ainutlaatuinen ja jokaisella projektilla on oma 
kehityskaarensa, useimpien tärkeimmät vaiheet ovat samankaltaisessa 
järjestyksessä: 
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• ensimmäinen vaihe on projektisuunnitelma, johon kuuluvat alkuperäinen idea, 
projektin päämäärien määrittely, ryhmän avainjäsenten valitseminen sekä 
aikataulun ja budjetin suunnittelu 

 
• seuraavaksi tehdään usein käyttäjien tarpeiden analyysi – tutkitaan 

yksityiskohtaisemmin niiden ihmisten tilannetta ja tarpeita, jotka tulevat 
käyttämään projektissa kehitettävää tuotetta tai palvelua 

 
• tämän jälkeen on usein suunnitteluvaihe, jossa lopullisen tuotteen 

yksityiskohtainen suunnittelu tapahtuu – olipa se sitten toimistorakennus, ATK-
tietokanta, mainoskampanja tai vaikkapa seminaari 

 
• seuraavana vuorossa on toimeenpanovaihe, jossa suunnitteluvaiheen tulokset 

toteutetaan – toimistorakennus rakennetaan, tietokanta ohjelmoidaan ja 
testataan, kampanja aloitetaan ja seminaari järjestetään. 

 
Joissakin tapauksissa toimeenpanovaihe saattaa päättää projektin, mutta moniin 
projekteihin kuuluu täydentäviä vaiheita, jotka yleensä vaihtelevat projektin luonteen 
mukaan: 
 
• toimistorakennuksella on luovutusvaihe, jossa rakennus luovutetaan tilaajalle ja 

otetaan käyttöön 
 
• myös tietokantaprojektiin kuuluu todennäköisesti luovutusvaihe, samoin kuin 

tietokannan ylläpito 
 
• mainoskampanjan tulos analysoidaan todennäköisesti arviointivaiheessa 
 
• myös seminaari arvioidaan ja sen tärkeimmät tulokset saatetaan julkaista 

laajemmin levitysvaiheessa 
 
• moniin projekteihin kuuluu myös hyödyntämisvaihe, jossa pilottiprojektien 

tuotteita kehitetään edelleen ja otetaan osaksi organisaation päätoimintoja. 
 
Edellä esitetty muodostaa vain karkeat ääriviivat niistä vaiheista, jotka voivat kuulua 
projektiin ja jokainen niistä on hajotettava huomattavasti yksityiskohtaisemmaksi 
joukoksi toimia ja tehtäviä ennen kuin projektinhallinta voidaan todellisuudessa 
aloittaa. 
 
 

Keskeiset tekijät 
 
Projektin hallintaan – miten se sitten tehdäänkin – kuuluu neljä keskeistä tekijää, 
joiden avulla projektin alkuperäiset tavoitteet saavutetaan: 
 
• projektiryhmä 
• tuotteen toimivuus tai laatu 
• aikataulu 
• hinta. 
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Ensimmäinen näistä tekijöistä – työryhmä – vaatii kykyä ymmärtää ja johtaa ihmisiä, 
muut sen sijaan liittyvät enemmänkin projektin materiaalisiin puoliin. Kaikki kuitenkin 
liittyvät dynaamisesti toisiinsa. 
 
 

Projektiryhmä 
 
Kun tarkastellaan edellä esitettyjä esimerkkejä ammattiliittojen projekteista, voidaan 
havaita paitsi se, että niillä on hyvin selkeät päämäärät ja rajattu aikataulu, myös se, 
että niihin osallistuu laaja joukko erilaisia ihmisiä ja organisaatioita. Tämä on 
yksi useimpien projektien ominaisuuksia: ne ovat ryhmätyötä. Jopa melko pieniin 
yhden organisaation tai yrityksen sisällä toteutettaviin projekteihin osallistuu 
todennäköisesti osaajia eri osastoilta. 
 
Tämä prosessi, jossa saadaan erilaisen taustan omaavat ihmiset työskentelemään 
yhteisen päämäärän puolesta, on yksi projektityön suuria vahvuuksia, mutta se voi 
aiheuttaa myös ongelmia, jos sitä ei ymmärretä ja hallita oikein. Kaikkien ryhmän 
jäsenten täytyy ymmärtää selkeästi ja samalla tavalla projektin tavoitteet ja oma 
osuutensa niiden saavuttamisessa. Heidän on myös opittava työskentelemään 
sujuvasti yhdessä, usein lyhyessä ajassa, koska yleensä ryhmä kootaan vain yhtä 
yksittäistä projektia varten. 
 
Kansainvälisissä projekteissa ryhmä ei ainoastaan koostu ihmisistä, jotka ovat 
osaajia eri aloilla, he myös edustavat eri organisaatioita ja erilaisia kansallisia 
kulttuureja ja heillä voi olla eri äidinkieli. Huomattavaa on myös se, että 
joissakin käsittelemissämme esimerkeissä kaikki yhteistyöorganisaatiot eivät ole 
ammattiyhdistyselimiä. On esimerkkejä yhteistyöstä korkeakoulujen, kaupallisten 
yritysten ja konsulttien kanssa. On todennäköistä, että erilaisilla 
yhteistyökumppaneilla on jossain määrin erilaiset painotukset ja tavoitteet projektin 
suhteen. Tällaisissa tapauksissa on entistä tärkeämpää varmistaa, että projektin 
luonteesta ja alasta on riittävä yhteisymmärrys. Selkeä kommunikaatio on olennaisen 
tärkeää. 
 
Vahvan ja yhteenkuuluvan projektiryhmän kokoaminen ja johtaminen on yksi 
menestyksekkään projektityön avaimista. 
 
 

Aikataulu, hinta ja laatu 
 
Keskeiset materiaaliset tekijät projektissa ovat: 
 
• toimivuus tai laatu – mitä projektin lopputuote tekee; määritellään 

yksityiskohtaisesti projektisuunnitelmassa 
• hinta – määritelty projektin kustannusarviossa 
• aikataulu – määritelty yksityiskohtaisessa työjärjestyksessä tai  

-suunnitelmassa. 
 
Nämä kolme elementtiä on käsitteellistetty kolmion eri kärjiksi2: 

                                                 
2 Barnes, N.M.L. (1985): ’Project Management Framework’ teoksessa International Project Management 
Yearbook 1985. Butterworth Scientific, UK. 
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Quality

Cost Time
 

Laatu

Hinta Aikataulu

Kuva 2.2 
 

Jos aineiston tuottaminen on myöhässä, voi silti olla mahdollista saada se valmiiksi 
sovittuna päivänä: 
 
• palkkaamalla lisää työntekijöitä tai tekemällä ylitöitä (ts. tinkimällä 

hintatavoitteesta) 
• vähentämällä tuotettavan aineiston määrää tai laskemalla sen laatua (ts. tinkimällä 

laatutavoitteesta). 
 
Samoin jos halutaan saavuttaa turvallisuuskäsikirjan laatutavoite, voidaan joutua 
tinkimään hinta- ja aikatavoitteista. Jos hinta sen sijaan on keskeinen tavoite, tällä on 
todennäköisesti vaikutuksia laatuun ja toimivuuteen – ja aikaa saattaa kulua 
enemmän. 
 
On hyvin tärkeää tietää tarkasti mitkä ovat projektin tavoitteet, miten ne on 
suhteutettu toisiinsa ja mikä on tärkein tavoite. Nämä tekijät ovat toisiinsa 
liittyviä mutta mahdollisesti kilpailevia voimia, jotka määräävät koko projektin 
suunnan. 
 
 

Riskit 
 
Koska projektit ovat ainutlaatuisia hankkeita, riippuvaisia uusista tilapäisistä 
ihmisryhmistä ja koska niiden on yleensä saavutettava tavoitteensa tiukkojen 
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vaatimusten rajoissa, niihin liittyy merkittäviä riskitekijöitä. Edellä olemme nähneet 
joitakin näistä riskeistä: myöhästyminen, budjetin ylittäminen ja laatukriteerien 
täyttämättä jättäminen. On myös riskejä, jotka liittyvät projektien 
ryhmätyöluonteeseen – ryhmän jäsenet saattavat olla erittäin kyvykkäitä yksilöinä, 
mutta eivät kykene työskentelemään yhdessä. Ja yhtä lailla voi olla riskejä, jotka 
liittyvät projektin johtamiseen – esimerkiksi huonoon kommunikaatioon, tärkeiden 
päätösten tekemiseen rutiiniluontoisesti tai elintärkeiden asiakirjojen katoamiseen. 
 
On tärkeää, että projektiin liittyvät riskit ymmärretään alusta alkaen ja että jo 
suunnittelun alkuvaiheessa pyritään tunnistamaan ja minimoimaan nämä riskit. 
 
 

Yhteenveto 
 
Tässä luvussa olemme tutkineet projektityön perusominaisuuksia. Tässä vielä 
kertauksena osa keskeisistä käsittelemistämme asioista: 
 
• jokainen projekti on ainutlaatuinen hanke 
 
• projekteilla on selkeä päämäärä 
 
• projektit toteutetaan rajatussa ajassa, jolla on selkeä alku ja loppu 
 
• moniin projekteihin kuuluvat samat päävaiheet: projektisuunnitelma, suunnittelu 

ja toimeenpano 
 
• projekteissa on neljä avaintekijää: ryhmä, hinta, aika ja laatu 
 
• projektiryhmään kuuluu usein ihmisiä eri aloilta ja eri organisaatioista – 

kansainvälisissä projekteissa myös eri kielistä ja kulttuureista 
 
• projektit toteutetaan usein normaalien instituutiorakenteiden ulkopuolella tai 

ylittäen ne 
 
• onnistuneessa projektissa ymmärretään aikataulun, hinnan ja laatutavoitteiden 

suhde 
 
• projekteihin sisältyy riskejä, jotka onnistuneessa projektissa tiedostetaan ja 

vältetään. 
 
Palaamme näihin ajatuksiin yksityiskohtaisemmin seuraavissa luvuissa. 
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Luku 3 
 

Projekti ja organisaatio 
 
 
Useimmat projektit liittyvät johonkin organisaatioon. Tässä luvussa tarkastelemme 
seuraavia tekijöitä: 
 
• projektin organisatorisen kontekstin ymmärtäminen 
• projektien käyttö ratkaisujen kehittämiseen ja kokeilemiseen organisaation 

tarpeisiin 
• miten projektit liittyvät organisaatiorakenteisiin 
• projektin sidosryhmien määrittely, heidän etujensa ymmärtäminen ja niistä 

sopiminen. 
 
 

Projekti organisaatiotyökaluna 
 
Kuten olemme todenneet, projektit ovat yksilöityjä hankkeita joilla on rajatut 
tavoitteet, rajattu kesto ja rajatut resurssit. Toimivia projekteja voidaan 
organisaationäkökulmasta usein pitää keinoina kehittää ja kokeilla mahdollisia 
ratkaisuja ongelmiin, joita organisaatio kohtaa. Ne voivat tuottaa organisaatiolle 
työkaluja uusien tuotteiden tai palvelujen suunnitteluun ja kokeiluun, tai keinoja 
parantaa nykyisiä toimintatapoja, ennalta määrättyjen toimintakehysten ja resurssien 
avulla. 
 
Organisaation toimeenpanemien projektien on liityttävä läheisesti sen keskeiseen 
strategiasuunnitteluun. Mitä tarkemmin yksittäiset projektit voidaan kohdistaa tietyn 
alueen tutkimista varten tai vastauksien löytämiseksi strategiaa tarkistettaessa 
saatuihin kysymyksiin, sitä arvokkaampia ne todennäköisesti ovat. Näin projektien 
voidaan katsoa olevan osa organisaation jatkuvaa kehitystä, vaikka ne toiminnallisella 
tasolla olisivatkin tavallisen organisaatiorakenteen ja työnkuvan ulkopuolella. 
 
Tämä näkökulma projektin ja organisaation väliseen suhteeseen tuo mukanaan joukon 
seurauksia, jotka koskevat niin kaupallisia yrityksiä, julkisen sektorin organisaatioita, 
koulutuslaitoksia kuin ammattiliitojakin: 
 
• Projektin määrittelyyn on kuuluttava selkeä käsitys organisaation 

strategisesta näkemyksestä ja painopistealoista. On selvitettävä tarkoin mitä 
hyötyä projektista on organisaation kehitykselle. 

 
• Pohjimmiltaan projekteissa on kysymys ongelmanratkaisusta ja näin myös 

muutoksen mahdollisuudesta – joko olemassa olevien toimintatapojen 
parantamisesta tai uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämisestä. Tämä kaikki 
auttaa organisaatiota siirtymään nykytilanteesta kohti sen tavoittelemaa 
ihannetilaa. 

 
• Paitsi, että projektin on oltava tietoinen näistä asioista, sen on oltava myös 

integroitu osaksi organisaatiota. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että 
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projektin merkitys ymmärretään ja se saa tukea myös itse projektiryhmän 
ulkopuolelta. Organisaation on siis todella ’sponsoroitava’ projektia. 

 
• Ollakseen tehokas projektin on myös oltava tietoinen selkeistä tarpeista, joihin 

sen odotetaan vastaavan. Jos projekti liittyy sisäiseen muutokseen, riittää että 
nämä tarpeet yksilöidään organisaation sisällä. Useimmissa tapauksissa niihin 
sisältyvät myös tuotteiden tai palveluiden aiotun kohdeyleisön tarpeet. Kuten 
totesimme edellisessä luvussa, monissa projekteissa tehdään varhaisessa 
vaiheessa muodollinen tarvearviointi, jotta käyttäjien tarpeet saataisiin 
yksityiskohtaisesti määriteltyä. 

 
• Jos projektin on tarkoitus tuottaa todellista hyötyä pilottihankkeena, sen tuloksia 

on tarkasteltava ja mitattava asianmukaisten kriteerien avulla, jotta sen 
onnistumista voidaan arvioida. Arvioinnin tulokset on myös saatettava koko 
organisaation tietoon. 

 
• On tärkeää myös ottaa huomioon se mahdollisuus, että projekti ei ehkä 

tuotakaan haluttuja tuloksia. Vaikka kaikki voitava tehtäisiin projektin 
onnistumiseksi, siihen liittyy aina riskitekijöitä. Myös sellainen projekti, joka ei 
saavuta odotettuja tuloksia, voi tuottaa erittäin arvokasta tietoa ja kokemusta ja 
näin auttaa organisaatiota sen tulevassa kehityksessä. 

 
• lopuksi, jos projekti on onnistunut, on oltava selkeä suunnitelma sen tulosten 

hyödyntämisestä organisaatiossa. Tämä saattaa liittyä tulevaan kehitystyöhön, 
mutta tavoitteena on oltava tulosten liittäminen osaksi organisaation päivittäistä, 
jatkuvaa työtä. Ammattiyhdistyskoulutuksen tapauksessa tämä voi tarkoittaa 
esimerkiksi projektityönä tuotetun ja kokeillun uuden alan koulutuspaketin 
muokkaamista siitä saadun palautteen valossa, ja sen ottamista osaksi jatkuvaa 
kurssitarjontaa. 

 
 

Organisaatioiden johtaminen ja projektijohtaminen 
 
Käsitellessämme projektien suhdetta organisaatioihin meidän on myös tarkasteltava 
yksityiskohtaisemmin miten projektijohtaminen liittyy organisaation 
hallintorakenteisiin ja tiedostettava ne alueet, joilla voi ilmetä ongelmia. 
 
Jokaisella organisaatiolla on oltava jokin tapa jakaa työ ja sen mukana vastuu. Tämä 
muodostaa organisaation ja sen toiminnan perusrakenteen. Ilman johdonmukaista 
rakennetta jotkin tehtävät jäävät tekemättä, kaikki informaatio ei koskaan saavuta 
kohdettaan  ja päätöksiä tehdään sattumanvaraisesti, jos lainkaan. Rakenteet 
luonnollisesti vaihtelevat eri organisaatioiden välillä, mutta perinteisesti useimmilla 
suurilla organisaatioilla on ollut kuvan 3.1 kaltainen rakenne. 
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Yksi yleinen ratkaisu – mitä voidaan hyvin soveltaa myös 
ammattiyhdistysorganisaatioon – on valita yksi tai useita projektipäälliköitä, jotka 
ovat vertikaalisten osastorakenteiden ulkopuolella ja joiden rooli on koordinoida eri 
osastojen henkilöstön osuutta: ks. kuva 3.2. 
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• On oltava sovittu päätöksentekoprosessi, erityisesti mahdollisissa 
konfliktitilanteissa. 

 
• On oltava selkeä ja tehokas kommunikaatiorakenne. 
 
Tämä auttaa minimoimaan konfliktien todennäköisyyden ja tarjoaa selkeät keinot 
ilmenevien erimielisyyksien ratkaisemiseksi. 
 
 

Sidosryhmien kanssa työskenteleminen 
 
On kuitenkin selvää, että monissa projekteissa on otettava huomioon useiden 
organisaatioiden edut, ei vain yhden. Jotta projektin koko konteksti voidaan 
ymmärtää ja sitä voidaan hallita tehokkaasti, on tunnistettava kaikki sen sidosryhmät 
ja ymmärrettävä niiden erilaiset edut. Projektin sidosryhmiä ovat kaikki ne 
organisaatiot (ja yksilöt) jotka ottavat aktiivisesti osaa projektiin tai joihin 
se vaikuttaa. Projektia koordinoivan organisaation lisäksi näihin kuuluvat 
todennäköisesti ainakin: 
 
• projektipäällikkö ja projektiryhmä 
• yhteistyöorganisaatiot 
• loppukäyttäjät ja heidän organisaationsa (eli projektin kehittämien tuotteiden ja 

palvelujen vastaanottajat) 
• rahoitusorganisaatio ja projektin tukijat. 
 
Projektin merkitys eri sidosryhmille ja niiden sille asettamat tavoitteet voivat vaihdella 
huomattavasti. Nämä erot aiheuttavat usein jännityksiä ja on tärkeää tuntea ne, 
hallita ne ja neuvotella niistä, jotta projekti voisi onnistua. Tämä on keskeinen tekijä, 
joka on otettava huomioon laadittaessa alkuperäistä projektisuunnitelmaa. On 
kuitenkin välttämätöntä myös projektin aikana tarkkailla muutoksia sidosryhmien 
suhtautumisessa ja odotuksissa, ja tarjota kaikille sidosryhmille asianmukaista tietoa 
projektin etenemisestä sen jokaisessa vaiheessa. 
 
Eurooppalaisissa ammattiyhdistysprojekteissa keskeiset sidosryhmät ovat 
todennäköisesti kansallisia ammatillisia keskusjärjestöjä ja niiden jäsenjärjestöjä. On 
kuitenkin muitakin sidosryhmiä, jotka on otettava huomioon, mukaan lukien Euroopan 
ammatillinen yhteisjärjestö, erilaiset valtionhallinnon edustajat, paikalliset 
viranomaiset, vapaaehtoisjärjestöt ja tietenkin myös Euroopan komissio, mahdollisena 
rahoituslähteenä. 
 
Yhteenvetona voimme esittää seuraavaa: 
 
• projekteja voidaan pitää tärkeinä työkaluina organisaation tarpeisiin vastattaessa 
• ollakseen tehokkaita projektit on nähtävä ja integroitava osaksi laajempaa 

organisatorista kontekstiaan 
• on myös otettava huomioon kaikkien projektin asianosaisten tarpeet, sekä itse 

organisaation sisällä että sen ulkopuolella. 
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Luku 4 
 

Projektinhallinta 
 
 
Toisessa luvussa käsittelimme joitakin keskeisiä projektiin liittyviä tekijöitä: 
 
• projektiryhmä 
• laatu 
• aikataulu 
• kustannukset. 
 
Vaikka nämä ovat keskenään erilaisia tekijöitä, jokainen niistä vaikuttaa osaltaan 
voimakkaasti koko projektiin. Näitä tekijöitä on hallittava, mikäli projektin tavoitteet 
halutaan saavuttaa. Tässä luvussa keskitytään pääasiassa projektiryhmän hallintaan, 
mikä vaatii erityisesti taitoa työskennellä ihmisten kanssa. Sivuamme myös joitakin 
laadun, aikataulun ja kustannusten hallintaan liittyviä ongelmia, samoin 
projektipäälliköltä edellytettäviä taitoja. 
 
 

Ryhmän johtaminen 
 
Edellisessä luvussa tarkastelimme projektityötä organisaation näkökulmasta. 
Työryhmä on todennäköisesti huomattavasti joustavampi organismi kuin itse 
organisaatio – epämuodollisempi suhteissaan ja tasa-arvoisempi rakenteeltaan. Jos 
ryhmä toimii hyvin, tästä on suurta hyötyä ja se voi toimia energian ja luovuuden 
lähteenä. Huonosti toimiessaan se voi kuitenkin olla suurten ongelmien lähde. On 
tärkeää ymmärtää, että jokaisen ryhmän sisällä on väistämättä erilaisia näkemyksiä – 
tämä on yksi sen vahvuuksia. Eri ihmisillä voi myös olla erilaisia syitä kuulua 
ryhmään. Jokaisella yksilöllä voi tavallaan olla oma ’projektinsa’. Yksi 
projektinhallintaan kuuluvista taidoista on osata sulattaa yhteen nämä yksilölliset 
projektit ja saada ne osaksi koko projektin kehityskaarta. 
 
 

Roolit ryhmässä 
 
Jotkin kiinnostavimmista teoksista laajassa ryhmän johtamista käsittelevässä 
kirjallisuudessa ovat keskittyneet tehokkaisiin työryhmiin ja eri tyyppisiin rooleihin, 
joita niihin kuuluvilla ihmisillä on. Eri tutkijat ovat kuvanneet näitä vaihtelevilla 
tavoilla. Yksi useimmin lainatuista malleista on R. M. Belbinin3 luoma malli, joka 
osoittaa kahdeksan perusroolia, jotka ovat hänen mukaansa välttämättömiä toimivalle 
ryhmälle:  
 
• kokooja – koordinaattori, hyvä kuuntelija ja hyvä arvioimaan asioita 
 
• takoja – työn johtaja, täynnä energiaa ja aloitekykyä 
 

                                                 
3 Belbin, R. M. (1981): Management Teams. Heinemann, UK. [Suom. Johtoryhmät : miksi ne onnistuvat 
tai epäonnistuvat. Helsinki : Rastor, 1985] 
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• keksijä – luova ja asiat hallitseva, mutta ei piittaa yksityiskohdista 
 
• arvioija – analyyttisesti älykäs, kriittinen 
 
• tiedustelija – positiivinen ja ulospäin suuntautunut, hyvä kontakteissa 
 
• tekijä – käytännön järjestelijä, jolla on tervettä järkeä ja tekee lujasti töitä 
 
• diplomaatti – hyvä luomaan siltoja ihmisten välille, miellyttävä, ei kilpailuhenkinen 
 
• viimeistelijä – huolehtii määrätietoisesti aikatauluista ja asioiden loppuun 

saattamisesta. 
 
Sama ihminen saattaa toimia useammassa kuin yhdessä näistä rooleista ja eri roolit 
saattavat olla etualalla eri tilanteissa. Belbinin malli on yksi monista, emmekä me 
väitä, että se on ainoa hyödyllinen. Haluamme sen sijaan korostaa, että 
projektinhallinnassa on oltava tietoinen ihmisten erilaisista rooleista ryhmän sisällä ja 
siitä miten ne liittyvät toisiinsa, jotta ryhmä saadaan toimimaan tehokkaasti. Tällainen 
malli auttaa ymmärtämään miten yksittäinen ryhmä toimii. 
 
On myös tärkeää huomata, että kuten missä tahansa kumppanuudessa, 
projektiryhmän jäsenten on opittava tuntemaan toisensa ennen kuin he voivat 
työskennellä yhdessä tuloksekkaasti – tiukka aikataulu aiheuttaa aivan liian usein sen, 
että tähän ei ole käytettävissä riittävästi aikaa. 
 
Työryhmällä on kaksi keskeistä ulottuvuutta: 
 
• tehtävä – jossa huomio kohdistuu siihen, mitä ryhmä yrittää saada aikaan 
• ryhmä – jossa huomio kohdistuu sisäisiin suhteisiin ja dynamiikkaan: ryhmän 

sisäiseen laatuun. 
 
Kun ryhmä toimii tehokkaasti, molemmat ulottuvuudet toimivat yhdensuuntaisesti – 
ryhmän sosiaaliset suhteet ovat tasapainossa, yksilöt ovat omaksuneet rakentavia 
rooleja ja tehtäviä saadaan vietyä eteenpäin. 
 
Olemme kuitenkin kaikki joutuneet tilanteisiin, joissa yksilöiden tavoitteet ovat niin 
ristiriitaisia ja niin hallitsevia, että kyseessä oleva tehtävä ei edisty lainkaan. Samoin 
on tilanteita, joissa päähuomio on ryhmässä ja tehtävän vaatimuksia ei nähdä, jolloin 
joukosta tulee enemmän seurusteluryhmä kuin työryhmä. Tietoisuus tästä 
tasapainosta ja kyky hallita sitä ovat erittäin tärkeitä. 
 
On myös muita yleisiä ongelmia: 
 
• tilanteet, joissa tärkeitä tehtäviä olisi saatava valmiiksi, mutta ryhmädynamiikka ei 

salli kenenkään ottaa aloitetta itselleen niiden viemiseksi eteenpäin 
 
• tilanteet, joissa projektin koko työ estyy koska yksi tai useampi jäsenistä ei ole 

suorittanut tehtäviään 
 
• tilanteet, joissa päätöksenteko vaikeutuu, joko selkeän ja sovitun rakenteen 

puuttumisen vuoksi tai koska ryhmän on mahdotonta tehdä vaikeita päätöksiä, 
erityisesti sellaisia, jotka voivat vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin 
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• ’syyttämiskulttuurin’ muodostuminen. jossa yksilöt eivät kykene ottamaan 
vastuuta ongelmista, vaan sen sijaan kritisoivat muita 

 
• heikko omanarvontunto ja puutteellinen moraali tilanteissa, joissa projektin on 

vaikeaa saavuttaa tavoitteensa. 
 
Usein ilmenee taipumusta vähätellä näitä ongelmia, joihin puuttuminen saattaa olla 
vaikeaa. Useimmiten ne eivät kuitenkaan häviä itsestään. Ne saattavat kadota vähäksi 
aikaa, mutta tulevat myöhemmin taas esiin entistä vakavampina. On tärkeää yrittää 
luoda rakentava työskentelyilmapiiri, olla jatkuvasti varuillaan tällaisten ongelmien 
varalta ja tarttua niihin päättäväisesti ja avoimesti kun niitä ilmenee. 
 
 

Kansainväliset projektit 
 
Ryhmän ongelmat saattavat muodostua vielä monimutkaisemmiksi kansainvälisissä 
projekteissa, joihin osallistuu useampia yhteistyöorganisaatioita. Haasteet 
moninkertaistuvat välittömästi. 
 
Kansainvälisissä projekteissa on varmistettava, että projektin tavoitteet ja 
työskentelyrakenteet ovat sopusoinnussa ei vain yhden organisaation kanssa, vaan 
useiden eri organisaatioiden välillä. Jokainen yksilö tuo projektiryhmään oman 
näkökulmansa ja tavoitteidensa lisäksi myös organisaationsa näkökulman ja 
tavoitteet. Jokaisella organisaatiolla on todennäköisesti oma organisaatiokulttuurinsa 
– oma tapansa toimia, omat tavoitteensa ja painopisteensä sekä oma historiansa. On 
tärkeää, että kaikki ryhmän jäsenet – ja ennen kaikkea projektipäällikkö – 
ymmärtävät muiden jäsenten roolit ja sen, millaisista organisaatioista he tulevat. 
 
Joissakin toisessa luvussa mainituista ammattiliittojen projekteista havaittiin aluksi 
ongelmia tässä suhteessa. Tässä muutamia ongelmia, joita havaittiin: 
 
• Eri organisaatioista tulleilla ihmisillä oli erilaiset valtuudet – joillakin yksilöillä oli 

valta tehdä projektiryhmässä organisaatiotaan sitovia päätöksiä; toisten taas oli 
jatkuvasti kysyttävä valtuuksia muualta ennen kuin minkäänlaista edistystä saatiin 
aikaan. 

 
• Jotkin organisaatiot pitivät projektia hyvin tärkeänä, osoittivat siihen kokenutta 

henkilöstöä ja paljon resursseja; toiset suhtautuivat siihen hyvin eri tavalla ja 
lähettivät henkilöstöä, jolla oli vain vähän kokemusta aiheesta. 

 
• Joillekin projektiryhmien jäsenille oli mahdotonta sovittaa yhteen projektin 

edellyttämä työ ja heidän muut työvelvoitteensa. Tehtävät, joista he olivat 
vastuussa, eivät pysyneet aikataulussa. Tämä sai aikaan dominoefektin muiden 
yhteistyökumppanien työssä ja koko projektin valmistumisessa. 

 
• Joissakin tapauksissa liitot eivät kyenneet sitoutumaan koko pitkän projektin 

ajaksi, ja projektiryhmän kokoonpano muuttui. Tämä aiheutti uuden esteen 
tehokkaalle ryhmätyölle. 

 
• Jotkin liitot halusivat käsitellä sellaisia kysymyksiä kuin esimerkiksi työttömyys 

selkeämmin poliittisella tavalla kuin muut. 
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• Osapuolet liittyivät projektiin usein erilaisin tavoittein. Esimerkiksi eräässä nuorten 
koulutusprojektissa yksi osapuoli halusi luoda koulutusvaihtoa, toinen taas halusi 
kehittää kursseja kouluttajille. Kolmas puolestaan halusi keskittyä kielten 
opetukseen nuorille työntekijöille, ja neljäs pyrki ensisijaisesti edistämään 
uudelleenkoulutusta ja käytännön apua työmarkkinoilla. Näitä eroja ei oltu havaittu 
ja otettu huomioon alkuperäisessä projektisuunnitelmassa. 

 
• Joissakin tapauksissa organisaatio saattoi liittyä projektiin ilman selkeää tavoitetta 

tai käsitystä siitä, miten heidän oma organisaationsa voisi hyötyä projektista. 
Tämä johti heikkoon sitoutumiseen, eikä minkäänlaista sopimusta tai käsitystä 
projektin tulosten edelleen hyödyntämisestä ollut. 

 
Nämä ovat vain esimerkkejä tavoista, joilla eri osallistujaorganisaatioiden päämäärät, 
rakenteet, painopisteet ja kulttuurit voivat vaihdella projektiryhmän sisällä. Joissakin 
näistä tapauksista osoittautui mahdottomaksi ratkaista näitä jännitteitä ja tämä näkyi 
selkeästi projektien lopputuloksessa. Toisissa tapauksissa – mukaan lukien nuorten 
koulutusprojekti, joka lopulta tuotti lukuisia alaprojekteja, joissa jokaisessa oli kaksi 
osapuolta – löydettiin tehokkaasti toimiva ratkaisu. Kaikissa tapauksissa ongelmat 
olivat kuitenkin sellaisia, joita ei oltu ennakoitu ja joihin ei oltu varauduttu, mikä 
kulutti arvokasta työskentelyaikaa niiden ratkaisemiseen. Monet näistä oltaisiin voitu 
välttää selkeämmällä sopimuksella seuraavista asioista: 
 
• päämäärät 
• tärkeysjärjestys 
• resurssit 
• päätöksentekorakenteet 
• kommunikaatiojärjestelyt 
 
- toisin sanoen, huolellisemmalla valmistelulla ja suunnittelulla. 
 
 

Kieli 
 
Toinen keskeinen ongelma monissa kansainvälisissä projekteissa on kieli. Ei ole 
tavatonta, että huomataan, että ei ole sellaista kieltä, jota kaikki ryhmän jäsenet 
puhuisivat. Tästä saattaa muodostua suuri este toimivalle kommunikaatiolle. Tätäkään 
asiaa ei oltu joissakin esimerkkiprojekteissa otettu aluksi huomioon, joten keskustelua 
käytiin hankalasti useiden kielten välityksellä ja eri osanottajat joutuivat eri vaiheissa 
keskustelun ulkopuolelle. Joissakin tapauksissa englantia on käytetty työkielenä niin, 
että esimerkiksi englantia ja espanjaa osaava italialainen osanottaja on kääntänyt 
espanjalaiselle kollegalle, joka ei osannut englantia. Vaikka tämä voi suurimmaksi 
osaksi toimia kohtalaisesti, eteen voi tulla myös tilanteita, joissa italialainen 
ymmärtää tärkeän asian alun perin väärin ja kääntää sen väärin espanjaksi. 
 
Selkeä neuvo onkin: alusta alkaen on tehtävä selväksi, mikä tulee olemaan projektin 
työkieli. On selvitettävä tämän vaikutus myös yksittäisiin ryhmän jäseniin. Onko 
heidän kielitaitonsa riittävällä tasolla – sekä passiivinen ymmärtäminen että aktiivinen 
kielenkäyttö. Jos ei ole, on varmistettava riittävät käännöspalvelut niin keskusteluihin 
kuin kirjalliseen viestintäänkin. 
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Joissakin tilanteissa paras vaihtoehto on palkata ammattitulkkeja – on kohtuutonta 
odottaa muiden ryhmän jäsenten hoitavan tulkin tehtäviä normaalitilanteessa. On siis 
tärkeää varautua tähän. Ilmeisten kustannusvaikutusten lisäksi kääntämiselle on 
varattava myös aikaa keskustelutilanteissa ja kirjallisen kommunikaation 
hoitamisessa. Tästä huolimatta saattaa ilmetä ongelmia, koska tulkki ei 
todennäköisesti pysty kattamaan kaikkia runsaita sivumerkityksiä monissa 
keskusteluissa eikä välttämättä tavoita yksittäisten termien tai ilmaisujen tarkkaa 
vivahdetta. 
 
 

Kulttuuri 
 
Olemme jo maininneet mahdolliset väärinkäsitykset eri organisaatiokulttuurien välillä, 
joita voi ilmetä missä tahansa tilanteessa. Kansainvälisissä projekteissa on usein 
käsiteltävä eroja myös kansallisten kulttuurien välillä. Vaikka on tärkeää välttää 
kliseisiä kansallisia stereotypioita, olisi typerää olla myöntämättä, että eri kansallisissa 
kulttuureissa on erilaiset painotukset, erilaiset arvot, erilainen historia ja erilainen 
tapa tehdä asioita. Tämä vaikuttaa kansainvälisiin projekteihin joka tasolla; 
yksinkertaisista käytännön asioista – kuten työpäivän rakenne, ruokailuun liittyvät 
odotukset ja lomien ajoitus – aina hienovaraisempiin käyttäytymiskysymyksiin kuten 
eri maista tulevien osanottajien käyttämä muodollisuuden taso keskusteluissa, tai 
kirjallisten asiakirjojen tyyli. 
 
Myös ammattiliittojen organisaatiot ja kulttuuri vaihtelevat huomattavasti eri maiden 
välillä – muutenkin kuin siinä, miten liitot ovat järjestäytyneet (alan mukaan, 
poliittisesti vai uskonnon perusteella). On pidettävä mielessä, että 
ammattiyhdistyskoulutuksella on eri kansallisissa kulttuureissa erilainen rooli ja että 
se on joissakin maissa keskitetympää ja ammattimaisempaa kuin muissa. Hyvin 
merkittävää on myös se, että koulutusmetodeissa on valtavia eroja eurooppalaisten 
liittojen välillä. 
 
Tilanteen hallinnassa on tärkeää ymmärtää erot ja korostaa tämän monimuotoisuuden 
hyviä puolia. 
 
 

Aikataulu, hinta ja laatu 
 
Tähän mennessä olemme käsitelleet ryhmien hallintaan liittyviä kysymyksiä. Meidän 
on kuitenkin lyhyesti esiteltävä myös sellaisia käsittelemissämme kansainvälisissä 
projekteissa ilmenneitä ongelmia, jotka liittyvät muihin keskeisiin elementteihin: 
aikatauluun, hintaan ja laatuun. Tässä muutamia niistä: 

Aikataulu 
 
• Joissakin tapauksissa projektille ei ollut selkeää aikataulua. 
 
• Liikaa aikaa käytettiin tavoitteiden tai hallinnon uudelleenmäärittelyyn, eikä aikaa 

jäänyt riittävästi päätehtävän suorittamiseen. 
 
• Asetetut päämäärät olivat usein epärealistisia annettuun aikatauluun nähden. 
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Hinta 
 
• Joissakin tapauksissa budjetista ei keskusteltu kaikkien yhteistyöosapuolten kanssa 

ennen projektin alkua. 
 
• Budjetin työvoimakulut eivät olleet aina oikeassa suhteessa projektiin 

todellisuudessa käytettyyn aikaan. 
 
• Osapuolet havaitsivat usein, että heidän kustannuksensa olivat korkeammat kuin 

alun perin oli suunniteltu. 
 
• Osapuolet eivät ymmärtäneet vaadittuja kustannusraportointijärjestelmiä tai 

pitivät niiden noudattamista vaikeana. 
 

Laatu 
 
• Yksityiskohtaisia tavoitteita ja laatukriteerejä ei oltu selkeästi muotoiltu projektin 

alussa. 
 
• Laatuun liittyvät odotukset usein vaihtelivat ryhmän sisällä samoin kuin 

yksittäisten osanottajien työpanoksen laatu. 
 
• Oli vaikeaa saada aikaan laadukkaita tuloksia, jotka olisivat toimivia sekä 

eurooppalaisella että kansallisella tasolla. 
 
Tässä yhteydessä ei ole mahdollista käsitellä kaikkia näitä kysymyksiä 
yksityiskohtaisesti, mutta kun tarkastelemme huolellisesti ongelmien syitä, voidaan 
lähes kaikille löytää yhteinen perussyy: huolellisen valmistelun ja suunnittelun puute. 
 
 

Projektipäällikkö 
 
Tähän mennessä olemme tässä luvussa käsitelleet seuraavia asioita: 
 
• joitakin ryhmätyön keskeisiä tekijöitä 
 
• joitakin erityisesti kansainvälisiin ryhmiin liittyviä ongelmia 
 
• eräitä muita yleisiä ongelmia joita kansainvälisissä koulutusprojekteissa on 

kohdattu. 
 
Seuraavaksi voimme keskittyä hetkeksi projektipäällikköön. Mitkä ovat tämän roolin 
edellyttämät keskeiset ominaisuudet? Mitä erityisiä taitoja ja kykyjä hän tarvitsee? 
 
Tarkat vaatimukset vaihtelevat projektin mukaan. Eri yksilöillä on myös eri tapa 
toimia. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa olevan selvää, kun pidetään mielessä tässä 
luvussa käsitellyt asiat, että projektipäälliköllä on oltava seuraavat ominaisuudet: 
 
• Selkeä ja yksityiskohtainen käsitys projektin tavoitteesta ja muodosta. Hän ei ehkä 

ole asiantuntija projektin kohdealalla, mutta tällöin hänen on oltava nopea 
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oppimaan. Hänen on hallittava projekti kokonaisuutena voidakseen neuvotella 
onnistuneesti ryhmän jäsenten ja muiden sidosryhmien kanssa. 

 
• Hyvä suunnittelu- ja organisointitaito, johon liittyy kyky välittää tietoa tehokkaasti 

ja oikealla tavalla sekä projektiryhmän sisällä että muille sidosryhmille ja 
laajemmin julkisuuteen. Suunnittelu ja kommunikaatio ovat tehokkaan johtamisen 
ydinkysymyksiä. 

 
• Tervejärkinen, looginen lähestymistapa asioihin, johon sisältyy kyky ymmärtää, 

yhdistää ja joskus myös kyseenalaistaa informaatiota eri erikoisaloilta. 
 
• Taito johtaa ryhmää tavalla johon kuuluvat joustavuus ja kyky tulla toimeen 

erilaisen taustan omaavien ihmisten kanssa, kyky rohkaista, motivoida ja tukea 
tarpeen mukaan, pitäen jatkuvasti silmällä projektiin liittyviä tehtäviä. 

 
• Taito ratkaista ongelmia ja neuvotella, koska projektipäällikön on selvitettävä 

jännityksiä ja ristiriitoja sekä ryhmän sisällä että sen ulkopuolella. 
 
• Taito hoitaa hallinto laadukkaasti ja yksityiskohdat tarkkaan huomioiden. 

Projektipäällikkö tarvitsee teknisiä taitoja, mukaan lukien yhä enemmän 
tietoteknistä osaamista, samoin kykyä pitää yksityiskohdista huolehtiminen ja 
keskittyminen projektin päätarkoitukseen tasapainossa. 

 
• Talousosaamista budjetin ja kustannusraportoinnin hoitamisessa ja muussa 

projektin resurssien hallinnassa. 
 
• Ajanhallintakyky, sekä henkilökohtaisella tasolla että koko projektin pitämisessä 

aikataulussaan. 
 
• Sitoutumista laadukkaisiin prosesseihin ja tuloksiin, mikä auttaa projektia 

saavuttamaan parhaan mahdollisen tavoitteen. 
 
 

Koulutus projektityöhön 
 
Luonnostelemassamme projektipäällikön profiilissa yhdistyvät seuraavat osa-alueet: 
 
• tekniset taidot 
• ihmissuhdetaidot 
• tieto ja ymmärrys 
• henkilökohtaiset ominaisuudet ja asenteet. 
 
Ammattiliitot ja muut organisaatiot ymmärtävät yhä enenevässä määrin 
projektipäällikön tai projektin johtajan roolin tärkeyden ja hänelle asetettavien 
vaatimusten monipuolisuuden. Tämä on johtamassa siihen, että erityistä koulutusta 
on alettu pitää tarpeellisena – jotkin ammattiliitot ovat alkaneet järjestää kursseja 
aiheesta omissa kansallisissa organisaatioissaan. Tämä on tärkeä hanke, jota 
European Trade Union College osaltaan edistää ja kehittää eteenpäin monilla eri 
tavoilla, kuten kursseilla ja seminaareilla sekä muodostamallaan projektinhallinnan 
asiantuntijoiden verkostolla4. 
                                                 
4 Lisätietoa projektinhallintakoulutuksesta saa ETUCOsta. (etuco@etuc.org) 
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Tässä luvussa on keskitytty erityisesti projektiryhmään ja joihinkin ryhmätyössä 
mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin, erityisesti kansainvälisellä tasolla. Useimmille 
projekteille olisi hyötyä varhaisessa vaiheessa järjestetystä kokoontumisesta, jossa 
ihmiset oppivat tuntemaan toisensa ja joka toimisi alustavana kokouksena projektille 
ja antaisi tilaisuuden tutkia joitakin käsittelemiämme mahdollisia ongelmia. 
 
Projektia valmisteltaessa ja suunniteltaessa on kuitenkin pohdittava myös sitä, olisiko 
projektiryhmälle syytä järjestää koulutusta. Tämä voisi sisältää esimerkiksi koko 
ryhmälle tarjottavaa kommunikaatiokoulutusta. Vaihtoehtoisesti voi olla tarpeen 
järjestää suunnattua koulutusta jollakin erikoisalalla yhdelle tai useammalle 
osanottajalle. Koulutukseen saattaa liittyä ulkopuolinen asiantuntija, mutta usein sen 
voi hoitaa myös joku projektiryhmän jäsenistä. Onnistuneesti järjestettynä tämä voi 
paitsi syventää käsitystä projektista oppimiskokemuksena osanottajilleen, myös 
auttaa luomaan ryhmäidentiteettiä. 
 
 

Valmistelu ja suunnittelu 
 
Hyvä valmistelu ja suunnittelu ovat hyvän johtamisen ydinkysymyksiä. Monet 
käsittelemiemme projektien kohtaamat ongelmat olisi voitu välttää tai minimoida, jos 
asioita oli harkittu enemmän suunnitteluvaiheessa. Me kaikki tunnemme ihmistyypin, 
joka sanoo: ”Kaikkeen ei voi varautua”, tai ”Asiat ovat liian monimutkaisia 
ennakoitaviksi”, tai ”Asioita voi suunnitella loputtomiin”. Heidät on päättäväisesti 
torjuttava! Vaikka siinä, mitä he sanovat, on hitunen tottakin, tätä ei saisi käyttää 
tekosyynä suunnittelun laiminlyömiselle. 
 
Kuvitellaan, että aiomme lähteä kävellen pieneen kylään jonka olemme kuulleet 
sijaitsevan kilometrien päässä aution ja raskaan maaston takana. On 
epätodennäköistä, että haluaisimme lähteä matkaan ilman selkeää käsitystä 
päämäärästämme, kelvollista arviota matkan kestosta ja hyvää reittisuunnitelmaa. 
Haluaisimme jokseenkin varmasti kartan sen sijaan, että vain lähtisimme liikkeelle ja 
toivoisimme saavamme apua matkalla. Mitä enemmän tietoa saamme kokoon ennen 
lähtöä ja mitä tarkempi kartta on, sitä luottavaisemmin lähtisimme matkaan. Voimme 
silti huomata osan matkaa kuljettuamme, että kartta on vanhentunut: mikä kartalla 
näyttää olevan pieni joki, onkin nyt tekojärvi ja meidän on kierrettävä se. Mutta meillä 
on kuitenkin kartta, josta näemme oikean suunnan ja jonka perusteella voimme 
arvioida kuinka paljon enemmän aikaa tähän todennäköisesti kuluu. 
 
Suunnitelmia voidaan pitää projektin, eräänlaisen tuntemattoman alueen karttana. 
Matkan erilaisia osa-alueita varten on erilaisia karttoja. Jotkut ovat keskittyneet 
osoittamaan tarkasti määränpäätä, toiset reittiä; toiset taas saattavat sisältää 
yksityiskohtia logistiikasta, resursseista, kustannuksista. Joissakin on suuri 
mittakaava, joka kattaa koko alueen, toiset taas ovat yksityiskohtaisempia ja 
tarkemmin kohdistettuja. Jokaisella on kaksi tarkoitusta: auttaa saavuttamaan 
päämäärä ja toimia keskeisenä elementtinä kommunikaatiossa muiden osallistujien 
kanssa. Ne kaikki ovat myös enemmän tai vähemmän väliaikaisia – kartat on ehkä 
uusittava ajoittain, kun todellinen maasto ja ryhmän taidot tulevat tutummiksi. Ne 
ovat kuitenkin hankkeemme perusta ja mitä paremmin voimme ne valmistella – 
ennakoimalla vaarat, jos se vain on mahdollista, ja varautumalla yllätyksiin – sitä 
todennäköisempää on projektin onnistuminen. 
Tämä kaikki on syytä pitää mielessä kun seuraavassa luvussa tarkastelemme 
yksityiskohtaisemmin eurooppalaisen projektin suunnittelua. 
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Luku 5 
 

Johdatus projektin suunnitteluun 
 
 
Tässä luvussa tarkastelemme projektin suunnittelua ja erityisesti hakemuksen 
valmistelua johonkin Euroopan komission ohjelmista. Tämä voi väistämättäkin olla 
vain lyhyt johdatus asiaan – tilan puute ei salli tämän käsikirjan yhteydessä tarjota 
perusteellista opastusta toimintatapoihin ja erityisiin tekniikoihin. Tutkimme kuitenkin 
eräitä tärkeimpiä suunnittelun osa-alueita ja tarjoamme muutamia yksinkertaisia 
tapoja koota ja käsitellä informaatiota. 
 
 

Vaihe 1: Projektin määrittely 
 
Milloin projekti alkaa? Aivan liian usein projektit aloitetaan vastauksena jonkin tietyn 
rahoitusjärjestelmän julkistamiseen esimerkiksi Euroopan komission toimesta. Vaikka 
nämä voivat toimia hyödyllisinä yllykkeinä, meidän näkökulmastamme taloudellinen 
tuki sinänsä ei ole paras kannustin onnistuneelle projektille, ja yleensä se kahden – 
kolmen kuukauden aika mikä on julkistamisen ja hakemuksen jättöpäivän välillä ei ole 
riittävän pitkä ryhmän kokoamiseen ja hyvin valmistellun ehdotuksen tekemiseen. 
Kuten totesimme aikaisemmin, projektin tulisi alkaa siitä, että tiedostetaan ja 
määritellään tarve, johon vastaamisessa projektin lopputulos auttaisi. 
Projektin alkuunpanijan tulisi olla tästä tarpeesta ja projektista mahdollisesti 
koituvista hyödyistä ehdottoman varma. 
 
Olettakaamme, että olet kansallisen ammattiliiton koulutuksesta vastaava toimitsija. 
Olet tietoinen siitä, että kysymys eurooppalaisista yritysneuvostoista on yhä 
tärkeämpi kysymys ammattiliitoille, mutta kokemukset ovat hyvin erilaisia eri maissa. 
Mielestäsi oman liittosi tulisi tarttua tähän aktiivisemmin, mutta et ole alan 
asiantuntija eikä kukaan työtovereistasikaan ole. Olisi kuitenkin tehtävä jotakin – 
ehkä ohjekirja aluetoimitsijoille olisi hyödyllinen, mutta he tarvitsisivat lisäksi 
koulutusta. Tai ehkä konferenssi olisi paras tapa aloittaa? Vai olisiko tiedotuskampanja 
tehokkaampi? Entä mihin asioihin tulisi keskittyä? Onko tärkeintä keskittyä 
lainsäädäntöön ja sen toimeenpanoon vai tarjota yksityiskohtaista tietoa siitä, miten 
edustajien olisi parasta toimia? Tarvitset ilman muuta myös apua. Tapasit sen 
espanjalaisen kollegan viime vuonna konferenssissa – hän puhui yritysneuvostoja 
käsittelevän kurssin valmistelemisesta. Voisi olla hyödyllistä ottaa häneen yhteyttä. Ja 
voisi olla hyödyllistä saada mukaan saksalaisten kokemuksia asiasta… 
 
Tämä on lupaava alku, mutta on tehtävä vielä valtava määrä työtä ennen kuin siitä 
saadaan kehitettyä kunnollinen hakemus. 
 

Organisaation sitoutuminen 
 
Ensin sinun on vietävä asiaa eteenpäin keskustelemalla oman organisaatiosi sisällä. 
Miten tällainen projekti sopisi organisaation painopisteisiin ja millaiset tulokset olisivat 
tärkeimpiä? 
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Sinun on selvitettävä huomattavasti tarkemmin, mikä on se todellinen tarve mihin 
haluat vastata. Ole niin täsmällinen kuin mahdollista: 
 
• Mikä on projektin kohderyhmä? 
• Mitä lisätaitoja ja -tietoja se tarvitsee? 
• Miten projekti vastaisi organisaatiosi tarpeisiin? 
• Mitä täsmällisiä tuloksia projekti tuottaisi organisaatiolle ja kohderyhmälle? 
 
Nämä ovat joitakin niistä kysymyksistä joihin sinun on vastattava määritellessäsi 
aloitetta tarkemmin. Tee lyhyt ehdotus jaettavaksi työtovereillesi omassa 
organisaatiossasi. Mitä sinun on tehtävä varmistaaksesi muodollisen organisatorisen 
tuen projektille? 
 

Kehysrakenne 
 
Jos organisaatio tukee alkuperäistä ajatustasi, sinun on laadittava projektille 
kehysrakenne. Määritellessäsi tarpeet, joihin haluat vastata, olet jo aloittanut myös 
projektin tavoitteiden määrittelyn. Nyt sinun on harkittava mitä keinoja ja 
toimenpiteitä tarvitaan noiden tavoitteiden saavuttamiseen. Tässä on joitakin 
kysymyksiä, joita sinun on alettava pohtia: 
 
• Onko sinun tehtävä tarveanalyysi saadaksesi yksityiskohtaisempaa tietoa 

kohderyhmän tarpeista? 
• Tarvitaanko muuta tutkimustoimintaa? 
• Miten aloitat tunnistamiisi tarpeisiin vastaamisen? 
• Mikä on projektin keskeinen työala: tietoisuuden lisääminen, koulutuksen 

järjestäminen, kouluttajien kouluttaminen, koulutusmetodien kehittäminen, 
aineistojen tuottaminen, uusien palvelujen tuottaminen? 

• Mitä tuloksia projektin tarkalleen on tuotettava? 
• Miten arvioit projektin onnistumista? 
• Miten julkistat projektin tulokset? 
• Onko projektilla selvä eurooppalainen ulottuvuus vai ovatko sen tulokset 

sovellettavissa vain kansallisesti? 
 
Nyt sinun on laadittava kirjallinen projektiluonnos. 
 

Yhteistyökumppaneiden hankkiminen 
 
Edellä esitettyihin kysymyksiin vastaamisen ja projektin kehysten määrittelyn olisi 
nostettava esiin muita keskeisiä kysymyksiä: 
 
• Mitä muuta osaamista ja resursseja sinun on hankittava? 
• Mitkä yhteistyöorganisaatiot voisivat tarjota niitä? 
• Mitä hyötyä mahdolliset yhteistyökumppanit projektista saisivat? 
 
On tärkeää valita kumppanit huolellisesti. Niiden on oltava organisaatioita ja yksilöitä, 
joilla on todellista annettavaa projektissa. Niille on oltava selkeät tehtävät ja niiden on 
tarjottava näihin sopivia taitoja. Olet kokoamassa työryhmää, et kaveriporukkaa tai 
poliittista painostusryhmää. 

 33 



Vastavuoroisesti, jos sinua pyydetään osallistumaan projektiin, sinun on huolellisesti 
pohdittava mitä hyötyä organisaatiosi voi projektista saada, mitä annettavaa sinulla 
on ja miten projekti sopii organisaatiosi painopisteisiin. On aina mukavaa kun 
pyydetään mukaan projekteihin, mutta punnitse tarkasti vaadittavaa sitoutumista ja 
syitä osallistua ennen kuin myönnyt. 
 
Yksi keskeinen seikka on se  kuinka pitkälle valmistelet ehdotuksen itse ennen 
kuin lähestyt mahdollisia yhteistyökumppaneita. Tämä riippuu pitkälti siitä, 
minkälaisen yhteistyösuhteen haluat luoda. Jos aloitella on ensisijaisesti kansallisia 
tavoitteita ja etsit aivan tiettyä panosta tai tukea muilta organisaatioilta, on ehkä 
sopivaa odottaa siihen asti, kun olet jo määritellyt projektin yksityiskohtia. Aidosti 
kansainvälisessä projektissa on kuitenkin suositeltavaa ottaa mahdolliset 
yhteistyökumppanit mukaan suunnitteluun jo melko varhaisessa vaiheessa. Haluathan 
myös heidän tuntevan projektin omakseen, jotta saat kaikki aidosti omistautumaan 
sille ja pitämään sen hyötyjä yhteisinä. 
 

Rahoitustuki 
 
Kun olet aloittanut projektiluonnoksen pohdinnan ja löytänyt mahdollisia 
yhteistyökumppaneita, sinulla on jo luultavasti jonkinlainen käsitys projektin 
laajuudesta – paljonko aikaa se vie ja mitä se maksaa. Nämä ovat vasta hyvin 
karkeita arvioita, mutta ne riittävät kuitenkin siihen, että voit alkaa harkita 
projektin toteuttamismahdollisuuksia ja mahdollisia rahoituslähteitä. Nyt on 
oikea aika alkaa pohtia tukea eurooppalaisista ohjelmista. Tässä vaiheessa on tärkeää 
tutkia eri mahdollisuuksia. Tietoa useimmista nykyisistä koulutusohjelmiin tukea 
tarjoavista ohjelmista löytyy tämän käsikirjan kolmannesta osasta. Sopisiko projektisi 
jonkin niistä alaan, ja jos sopisi, mitkä ovat yksityiskohtaiset kriteerit hakemukselle? 
Voi olla hyödyllistä pyytää Euroopan ammattiyhdistyskoululta neuvoja tästä asiasta ja 
mahdollisesti myös ehdotuksia muista mahdollisista yhteistyökumppaneista.  
 
Tietoa muista ammattiliittojen projekteista löytyy Trade Union Education in Europe -
WWW-sivuilta5 ja muilta ammattiliittojen ylläpitämiltä WWW-sivuilta. Myös Euroopan 
komissio julkaisee WWW-sivuillaan ja julkaisuissaan tietoja sen eri rahoitusohjelmien 
tukemista projekteista6. Tämä informaatio auttaa sinua selvittämään, onko 
todennäköistä saada rahoitusta projektillesi ja ehkä myös löytämään mahdollisia 
yhteistyökumppaneita, joilla on sopivaa asiantuntemusta. 
 
Tuottaako ehdotuksesi paljon sellaista, mikä on jo tehty muissa projekteissa? On 
hyödyllistä selvittää mitä muut ovat tehneet, mutta on tärkeää olla tekemättä samaa 
uudelleen. Harkittu ja hyvin valmisteltu, omaperäinen projektiehdotus sen sijaan on  
vakuuttava ja todennäköisesti sekä onnistuu paremmin että saavuttaa 
merkittävämpiä tuloksia sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla. 
 

                                                 
5 URL http://www.etuc.org/etuco/  
6 Lisätietoja Osan 3 eri ohjelmia käsittelevissä luvuissa ja Euroopan Unionin Europa-palvelimella: 
http://europa.eu.int/  
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Määritelmän tarkistaminen 
 
Aikataulun, kustannusten ja mahdollisten resurssien pohtiminen voi jo tässä 
varhaisessa vaiheessa tuoda esiin ongelmia. Voi olla välittömästi selvää, että projekti 
on liian kunnianhimoinen. Sitä on ehkä harkittava uudelleen – mutta älä lannistu: 
projektinhallinta on asioiden jatkuvaa uudelleenmäärittelyä. Ehkä voit 
muotoilla idean uudelleen pienemmässä mittakaavassa. Tai ehkä voit jakaa projektin 
erillisiin osiin jotka voidaan toteuttaa pidemmän ajan kuluessa sarjana pienempiä 
projekteja. Yhdessä projektissa ei kannata yrittää tehdä liikaa. 
 
Tässä vaiheessa sinun on myös tehtävä eräitä muita asioita: 
 
• Tee luettelo projektin todennäköisesti kohtaamista merkittävistä 

ongelmista ja toimenpiteistä joilla ne voidaan välttää tai ratkaista. 
 
• Tarkastele projektin tavoitteita uudelleen. Kuvaavatko ne edelleen tarkasti sitä, 

mitä haluat saavuttaa? Ovatko ne edelleen realistisia? Voiko niitä mitenkään 
tarkentaa tai muotoilla uudelleen, jotta niistä tulisi yksityiskohtaisempia, tarkempia 
ja helpompia todentaa? 

 
• Mieti tavoitteiden yhteydessä myös sitä, miten tiedät, tuleeko projektistasi 

onnistunut vai ei: määritä tärkeimmät onnistumisen indikaattorit tai kriteerit, 
joilla voi mitata menestystä (esim. koulutuksen kohdalla paljonko ihmisiä saadaan 
koulutettua tai saavutettu taitotaso). Nämä ovat tärkeitä tekijöitä, kun on aika 
miettiä projektin arviointia. (Ks. Vaihe 4: Laadun suunnittelu.) 

 
• Luvussa kaksi käsiteltiin ajan, kustannusten ja laadun suhdetta. Mitkä tekijät 

ovat keskeisiä sinun projektissasi? 
 
• Määrittele projektin ala niin tarkasti kuin pystyt. Mitä toimintoja siihen kuuluu ja 

mitkä sen rajat ovat? 
 
On hyödyllistä tehdä lyhyt kirjallinen yhteenveto näistä avainkohdista. Voit käyttää 
sitä apuvälineenä ja sen voi liittää suunnitelmaluonnokseen pohjaksi keskusteluille 
muiden kanssa. 
 

Projektin suunnittelu 
 
Oletetaan, että yritysneuvostoprojektisi on onnistuneesti määritelty ja kohdistettu. 
Olisit halunnut edetä monella eri osa-alueella, mutta tarkasteltuanne käytettävissä 
olevia aika- ja muita resursseja päätitte yhdessä mahdollisten yhteistyökumppaniesi 
kanssa, että olisi parasta edetä vaiheittain alkaen kouluttajien koulutuksen 
pilottikurssin kehittämisestä ja testaamisesta sekä sitä tukevasta koulutusaineistosta. 
Olet päättänyt tehdä ehdotuksen yhteen eurooppalaiseen ohjelmaan. Komissio on 
lähettänyt sinulle ehdotuspaketin, jossa on muutama monimutkainen lomake ja nippu 
esitteitä. Olet tutustunut kriteereihin – tukea saa 12:n kuukauden työtä varten, mikä 
sopii aikasuunnitelmaasi. Tarvitset ainakin yhden yhteistyökumppanin toisesta 
jäsenmaasta, ja kumppanisi sopii tähän. Hakemus on jätettävä kolmen kuukauden 
kuluessa. Nyt on aloitettava suunnittelu toden teolla.  
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Katsotaan mitä suunnitelmia sinun on tehtävä: 
 
1. Projektin aikatekijöihin liittyvät suunnitelmat. 
 
2. Projektin kustannustekijöihin liittyvät suunnitelmat. 
 
3. Projektin laatutekijöihin liittyvät suunnitelmat. 
 
4. Projektin ryhmätyötekijöihin liittyvät suunnitelmat 
 
Nämä suunnitelmat tehdään ensisijaisesti auttamaan sinua itse projektin toiminnan 
hallinnassa. Niitä voi myös käyttää yhteisenä apuvälineenä kommunikaatiossa muiden 
ryhmän jäsenten kanssa. Tämän lisäksi olet kunnolliset suunnitelmat tehtyäsi jo 
tehnyt paljon työtä myös rahoitushakemusta varten. 
 
 

Vaihe 2: Työjärjestyksen suunnittelu 
 
Projektia organisoidessa on hyödyllistä jakaa se sopiviin osa-alueisiin. Meidän on 
hahmotettava peruselementit ja ymmärrettävä miten ne liittyvät toisiinsa. Jos 
otamme esimerkiksi eurooppalaisia yritysneuvostoja käsittelevän projektin ja alamme 
purkaa sitä sen perustekijöihin, tunnistamme todennäköisesti kaksi päähaaraa: 
 
1. Aineiston tuottaminen 
2. Pilottikurssin kehittäminen ja järjestäminen 
 
Tutkiessamme projektia tarkemmin havaitsemme kuitenkin nopeasti, että on myös 
muita toimintoja, jotka kuuluvat sen alaan. On syytä tehdä vielä jonkin verran lisää 
esitutkimusta – sekä yritysneuvostoista että kohderyhmämme täsmällisestä 
koulutustarpeesta. On myös muistettava, että meidän on lopuksi arvioitava prosessi 
ja annettava sen tulokset myös muiden niistä mahdollisesti kiinnostuneiden tahojen 
käyttöön. On kuitenkin yksi tärkeä alue, jonka olemme jättäneet huomiotta – itse 
projektin johtaminen. 
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Tarkistettu tehtävien kartoitus näyttäisi tällaiselta: 
 
 

Develop & deliver course

Evaluation

Produce materials

Research works
councils

Project management

Research user needs

Dissemination

 

Aineiston 
tuottaminen 

Yritysneuvostojen
tutkiminen 

 
    Tulosten 
    julkistaminen 

Käyttäjien tarpeiden 
tutkiminen 

 
Projektin johto 

Kurssin 
kehittäminen ja 
järjestäminen 

 
    Arviointi 

 
 

Kuva 5.1 
 
Nyt kun olemme selvittäneet tärkeimmät tehtäväalamme, on hyödyllistä tehdä kaavio, 
joka osoittaa niiden väliset suhteet loogisena projektin avaintekijöiden rakenteena: 
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Kuva 5.2 
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Kuvasta 5.2 näkyy, että olemme alkaneet myös määritellä tehtävien loogista 
järjestystä. Kaaviosta voimme jatkaa valmistelemalla yksityiskohtaisempia 
suunnitelmia tehtävien todellisesta aikataulusta. On kuitenkin tärkeää aloittaa tästä 
laajemmasta kaaviosta. Projekteissa on tarpeettoman usein taipumuksena keskittyä 
liiaksi yksityiskohtiin, jolloin näkemys kokonaisstrategiasta häviää. 
 

Tehtävien ositus 
 
Luvussa kaksi käsittelimme projektin aikataulun hallinnan tärkeyttä ja sitä, miten se 
vaikuttaa kustannuksiin ja laatuun. Miten sitten tulisi muodostaa yksityiskohtainen 
suunnitelma projektiin käytettävissä olevasta ajasta ja sen todellisesta käytöstä – 
suunnitelma, joka auttaa projektin kustannusten määrittelyssä ja myöhemmin 
opastaa sen toteuttamisen hallinnassa? 
 
On mahdollista, että olet aikaisemmin ollut mukana samankaltaisessa projektissa ja 
käytettävissäsi on siitä peräisin oleva suunnitelma, jota voi käyttää mallina tai ehkä 
jopa pohjana, joka saattaa vaatia vain pientä tarkentamista. Tästä on sinulle selvää 
hyötyä. Mutta jos olet ensimmäistä kertaa tämän tehtävän edessä, on todennäköistä, 
että sinulla on vain intuitiivinen kuva esimerkiksi siitä, kuinka kauan pilottikurssin 
kehittely ja järjestäminen kestää. Ennen kuin olet tehnyt huomattavasti tarkemman 
erittelyn et voi tietää onko projekti todella toteutettavissa 12:ssa kuukaudessa. 
 
Voisimme tehdä yksinkertaisen aikataululistan yksittäisistä tehtävistä, jotka kuuluvat 
määrittelemiimme pääelementteihin – tai työpaketteihin, kuten niitä usein 
kutsutaan. 
 
Ensi silmäyksellä lista näyttää hyvältä (vaikka jos vain listaamme tehtävät alusta 
loppuun, on mahdollista, että kun laskemme yhteen arviot tarvittavasta ajasta, 
huomaamme, ettei aika riitä itse kurssin järjestämiseen!). Tämän kaltainen lista ei 
kuitenkaan osoita sitä, että jotkin tehtävistä ovat monimutkaisempia kuin toiset. Se ei 
myöskään kerro sitä, miten tehtävät liittyvät toisiinsa. Päästäksemme eteenpäin 
aikataulun laadinnassa, on hyödyllistä tehdä seuraavat kolme asiaa: 
 
• numeroidaan työpaketit ja tehtävät 
 
• jaetaan suunnitelma yksityiskohtaisiin tasoihin 
 
• laaditaan visuaalinen esitys aikataulusta. 
 
Siirrytään nyt takaisin kokonaissuunnitelmaan ja numeroidaan viisi siinä 
määrittelemäämme pääelementtiä: 
 
Työpaketti 1: Käyttäjien tarpeiden analysointi 
Työpaketti 2: Eurooppalaisten yritysneuvostojen tutkiminen 
Työpaketti 3: Pilottikurssi 
Työpaketti 4: Aineiston tuotanto 
Työpaketti 5: Arviointi 
Työpaketti 6: Tulosten julkaisu ja levitys 
Työpaketti 7: Johto 
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Voi olla hyödyllistä muodostaa tässä vaiheessa ajoitusta ja järjestystä koskevista 
ensivaikutelmistamme yksinkertainen janakaavio – joka yleensä tunnetaan nimellä 
Ganttin kaavio (nimetty Henry L. Ganttin mukaan, joka kehitti tämän tehtävien 
esitystavan). (Ks. Kuva 5.3) 
 

ID Tehtävä
1 WP1.  Johto

2 WP2.  Käyttäjien tarpeiden analys.

3 WP3.  Pilottikurssi

4 WP4. Eurooppal. yritysneuv. tutkiminen

5 WP5. Aineiston tuotanto

6 WP6. Arviointi

7 WP7. Tulosten julkaisu ja levitys

Tam Hel Maa Huh Tou kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam

 
 

Kuva 5.3 
 
Tällainen kaavio on erittäin hyödyllinen ja jokseenkin helppo laatia. Sen voi tehdä 
paperiarkille, mutta yleensä on helpompaa käyttää luettelokortteja, muunneltavaa 
projektitaulukkoa tai värillisiä tarrakiinnitteisiä paperiliuskoja, niin että voit siirtää 
kaavion osia lopullista suunnitelmaa valmistellessasi. Tämä janakaavio kuitenkin 
näyttää vain eri työpaketit. Asiaa on kuitenkin tarkasteltava yksityiskohtaisemmin: 
edessä on tehtävien ositus. 
 
Otetaan esimerkiksi osa Työpaketti 3: Pilottikurssi: mitkä ovat tärkeimmät siihen 
kuuluvat tehtävät? Oletetaan, että Työpaketti 1: Käyttäjien tarpeiden analysointi vie 
kolme kuukautta alkaen tammikuusta ja se on saatava valmiiksi ennen kuin voimme 
aloittaa koulutusohjelman rakentamisen. Työpaketti 3:n päätehtäviksi voidaan katsoa 
vaikkapa seuraavat: 
 
Tehtävä 3.1: Ohjelman valmistelu 
Tehtävä 3.2: Kouluttajaryhmän kokoaminen 
Tehtävä 3.3: Tilan ja välineiden järjestäminen 
Tehtävä 3.4: Tiedottaminen ja osallistujien hankinta 
Tehtävä 3.5: Kurssin toteutus 
 
Koska jotkin näistä tehtävistä ovat pitkiä ja monimutkaisia, on hyödyllistä jakaa ne 
vielä yksityiskohtaisempiin tasoihin. Näin voimme selvittää tarkemmin eri tehtävien 
vaatiman ajan. Tässä vaiheessa määrittelemme tehtävän keston alusta loppuun: 
 
Tehtävä 3.1 Ohjelman valmistelu 
 3.1.1 Tavoitteiden, kohderyhmän, sisällön ja aineistojen määrittely 
  (3 viikkoa) 

3.1.2 Kurssisuunnitelmaluonnoksen laatiminen (3 viikkoa) 
 3.1.3 Lopullisen ohjelman laatiminen (1 viikko) 
Tehtävä 3.2 Kouluttajaryhmän kokoaminen 

3.2.1 Kouluttajien löytäminen ja rekrytointi (7 viikkoa) 
3.2.2 Suunnittelukokous ryhmälle (2 päivää) 

Tehtävä 3.3 Tilan ja välineiden järjestäminen (4 viikkoa) 
Tehtävä 3.4 Tiedottaminen ja osallistujien hankinta 

3.4.1 Tiedotusaineiston valmistelu (2 viikkoa) 
3.4.2 Tiedotusaineiston levitys (8 viikkoa) 
3.4.3 Hakemusten käsittely (4 viikkoa) 
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3.4.4 Yksityiskohtaisen kurssi-informaation jakelu (4 viikkoa) 
Tehtävä 3.5 Pilottikurssin toteutus (1 viikko) 
 
Lopulta, kun olemme määritelleet kunkin tehtävän vaatiman ajan ja – mikä tärkeintä 
– tehtävien keskinäiset suhteet, voimme alkaa muodostaa yksityiskohtaisempaa 
Ganttin kaaviota. Osoittautuu, että jotkin tehtävät ovat samanaikaisia, mutta toiset 
voidaan aloittaa vasta, kun jotkin toiset tehtävät on viety päätökseen. Tämän tiedon 
avulla voimme sijoittaa yksittäiset tehtävät aikataulusuunnitelmaan. Kuva 5.4 
näyttää tämän osituksen Työpaketti 3:n osalta. Tehtävät on listattu 
numerojärjestyksessä. 
 

ID Tehtävä
4 WP3.  Pilottikurssi

5 T3.1.1. Tavoitteiden määrittely

6 T3.1.2. Suunnitelmaluonnos

7 T3.1.3 Lopullinen suunnitelma

8 T3.2.1  Kouluttajien r ekrytointi

9 T3.2.2  Ryhmän kokous

10 T3.3  Tilan järjestäminen

11 T3.4.1  Tiedotuksen valmistelu

12 T3.4.2 Tiedottaminen

13 T3.4.3 Hakemusten käsittely

14 T3.4.4 Informaation lähettäminen

15 T3.5  Kurssin toteutus
16

T3.1.1. Tavoitt. määrittely

T3.1.2. Suunnitelmaluonn.

T3.1.3 Lopullinen suunn.

T3.2.1 Kouluttajien rekrytointi

T3.2.2  Ryhmän kokous

T3.3  Tilan järjestäminen

T3.4.1  Tiedotuksen valmist.

T3.4.2 Tiedottaminen

T3.4.3 Hakemusten käsittely

T3.4.4 Informaation lähettäminen

T3.5  Kurssin toteutus

Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok

 
 
 

Kuva 5.4 
 
Olet ehkä jo huomannut, että vaikka työpaketti alkaa edelleen huhtikuussa, se 
päättyy nyt kuukautta aikaisemmin kuin aiemmin ennakoitiin, mikä mahdollistaa 
pilottikurssin järjestämisen ja jättää runsaasti aikaa projektin arviointiin ja raportin 
tekemiseen ennen kuin 12:n kuukauden määräaika on ohi. Olemme säästäneet aikaa 
osittamalla tehtävät huolellisesti ja tarkastelemalla huolellisesti sitä, miten eri 
tehtävät liittyvät toisiinsa. Tutkitaanpa tätä vielä tarkemmin. 
 
Vaikka suunnitelmaluonnosta (T3.1.2) ei voi laatia ennen kuin kurssin tavoitteet on 
määritelty (T3.1.1), mahdollisten kouluttajien rekrytoinnin (3.2.1) voi aloittaa jo 
ennen kuin suunnittelu on saatu päätökseen – itse asiassa haluat lähes varmasti, että 
he osallistuvat ohjelman suunnittelun loppuvaiheeseen (T3.1.3). Samoin voit heti 
kurssiluonnoksen valmistumisen jälkeen alkaa järjestää kurssipaikkaa ja 
suunnittelemaan tiedotusta. 
 
Kuvassa 5.5 näkyy koko projekti yksinkertaisessa janakaaviomuodossa, mukaan 
lukien Työpaketti 3:n ositus. Tällä kertaa olemme lisänneet tehtävien väliset suhteet, 
joten kaaviosta näkee yhdellä silmäyksellä miten ne liittyvät loogisesti toisiinsa. Siitä 
näkee myös mahdollisen liikkumavaran, jos jotkin asiat viivästyvät. Esimerkiksi pitkä 
vaakasuora linja lopullisen kurssisuunnitelman tuottamisen (T3.1.3) ja kurssin 
toteutuksen (T3.5) välillä osoittaa, että ei olisi tuhoisaa, vaikka lopullinen suunnitelma 
valmistuisi vasta elokuussa.  Toisaalta koko projekti voisi vakavasti vaarantua, mikäli 
aikataulussa ei pysytä tilan järjestämisen (T3.3) ja informaation lähettämisen 
osallistujiksi valituille (T3.4.4) välillä. 
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ID Tehtävä
1

2 WP1.  Johto

3 WP2.

4 WP3.  Pilottikurssi

5 T3.1.1.

6 T3.1.2.

7 T3.1.3

8 T3.2.1

9 T3.2. Ryhmän kokous

10 T3.3

11 T3.4.1

12 T3.4.2 Tiedottaminen

13 T3.4.3Hakemusten käsittely

14 T3.4.4

15 T3.5Kurssin toteutus

16 WP4.

17 WP5.      Aineiston tuotanto

18 WP6.      Arviointi

19 WP7.

20

02/01

29/12

Jan Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam

Projektin aloitus

Käyttäjien tarp. analysointi

Tavoitteiden määrittely

Suunnitelmaluonnos

Lopullinen suunnitelma

Kouluttajien rekrytointi

Tilan järjestäminen

Tiedotuksen valmistelu

Informaation lähettäminen

Eurooppalaisten yritysneuvostojen tutkiminen

Tulosten julkaisu ja levitys

Projektin päätös  
 

Kuva 5.5. 
 
Missä tahansa projektissa, jolla on tiukka aikataulu, on ainakin yksi yksittäisten 
toisistaan riippuvaisten tehtävien muodostama jakso, jossa ei ole lainkaan 
liikkumavaraa. Tätä kutsutaan kriittiseksi poluksi, koska kaikki jaksoon kuuluvat 
tehtävät on saatava valmiiksi aikataulun mukaan. Projektinhallinnassa on tiedettävä, 
mitkä tehtävät ovat kriittisiä koko aikatauluun nähden. 
 
Suurissa projekteissa tehtävien riippuvuudet saattavat muodostua monimutkaisiksi ja 
hämmentäviksi. On olemassa myös muita kaavioesitysmalleja, jotka saattavat olla 
hyödyllisiä erityisesti tällaisissa tapauksissa. Projektinhallintaan tarkoitetut 
tietokoneohjelmat, joita on yleisesti saatavana, ovat monimutkaisissa projekteissa 
lähes ehdoton edellytys. Useimmissa koulutusprojekteissa ne eivät kuitenkaan 
todennäköisesti ole välttämättömiä, vaikka ne saattavat niissäkin olla hyödyllisiä ja 
varmasti säästävät paljon aikaa suunnitelmien ja informaation muokkaamisessa. 
 
Sinun on käytävä koko projekti läpi, työpaketti kerrallaan, ja yksilöitävä niihin 
kuuluvat tehtävät, arvioitava niiden kesto ja huomioitava niiden väliset suhteet ennen 
kuin voi tehdä aikataulun valmiiksi. Voi hyvin käydä niin, että kun muodostat 
ensimmäisen Ganttin kaavion, suunnitelma ylittää projektille varatun ajan. Tällöin on 
pohdittava seuraavia seikkoja: 
 
• ovatko jotkin tehtävät sellaisia, että ne voi ajoittaa osittain samanaikaisiksi 

joidenkin toisten kanssa 
 
• voiko minkään tehtävän kestoa lyhentää 
 
• voiko projektille osoittaa enemmän aikaa. 
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Resurssien kohdistaminen 
 
Oletetaan, että olemme onnistuneesti osittaneet koko projektin samaan tapaan kuin 
Työpaketti 3:n ja sovittaneet eri tehtävät yhteen tavalla, joka näyttää loogiselta ja 
joka mahtuu aikatauluumme. Tämän jälkeen on käytävä läpi vielä yksi vaihe ennen 
kuin aikataulu on valmis. Tähän asti olemme keskittyneet ainoastaan suoritettaviin 
tehtäviin ja niiden todennäköisesti vaatimaan aikaan – eli projektin kestoon. 
 
On kuitenkin arvioitava tarkasti, kuinka suuren työmäärän kukin tehtävä vaatii ja 
kuka tämän työn tekee. Tämä on olennaisen tärkeää, koska kesto ja työmäärä – 
yleensä laskettuna henkilötyöpäivinä tai -tunteina – eivät välttämättä vastaa lainkaan 
toisiaan. 
 
Esimerkiksi suunnitelmassamme oleva Tehtävä 3.4.2 (Tiedotusaineiston levitys) vaatii 
aikataulumme mukaan kestokseen 8 viikkoa. Voimme olettaa että tuona aikana 
tapahtuu postitusta erilaisille kohderyhmille ja ilmoituksia julkaistaan liiton lehdissä ja 
tiedotteissa, mutta projektiryhmän työtä vaaditaan tähän vain yhden henkilön viikon 
työtä vastaava määrä eli viisi henkilötyöpäivää. Sen sijaan, vaikka kouluttajien kokous 
(Tehtävä 3.2.2) vie vain kaksi kalenteripäivää, se voi vaatia kuuden ihmisen 
työpanoksen ja 12 henkilötyöpäivää.  
 
Tämä eri tehtäviin kohdistettavien henkilöstöresurssien selvitys on hyvin tärkeää 
monista syistä: 
 
• se mahdollistaa aikataulun hienosäädön 
 
• joissakin tilanteissa, jos aikataulu on tiukka, voi olla aiheellista harkita 

lisähenkilöstön hankintaa, jotta tehtävä saataisiin nopeammin suoritettua 
 
• yhteistyöorganisaatioiden on tärkeää tietää tarkalleen kenen oletetaan tekevän 

mitäkin tehtäviä ja milloin – ja kaikkien muiden on tärkeää voida luottaa siihen, 
että oikeat ihmiset ovat käytettävissä oikeaan aikaan 

 
• tämä informaatio on keskeisen tärkeää laadittaessa projektin yksityiskohtaista 

budjettia. 
 
On hyvä merkitä nämä tiedot vakioidulle lomakkeelle ja liittää mukaan 
yksityiskohtaiset tiedot vaadittavista henkilöstöresursseista sekä merkitä lyhyesti 
myös muut kunkin tehtävän mahdollisesti vaatimat resurssit – aineistot, laitteet, 
matkustus ja kuljetus, ostopalvelut alihankkijoilta ja niin edelleen. Joidenkin tehtävien 
lopputuloksena on fyysinen tuote – raportti, käsikirja, videonauha tms. Näistä 
käytetään tavallisesti nimeä tuotos tai lopputuote. On hyödyllistä huomioida 
tällaiset tuotteet tässä vaiheessa ja erottaa toisistaan sisäiset yhteistyökumppaneille 
tarkoitetut tuotokset ja sopimustuotokset komissiolle tai muille tukijoille. 
Projektin osituksessa on kaksi aluetta, jotka usein aliarvioidaan: 
 
• Matkustamiseen ja erilaisiin projektikokouksiin osallistumiseen kuluva aika. Usein 

sekä kokousten määrä että aika pyritään minimoimaan, mutta ne ovat keskeisen 
tärkeitä projektin onnistumiselle. 
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• Myös itse projektinhallinta vaatii aikaa, ja myös tämä usein aliarvioidaan. Kuten 
neljännessä luvussa osoitettiin, kansainvälinen projekti on huomattavasti 
vaikeammin hallittava kuin kansallinen tai sisäinen projekti – se on vaativampi 
ajan, diplomaattisten taitojen ja hallinnon suhteen 

 
Kuvassa 5.6 on esimerkkilomake, joka saattaa olla hyödyllinen kaiken edellä 
käsitellyn tiedon kokoamisessa. Sellaista tarvitaan kun on aika valmistella projektin 
budjetti. 

Tehtävien resurssit ja ositus  
Työpaketti Nro:    
Tehtävä Nro:  Välittömästi edeltävä (t): 

Tehtävän nimi:  Välittömästi seuraava (t): 

Aloituspvm:    
Päättymispvm:  Kokonaiskesto: 

 Henkilöstöresurssit   
Organisaatio Henkilö Taso Aloituspvm Päättymispvm Päivien määrä 

    
    
     
    
    
    
    
    
    
 Muut resurssit   

Aineistot     

Laitteet     

Matkat ja majoitus   

Ulkoiset palvelut    

     
 Tuotokset   

Sisäiset     

Ulkoiset     

 
Kuva 5.6 

Sinun on luonnollisesti neuvoteltava tästä kaikkien yhteistyökumppanien kanssa ja 
otettava heidät mukaan prosessiin. Ellet ole erittäin kokenut kaikilla projektin liittyvillä 
aloilla, on epätodennäköistä, että pystyt tekemään yksityiskohtaisen aikataulun yksin, 
ilman muilta saatavaa informaatiota. Yhteistoiminta on tässäkin tärkeää. On 
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varmistettava, että kaikki ovat samaa mieltä arvioista, jotka koskevat heidän omaa 
panostaan projektiin, ja että he ovat osallistuneet näiden arvioiden valmisteluun. 
 
Tämän vaiheen päättyessä olet saanut seuraavat tehtävät valmiiksi: 
 
• yksinkertaisen kaavion, josta näkyvät projektin päätyöpaketit ja niiden keskinäiset 

suhteet 
 
• yksityiskohtaisen tehtävien osituksen jokaiselle työpaketille 
 
• Ganttin kaavion, joka kuvaa tehtävät koko projektin aikakehyksen ajalta ja 

osoittaa niiden riippuvuussuhteet 
 
• tehtävien erittely- ja resurssilomakkeet, jotka yksilöivät kunkin tehtävän 

henkilöstötarpeen ja ennakoivat, mitä muita resursseja tarvitaan. 
 
Näin olet saanut päätökseen yhden projektin suunnittelun tärkeimmistä ja 
vaikeimmista tehtävistä. Sinulla on nyt huomattavasti selkeämpi käsitys projektin 
sisällöstä ja siitä, miten asiat liittyvät toisiinsa. Olet samalla koonnut suurimman osan 
projektin budjetin valmistelussa tarvittavasta taustatiedosta. 
 
 

Vaihe 3: Budjetin valmistelu 
 
Jos sinulla ei ole kokemusta budjetin valmistelusta, ajatus projektin 
taloussuunnitelman valmistelusta saattaa tuntua pelottavalta. Pysy rauhallisena! 
Budjetin teko on yksinkertainen toimenpide, kun valmistelutyöt on tehty. Se voi vaatia 
paljon aikaa, mutta se ei ole vaikeaa sinänsä. 
 

Kustannusten arviointi 
 
Projekti jaettiin aikataulun teon yhteydessä osatehtäviin; budjettia valmistellessamme 
meidän on kuljettava samat askelet toiseen suuntaan, tehtävätasolta työpakettien 
kustannuksiin ja lopulta koko projektin kustannuksiin. Tarvittavan tiedon 
kokoamisessa auttavat yksinkertaiset lomakkeet. 
 
Kuvassa 5.7 esitetään lomakemalli tarvittavien tietojen kokoamista varten kustakin 
yksilöimästämme tehtävästä. Siinä kustannukset ryhmitellään seuraaviin luokkiin: 
 
• henkilöstö 
• yleiskustannukset 
• aineistot 
• laitteet 
• matkat ja majoitus 
• ulkoiset palvelut kolmansilta osapuolilta. 
 
Nämä ovat kustannusten todennäköiset pääluokat. Eri rahoitusohjelmilla saattaa olla 
erilaiset määräykset taloustietojen esittämisestä ja luokat saattavat tästä syystä olla 
erilaiset. Monissa tehtävissä ei tietenkään tarvita kaikkia näitä luokkia ja joskus 
saattaa eteen tulla kuluja, jotka eivät sovi mihinkään niistä. Muokkaa lomaketta 
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vapaasti projektisi tarpeiden mukaan. Edempänä käsittelemme lomakkeiden täyttöön 
liittyvä hyödyllisiä seikkoja. 
 
 
Tehtävä Nro: Tehtävä:   Työpaketti Nro:  

       
   Resurssikustannukset   

         

Organisaatio Henkilö Taso Päivien 
määrä 

Palkka/päivä Palkkakustan
- nukset 
yhteensä 

Yleiskustannu
kset 
prosentteina 

Yleiskust. 
yhteensä 

Kustann. 
yhteensä 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Välisumma  
       

Organisaatio Tarvittavat aineistot   Päivämäärä Määrä Yksikköhinta Kokon.hint
a 

       
       
       
       
       
      Välisumma  
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Projektin nimi:  Tehtävälomake   

      
Tehtävä Nro:  Tehtävä Työpaketti Nro:  

      
Organisa
atio 

Tarvittavat 
laitteet 

Alkaen pvm Päättyen pvm Päivien 
määrä 

Hinta/päivä Yksikkö 
määrä 

Kokonais 
hinta 

      
      
      
      
     Välisumma 

      
Organisa
atio 

Henkil
ö 

Matkan tiedot Matkustustap
a 

Matkakustan- 
nukset 

Majoitus- 
kustannukset 

Päiväraha Kokonais- 
hinta 

      
      
      
      
     Välisumma 

      
Organisaatio Toimittaja Palvelun kuvaus  Kokonais- 

hinta 

    
    

   Välisumma   

      
    Tehtävän kokonaishinta 

Arvion laatija:     
      

Päivä:      
Kuvio 5.7 

 
Henkilöstökustannukset 
 
Neljään ensimmäiseen sarakkeeseen kuvassa 5.7 (a) löydät tiedot suoraan ”Tehtävien 
ositus ja resurssit” -lomakkeesta: organisaatio, henkilö, taso ja päivien määrä. Nyt 
sinun on vain selvitettävä mitä tämä maksaa. 
 
Organisaatiot ovat usein määritelleet eri henkilöstöryhmille – kuten projektipäällikölle, 
kouluttajalle, tutkijalle – vakiopalkkiot, jotka perustuvat kunkin tasoisen työn 
keskipalkkaan. Tämä yksinkertaistaa budjetin tekoa, koska jokaisen yksittäisen 
henkilöstön jäsenen palkkaa ei tarvitse selvittää erikseen. Olemme tässä ehdottaneet 
palkkakustannusten laskemista päivittäisesti, mutta ne voidaan laskea myös 
kuukausittaisina tai tunneittain. Sosiaalikulut (sosiaaliturva, eläkkeet jne.) on 
tavallisesti laskettava osaksi henkilöstökustannuksia. 
 
Palkkakustannukset yhteensä lasketaan kertomalla päiväpalkka päivien määrällä. 
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Yleiskustannukset 
 
Suorien työvoimakustannusten lisäksi on muita kuluja, joista organisaation on 
henkilöstöään varten vastattava: lämmitys, valaistus, toimitilat, puhelinkustannukset, 
sihteeripalvelut jne. Näistä käytetään yleensä nimitystä yleiskustannukset. Joskus ne 
voidaan joutua yksilöimään budjetissa, mutta usein ne ilmaistaan prosenttiosuutena 
suorista työvoimakustannuksista ja sisällytetään kokonaishenkilöstökustannuksiin. 
Tätä tapaa käytetään myös tässä. 
 
Organisaatiosi voi olla jo määritellyt projekteissa käytettävän yleiskustannusprosentin. 
Mikäli ei ole, yksinkertaisin tapa laskea se on laskea yhteen organisaation kyseisen 
osaston kaikki vuotuiset yleiskustannukset, jakaa summa osaston vuotuisilla 
palkkamenoilla (mukaan luettuna sosiaalikulut) ja kertoa tulos 100:lla. Näin saat 
tulokseksi yleiskulujen prosenttiosuuden työvoimakustannuksista. 
 
Työvoima- ja yleiskustannuksia laskettaessa on tärkeää selvittää rahoittajan vaatimat 
tarkat taloudelliset kriteerit ennen lopullisen ehdotuksen jättämistä. Jopa Euroopan 
komission ohjelmien välillä on suuria eroja. Yksi huomattavimmista on se, miten 
sihteerien palkkoihin suhtaudutaan. Monissa ohjelmissa ne katsotaan osaksi 
yleiskustannuksia, kuten edellä esitimme. Joissakin ohjelmissa ne kuitenkin lasketaan 
välittömiksi henkilöstökustannuksiksi. Tällaisessa tapauksessa on tärkeää että niitä ei 
lasketa myös osaksi yleiskustannuksia, jotta niitä ei laskettaisi kahteen kertaan. 
 
’Yleiskustannukset yhteensä’ saadaan lomakkeessamme kertomalla 
’palkkakustannukset yhteensä’ ja ’yleiskustannukset prosentteina’ keskenään (esim. 
100 x 15 % = 15). 
 
’Kustannukset yhteensä’, eli kokonaishenkilöstökustannukset, saadaan laskemalla 
yhteen ’palkkakustannukset yhteensä’ ja ’yleiskustannukset yhteensä’. 
 
Kuten aikataulua valmistellessasi, myös tässä tehtävässä on saatava tietoja 
yhteistyökumppaneiltasi. On myös muistettava, että palkat ja yleiskustannukset 
todennäköisesti vaihtelevat eri yhteistyöorganisaatioiden välillä. Vaikka kustannusten 
laskennan alkuvaiheessa ei tarvitse käyttää aivan tarkkoja lukuja, on tärkeää hankkia 
ja käyttää täsmällistä informaatiota ennen lopullisen ehdotuksen jättämistä. 
 
Aineistokustannukset 
 
Myös tässä auttavat ”Tehtävien ositus ja resurssit” -lomakkeeseen tekemäsi 
merkinnät. Sinun on kuitenkin varmistettava, että merkitset aineistokustannukset 
juuri sen tehtävän lomakkeeseen jonka aikana ne syntyvät. Esimerkiksi 
tiedotusaineisto liittyy meidän projektissamme sekä tehtävään 3.4.1 että tehtävään 
3.4.2, mutta aineistokulut koskevat luonnollisesti vain tehtävää 3.4.1, jossa aineisto 
tuotetaan. 
 
Aineistokustannusten ja seuraavien luokkien kustannusten merkitsemisessä on oltava 
selvillä, sisältyykö niihin ALV. Yleensä rahoitusohjelmissa – myös useimmissa EU-
ohjelmissa – kustannukset on merkittävä ilman ALV:tä riippumatta siitä, voiko 
organisaatiosi vähentää ne verotuksessaan. 
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Laitteiden vuokraus 
 
Useimmat aineistokustannusten kohdalla käsitellyistä asioista koskevat myös tätä 
kohtaa. 
 
Huomaa, että tässä on kysymys ainoastaan laitteiden vuokraamisesta. Kyseeseen 
voivat tulla kolmannelta osapuolelta vuokrattavat laitteet tai jonkin 
yhteistyöorganisaation toimittamien laitteiden käytöstä maksettava korvaus. 
Laitteiden ostokustannuksia ei tavallisesti sallita, koska nämä ovat 
pääomakustannuksia hyödykkeistä, joita todennäköisesti käytetään myös yksittäisen 
projektin jälkeen. Joissakin ohjelmissa sallitaan kuitenkin poistojen mukaan 
laskeminen projektiin liittyvän käytön osalta. Tämä tarkoittaa, että laiteelle 
määritellään teoreettinen käyttöikä, jonka aikana hankintahinta vähennetään 
poistoina. Jos laite esimerkiksi maksaa 3 600 euroa, sen poistoaika on kolme vuotta, 
ja se on käytössä 50 % projektin 12:n kuukauden kestosta, voimme merkitä: 
 

3 600 jaettuna 36:lla (kuukausia) kerrottuna 12:lla (kuukausia) 
kerrottuna 50 %:lla = 600 euroa. 

 
Matka- ja majoituskustannukset 
 
Sisällytä tähän kaikki projektiin liittyvät matkat. Arvioi myös kaikki 
majoituskustannukset, elinkustannukset ja ateriat. Organisaatiot määrittelevät usein 
majoitukselle ja päivärahalle vakiotason. 
 
Ulkoiset palvelut 
 
Sisällytä tähän kustannukset kaikista palveluista, jotka on hankittava kolmansilta 
osapuolilta yhteistyöorganisaatioiden ulkopuolelta. Meidän projektissamme tämä voisi 
tarkoittaa vaikkapa ulkopuolista tutkimustyötä, kurssiaineiston painatusta ja julkaisua, 
käännös- ja tulkkauspalveluja ja mahdollisesti kokoustiloja. 
 
Näistä luvuista saamme nopeasti laskettua tehtävän kokonaishinnan, ja käytyämme 
jokaisen tehtävän läpi samalla tavalla saamme pienellä vaivalla yhdistettyä 
tehtävähinnat ja näin esittää työpakettikohtaisen kustannusten osituksen. 
 
Tässä vaiheessa on hyvä myös selvittää eri yhteistyöorganisaatioiden osuudet. 
Kuvassa 5.8 esitetty lomake auttaa tässä. Laske vain yhteen yhteistyökumppani A:n 
henkilöstökustannukset kaikista työpaketti 1:n tehtävälomakkeista ja lisää tulos 
ensimmäiselle riville kohtaan ’henkilöstökustannukset’, kaikki yhteistyökumppani A:n 
aineistokustannukset ensimmäiselle riville kohtaan ’aineistokustannukset’ ja niin 
edelleen. Laske sitten yhteen kustannukset lajeittain ja yhteistyökumppania kohden – 
ja lopuksi koko työpaketin kokonaiskustannukset. 
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  Työpaketin kustannukset   
      

Työpaketti Nro:  Työpaketin nimi:   
      

Organisaatio Henkilö- 
kustannukset 

Aineisto- 
kustannukset 

Laite- 
kustannukset

Matka- 
kustannukset 

Ulkoiset 
palvelut 

TP:n kustannukset yht./  
organisaatio 

      

      

      

      

Kokonaiskus- 
 Tannukset 
 lajeittain 

     

    TP:n koknaiskustannukset 

 
Kuva 5.8 

 
Kun olet tehnyt erillisen lomakkeen jokaisesta työpaketista, voit käyttää Kuvassa 5.9 
esitettyä ’Budjetin yhteenveto’ -lomaketta yhdistääksesi nämä muodossa, joka 
osoittaa kunkin työpaketin kokonaiskustannukset, kunkin yhteistyökumppanin 
osuuden ja koko projektin lopullisen hinnan. 
 

  Budjetin 
yhteenveto 

   

      
Organisaatio TP1:n 

kustannukset 
TP2:n 
kustannukset 

TP3:n 
kustannukset

TP4:n 
kustannukset 

TP5:n 
kustannukset

Kustannukset yht./ 
Organisaatio 

      

      

      

      

      

      

    Projektin 
kustann. yht. 

  

 
Kuva 5.9 
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Olemme edellä esittäneet tavan laatia yksityiskohtainen budjetti projektille 
yksinkertaisten lomakkeiden avulla. Jos olet kuitenkin tottunut käyttämään 
taulukkolaskentaohjelmaa, on helpompaa käyttää näitä lomakkeita vain mallina, jonka 
avulla voit tehdä linkitettyjä taulukoita. Tällöin laskeminen ja erityisesti muutosten 
tekeminen jälkikäteen on huomattavasti yksinkertaisempaa ja nopeampaa. 
 

Rahoituslähteet 
 
Kun sinulla nyt on käsitys projektin todennäköisestä kokonaishinnasta, sinun on 
selvitettävä, miten kustannukset rahoitetaan. Toivot luonnollisesti osan tästä 
järjestyvän Euroopan komission tukena, mutta on hyvin epätodennäköistä, että 
projektin kustannukset voitaisiin kokonaisuudessaan kattaa tästä lähteestä. 
 
Suurinta osaa Euroopan komission projekteista tuetaan jaettujen kustannusten 
periaatteella, jossa kustakin ohjelmasta voi saada prosenttiosuuden kustannuksista 
enintään määrättyyn enimmäissummaan asti. Prosenttiosuus vaihtelee eri ohjelmien 
välillä niin, että komission tuki voi olla 33 %:sta aina 75 tai 85 %:iin asti. Sinä ja 
kumppanisi voitte hyvinkin joutua hankkimaan 50 % kustannuksista itse. On myös 
varauduttava siihen, että komission tuki ehkä onkin käytännössä alempi kuin 
ilmoitettu enimmäismäärä. Tällaisia tilanteita on usein, komission pyrkiessä 
kattamaan yhä suuremman määrän projekteja samoilla resursseilla. Mitä muita 
lähteitä sitten on olemassa? 
 
• Oman organisaatiosi odotetaan tavallisesti kattavan osan kustannuksista. Jos 

käteinen raha ei onnistu, on harkittavissa, voidaanko osuus kattaa 
luontaissuorituksina – esimerkiksi henkilöstönä ja palveluina. 

 
• Yksittäiset yhteistyöorganisaatiot voivat mahdollisesti saada tukea yhdeltä tai 

useammalta yksityisen tai julkisen sektorin rahastolta yksittäisissä jäsenmaissa. 
 
• Projekti itse voi mahdollisesti saada tuloja esimerkiksi aineiston myynnistä tai 

kurssimaksuista. 
 
• Joissakin projekteissa – erityisesti sellaisissa, joita voidaan mahdollisesti 

hyödyntää kaupallisesti – kannattaa harkita rahan lainaamista pankista. 
 
• Joissakin tapauksissa saattaa olla mahdollista, että jokin projektin osa mahdollistaa 

tuen hakemisen toisesta komission ohjelmasta. Tässä on oltava hyvin tarkkana, 
koska monissa tapauksissa tämä on erityisesti kielletty. Joissakin tapauksissa 
tällaista synergiaa toisiaan täydentävien projektien välillä kuitenkin kannustetaan, 
kunhan päällekkäisyyttä tai kaksoisrahoitusta ei esiinny. 

 
Joudut kuitenkin lähes väistämättä tarkistamaan ensimmäistä budjettiasi vastaamaan 
mahdollisten rahoituslähteiden vaatimuksia. Sinun on käytävä se perusteellisesti 
uudelleen läpi ja harkittava, ovatko kaikki elementit välttämättömiä projektille tai 
voisiko mitään tehtävistä suorittaa halvemmalla tai nopeammin. Muista myös, että 
jotkin tekemistäsi muutoksista saattavat vaikuttaa aikatauluun, mikä vaatii myös 
janakaavioiden ja tehtävien osituksen uudistamista. Näitä muutoksia tehtäessä on 
harkittava myös tarkoin niiden vaikutukset paitsi aikatauluun, myös laatuun. 
Vastaavatko ne kaikki projektille asettamiasi vaatimuksia? 
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Kassavirta 
 
Talouslaskelmiemme viimeisessä osassa on pohjimmiltaan kysymys tulojen ja 
menojen aikatauluun sovittamisesta. Budjetissa olemme selvittäneet projektin 
kokonaiskustannukset ja olemme myös selvittäneet projektin rahoituslähteet. 
Joudumme kuitenkin suuriin vaikeuksiin, jos 75 % kustannuksista sijoittuu projektin 
kolmelle ensimmäiselle kuukaudelle, mutta 75 % tuloista on käytettävissä vasta kaksi 
kuukautta projektin päättymisen jälkeen. Tämä saattaa vaikuttaa ääriesimerkiltä, 
mutta itse asiassa se ei ole lainkaan mahdoton, koska suurin osa komission ohjelmista 
maksaa merkittävän osan rahoituksesta vasta jonkin aikaa projektin päättymisen 
jälkeen. Yhteistyöorganisaatiot joutuvat tällöin itse vastaamaan suurimmasta osasta 
projektin kustannuksista itse projektin aikana – kunnes kaikki tulot on saatu. On hyvin 
tärkeää, että jokainen ymmärtää tarkalleen, minkälaista taloudellista sitoutumista 
heiltä kussakin vaiheessa edellytetään. Tätä tarkoitusta varten meidän on laadittava 
kassavirtaennuste. 
 
Kustannuspuolella voimme Ganttin kaaviostamme nähdä, mihin ajankohtaan eri 
tehtävät sijoittuvat. Kun tämä liitetään tehtävälomakkeiden kustannustietoihin, 
voimme valmistella projektille kuukausittaisen kustannusaikataulun. Samanlaisen 
kuukausittaisen kartoituksen voimme tehdä rahoituslähteiden osalta. 
Yhteistyöorganisaatioiden on vastattava tulojen ja menojen välisestä erosta; niiden on 
kunkin tehtävä tarvittavat järjestelyt esimerkiksi pankin kanssa tilapäisen vajeen 
kattamiseksi. 
 
Kuva 5.10 esittää yksinkertaisen mallin kassavirtaennustelomakkeesta. On 
todennäköisesti selkeintä tehdä erillinen lomake jokaiselle yhteistyöorganisaatiolle, ei 
vain yhtä ennustetta koko projektille. Suurin osa lomakkeesta on itsestään selvää. 
Saattaa kuitenkin olla hyödyllistä esittää muutama kolmea viimeistä riviä koskeva 
selventävä huomautus. 
 
• Kuukausitase on luku, jossa kuukausittaisista tuloista on vähennetty 

kuukausittaiset menot. 
 
• Siirretty tase on edellisen kuukauden kokonaistaseluku (mikäli sellaista on). 
 
• Kokonaistase on kuukausitase ja siirretty tase yhteenlaskettuna ja se esittää 

kassavirran kokonaisylijäämän tai -vajeen projektin kyseisessä vaiheessa. 
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KASSAVIRTAENNUSTE 
 
 
 Tammi

kuu 
Helmi
kuu 

Maali
skuu 

Huhti
kuu 

Touko
kuu 

Kesä 
kuu 

Heinä
kuu 

Elo 
kuu 

Syys 
kuu 

Loka 
kuu 

Marras 
kuu 

Joulu 
kuu 

Kustannukse
t 

            

Henkilöstö             
Materiaalit             
Laitteet             
Matkat             
Ulkoiset             
             
Yhteensä             
             
Tulot             
Kumppanit             
Komissio             
Tuotot             
Muu rahoitus             
             
Yhteensä             
             
Kuukausitase             
             
Siirretty tase             
             
Kokonaistase             
 

Kuva 5.10 
 
 

Vaihe 4: Laatusuunnittelu 
 
Kahdessa edellisessä osiossa olemme keskittyneet aikaan ja kustannuksiin liittyvien 
seikkojen suunnitteluun. Nyt meidän on keskitettävä huomiomme kolmion kolmannen 
tekijän – laadun – suunnitteluun. Ensi silmäykseltä tämä saattaa vaikuttaa 
vaikeammalta kuin kahden edellisen tekijän suunnittelu. On helppo havaita, milloin 
projekti on jäljessä aikataulusta tai ylittänyt budjettinsa – mutta laatu…? Eikö se ole 
hyvin subjektiivinen kysymys? 
 
Tämä on suhteellista. Eri ihmisillä voi tietenkin olla erilaiset näkemykset yksittäisen 
tuotteen tai palvelun laadusta, mutta aivan liian usein arviointi tehdään vain 
pinnallisella vaikutelmien tasolla.  Jos voimme havaita, milloin projekti on 
aikataulustaan jäljessä tai ylittää budjettinsa, se johtuu siitä, että meillä on 
käytettävissämme selkeät ja sovitut kriteerit tämän arvioimiseen. Voimme määritellä 
myös laatua koskevat mittarit ja kriteerit, jotka auttavat tekemään tarkempia ja 
realistisempia arvioita. Tämän tulisi olla keskeinen osa suunnittelua. Myös laatua on 
suunniteltava – se ei synny itsestään. 
 

Laadunvarmistus 
 
Laatu on se keskeinen tekijä, joka jää useimmiten huomiotta. Aikataulusta pidämme 
huolta ja kontrolloimme tarkkaan budjettia. Projekti näyttää etenevän kuin itsestään – 
mutta tuote on mitäänsanomaton tai haasteita vailla, tai tarjottu palvelu ei kunnolla 
vastaa ihmisten tarpeisiin. Tämä on hyvin tuttu tilanne, myös koulutuksen alalla. Ja 
kun katsomme jokapäiväisen elämän eri alueita, havaitsemme uskomattoman määrän 
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esimerkkejä tapauksista, joissa liian vähäisen huomion kiinnittäminen laatuun johtaa 
epätyydyttäviin tai hyödyttömiin tuloksiin. 
 
Laadusta huolehtiminen sekoitetaan helposti laaduntarkkailuun. Tämä termi, joka on 
peräisin tuotantoympäristöstä, on perinteisesti tarkoittanut tuotteiden tarkastamista 
suhteessa tarkoin määriteltyihin kriteereihin, tarkoituksena löytää vialliset tuotteet ja 
varmistaa, etteivät ne pääse tehtaan ulkopuolelle. Vaikka tällaisesta tarkkailusta 
saattaa olla jotakin hyötyä, se on pohjimmiltaan liian passiivinen ja reaktiivinen 
prosessi meidän tarkoituksiimme. Se ei sinänsä takaa laatua tai laadun parantamista, 
vaan ainoastaan mahdollistaa epäonnistumisen havaitsemisen jälkikäteen. Koska se 
on perinteisesti ollut teollisten prosessien viimeinen vaihe, se myös pitää laadusta 
huolehtimisen erillään tuotannon keskeisistä tekijöistä. 
 
Vaikka luonnollisesti arvioimme omissa projekteissamme myös lopputuloksen – 
erityisesti saadaksemme hyödyllistä tietoa tulevia hankkeita varten – keskitymme 
ensisijaisesti tarkastelemaan laatua prosessin jokaisen vaiheen osana. Jos aiomme 
jatkuvasti parantaa laatua, sen on oltava keskeinen kysymys jokaiselle 
projektiryhmän jäsenelle. 
 
Perustana tälle on, että kaikille ryhmän jäsenille yhteiset odotukset yksilöidään 
selkeästi. Tämä aloitetaan projektin määrittelyvaiheessa (Vaihe 1), jolloin 
määritellään myös projektin tärkeimmät laatutekijät. Näihin kuuluvat todennäköisesti 
projektin kehittämien tuotteiden tai palveluiden toiminnalle asetetut standardit. 
Samoin on määriteltävä ne toiminnan ja johdon toimintatavat ja vastuualueet, joiden 
kautta pyritään laadun varmistamiseen projektissa. Näiden standardien ja 
toimintatapojen selkeä dokumentointi on keskeinen tekijä tässä prosessissa, jotta 
kaikki asianosaiset voivat työskennellä yhteisesti sovittujen periaatteiden ja arvojen 
mukaan. 
 
Yksi todennäköisimmin ongelmia aiheuttavista tilanteista on vaihe, jossa vastuu tietyn 
tehtävän tai tehtäväryhmän sisällä siirtyy yhteistyöorganisaatiolta toiselle. Tällaisissa 
tilanteissa esiintyy usein sekaannuksia ja väärinkäsityksiä siitä, kenen olisi pitänyt 
tehdä mitäkin: työ siirretään eteenpäin ilman kunnollista valmistelua, ilman luetteloa 
sen keskeisistä tekijöistä ja keskeneräisenä, eikä seuraavaa tehtävää voida aloittaa. 
Meidän on havaittava, kuten teimme aikataulua laadittaessa, että projekti on prosessi, 
joka muodostuu monista yksittäisistä toiminnoista. On siis hyödyllistä suunnitella 
laatutekijöitä kunkin yksittäisen tehtävän sisällä. 
 
Voimme kutakin tehtävää suunniteltaessa kysyä seuraavat kysymykset: 
 
• Mitkä ovat tehtävän tärkeimmät laatutavoitteet ja miten niiden saavuttaminen 

voidaan varmistaa? 
 
• Kuka vastaa toiminnan valvonnasta ja laadun arvioinnista tässä tehtävässä ja 

minkälaisia palautejärjestelmiä käytetään parannusten edistämiseksi? 
 
Meidän on myös tehtävä selväksi itsellemme, että useimmiten on tarkkailtava ja 
arvioitava sekä tehtävän lopputuloksen että siihen johtavan prosessin laatua. On 
myös varmistettava, että käytettävissä on palautejärjestelmä, jolla mahdollistetaan 
projektin toiminnan ja tuotosten parantaminen projektin työn edetessä. Joissakin 
tapauksissa voi olla tarpeen laatia laadunvarmistusopas, jossa nämä sopimukset on 
dokumentoituna. Ne on joka tapauksessa otettava huomioon projektin 
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suunnitteluprosessissa. Kuvassa 5.11 on yksinkertainen lomake, josta saattaa olla 
hyötyä. 
 

  Laatutavoitteet    

      
Työpaketti Nro: Työpaketin nimi    

      
Tehtävän numero Tehtävän laatutavoitteet Miten niiden saavuttaminen 

todennetaan 
Vastuuhenkilö 

      

      

      

      

 
Kuva 5.11 

Arviointi 
 
Nämä prosessit, joiden tarkoituksena on varmistaa, ylläpitää ja parantaa laatua, 
liittyvät selkeästi myös arviointiin. Tavallisesti käytössä on kaksi eri arviointitapaa: 
 
• formatiivinen arviointi, joka liittyy läheisimmin käsittelemiimme laatuun liittyviin 

seikkoihin ja joka tuottaa tietoa käynnissä olevan toiminnan parantamiseksi 
projektin aikana 

 
• summatiivinen arviointi, joka tehdään projektin lopuksi, auttaa sidosryhmiä 

ymmärtämään paremmin projektin keskeiset tekijät ja on hyödyksi kokemusten, 
tuotteiden ja palvelujen edelleen kehittämisessä. 

 
Pohjimmiltaan arvioinnissa kysymys on arvon määrittelemisestä. Joissakin 
tapauksissa se voi myös edellyttää analysointia – selitysten etsimistä yksittäisille 
tuloksille. Ollakseen tehokasta arvioinnilla on kuitenkin oltava selkeä kohde. Projekti 
on monimutkainen kokonaisuus ja on mahdotonta tutkia sen kaikkia puolia ja 
ulottuvuuksia yhden arvioinnin puitteissa. Projektiryhmän ja muiden sidosryhmien 
välillä on oltava yhteisymmärrys valittavista arviointikohteista ja arviointikriteereistä. 
Kriteerit vaihtelevat huomattavasti sen mukaan, mitkä ovat arviointikohteet. 
 
Jotkin niistä voivat olla määrällisesti mitattavia suorituskriteerejä: 
 
• jäsenyyskampanja hankkii 500 uutta jäsentä 
• uusi tietojärjestelmä toimii viidellä kielellä ja vastaa 500:aan kyselyyn kuuden 

ensimmäisen toimintakuukautensa aikana 
• uusi käsikirja tarjoaa 50 sivua yksityiskohtaista tietoa ja yhteystietoja 

ammattiliittojen osallistumisesta energiakampanjoihin ja -tutkimukseen. 
Jotkin voidaan puolestaan ilmaista oppimistuloksina: 
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• osallistujat tuntevat kurssin lopussa tietokoneen käytön perusteet, osaavat 
kirjoittaa yksinkertaisia kirjeitä ja asiakirjoja tekstinkäsittelyohjelmalla ja laatia 
yksinkertaisen taulukon. 

 
Toiset taas voivat olla kuvailevampia tai laadullisempia kriteerejä: 
 
• opetusaineistot ovat visuaalisesti kiinnostavia ja selkeästi kommunikoivia 
• terveys- ja turvallisuustietokanta on helppokäyttöinen 
• kurssiohjelma houkuttelee runsaasti opiskelijoita ja rohkaisee ryhmässä 

oppimiseen. 
 
Osan näistä arviointikriteereistä pystyt todennäköisesti saamaan suoraan projektille 
määritellyistä tavoitteista (ks. Vaihe 1: Projektin määrittely), mutta sinun on 
muotoiltava loput kun arvioinnin kohteista on sovittu. Mitä yksityiskohtaisempia 
kriteerit ovat, sitä helpompaa arviointi on. Kuten projektin tavoitteidenkin, niiden on 
oltava selkeästi ilmaistuja ja todennettavissa olevia (ts. on tiedettävä, miten ja milloin 
niiden voidaan katsoa olevan saavutettu). 
 
Sinun on myös päätettävä metodeista näiden kriteerien arviointiin ja siitä, kuka 
arvioinnista vastaa. Myös tässä on monia mahdollisuuksia: joissakin tapauksissa on 
sopivaa, että projektiryhmä tai jotkut sen jäsenistä hoitavat arvioinnin. Usein on 
kuitenkin parasta että sen hoitaa ulkopuolinen taho, jolla ei ole mitään muuta roolia 
projektissa. On päätettävä paitsi siitä, kuka vastaa arvioinnista, myös siitä, kuka 
tuottaa arvioinnissa käytettävää palautetta tai tietoa – tästä voi huolehtia esimerkiksi 
ryhmä kurssin osanottajia. Tietoa voidaan kerätä monella eri tavalla. Joissakin 
tapauksissa arviointi voidaan tehdä keskustelutilanteessa tai haastatteluna; toisissa 
vaikkapa tarkistuslistan tai kyselyn avulla. 
 
Mitä enemmän näihin kysymyksiin voidaan paneutua projektin suunnitteluvaiheessa, 
sitä onnistuneempi projektista todennäköisesti tulee. 

 
 
Vaihe 5: Ryhmän johtaminen 
 
Aivan kuten oli tärkeää suunnitella aikaan, kustannuksiin ja laatuun liittyviä tekijöitä, 
meidän on suunniteltava myös projektiryhmän toimintaa. Tähän liittyy runsaasti 
erilaisia kysymyksiä. Jotkin niistä ovat tuttuja jo luvusta neljä: 
 
• Millainen suhde projektillasi on yhteistyökumppaniesi organisatorisiin tavoitteisiin? 

Miten tämä vaikuttaa ryhmän toimintaan? 
 
• Onko todennäköistä, että motivaatiossa, panoksen suuruudessa, taidoissa, 

kokemuksessa tai omistautumisessa ilmenee olennaisia eroja? Miten voit parhaiten 
muodostaa näistä yksilöistä yhtenäisen ryhmän? 

 
• Kuinka hyvin ihmiset tuntevat toisensa? Mitä voisit tehdä luodaksesi sosiaalisen 

ilmapiirin joka hyödyttää sekä ryhmän yhtenäisyyttä että omistautumista 
tehtäville? 

 
Tässä osiossa keskitymme kuitenkin seuraaviin seikkoihin: 
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• juridisten ja sopimuksellisten vastuiden selvittäminen 
 
• johdon roolien ja vastuualueiden selvittäminen 
 
• päätöksentekorakenteiden muodostaminen 
 
• kommunikaatiorakenteiden muodostaminen. 
 

Juridiset ja sopimukselliset vastuut 
 
Meidän on aluksi erotettava toisistaan eri osallistujaosapuolten juridiset ja 
sopimukselliset vastuut ja yksittäisten ihmisten toiminnalliset vastuut – sikäli kuin ne 
liittyvät projektin johtamiseen. 
 
Juridisissa ja sopimuksellisissa vastuissa on projektin osapuolet jaetaan tavallisesti 
kolmeen tyyppiin: 
 
• pääosallistujat (engl. contractor) 
 
• sivuosallistujat (partner/associate contractor) 
 
• alihankkijat (sub-contractor). 
 
Oletetaan, että eurooppalaisia yritysneuvostoja käsittelevässä projektissa on mukana 
oman organisaatiosi lisäksi kaksi pääyhteistyöorganisaatiota. Neljäs kansallinen liitto 
osallistuu erityisesti tutkimus-työpakettiin. Lopullisen arvioinnin tekee itsenäinen 
konsultti. 
 
Pääosallistujat 
Oma organisaatiosi, joka on projektin alkuunpanija, toimisi todennäköisesti projektin 
pääosallistujana, tekisi sopimuksen komission kanssa, jos rahoitushakemus 
hyväksytään ja ottaisi kannettavakseen juridisen ja taloudellisen vastuun määritellyn 
työn toteuttamisesta. Organisaatiollasi olisi oltava kahden muun pääkumppanin 
kanssa kirjallinen sopimus, jossa heidän osuutensa projektiin sovitaan. 
 
Vaihtoehtoisesti voi olla tarkoituksenmukaista, että kaikki kolme pääkumppania 
toimivat yhdessä pääosallistujina, allekirjoittavat jokainen sopimuksen ja kantavat 
yhdessä vastuun työn toteuttamisesta. Pääyhteistyökumppanien välisen sopimuksen 
tulisi määritellä selkeästi myös seuraavat seikat: 
 
• kunkin osapuolen työpanos ja taloudellinen panos, samoin kuin mahdollisesti 

saatavat hyvitykset tai taloudellinen tuki 
 
• toimenpiteet mahdollisten sopimusrikkomusten sattuessa 
 
• omistusoikeutta ja käyttöoikeuksia koskevat järjestelyt – jotka ovat alisteisia 

komission kanssa tehdyn sopimuksen ehdoille – koskien kaikkia projektin 
tuottamia tuotteita tai palveluita ja tuotettujen aineistojen tekijänoikeuksia tai 
patentteja, suunnitelmia tai muita immateriaalioikeuksia 
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• rojalteja tai muita järjestelyjä, jotka koskevat tuotteiden kaupallistamista, 
immateriaalioikeuksia tai palveluita, jotka syntyvät projektin tuloksena, ja näistä 
saatavia tuloja. 

 
 
Sivuosallistujat 
Mikäli tutkimustyöstä vastaavan neljännen osallistujaorganisaation panos on 
suhteellisen pieni, se ei yleensä allekirjoittaisi komission kanssa tehtävää sopimusta, 
mutta sen olisi tehtävä sopimus – jonka ehdot komissio on hyväksynyt – suoraan 
yhden pääosallistujan kanssa7. Tällainen suhde on erityisen käyttökelpoinen 
projekteissa, joihin osallistuu runsaasti organisaatioita, joiden panos on suhteellisen 
pieni. Joissakin komission ohjelmissa tällaisesta roolista käytetään nimitystä 
sivuosallistuja. Sivuosallistujilla ei tavallisesti ole oikeutta projektin tulosten 
kaupalliseen käyttöön, vaikkakin niille tulee taata riittävät oikeudet suhteessa niiden 
panokseen. 
 
Alihankkijat 
Alihankkija on henkilö tai organisaatio, joka työskentelee suoraan jollekin 
pääosallistujista ja jolle maksetaan täysi korvaus suoritetusta työstä. Nämä saattavat 
olla kaupallisia yrityksiä, kuten arviointikumppanimme, tai muita ammattiyhdistyksiä. 
Jos alihankkijan osuus projektin kokonaiskustannuksista on suhteellisen pieni, 
komission hyväksyntä ei ole ehkä välttämätön. Alihankkijat eivät tavallisesti saa 
minkäänlaisia oikeuksia projektin tuloksiin, koska heidän osuutensa projektissa on 
selkeästi vain tarjota tuotteita tai palveluita rahallista korvausta vastaan. 
 
Projektikoordinaattori 
Yksi osapuolista – yleensä pääosallistuja – valitaan projektikoordinaattoriksi, joka 
toimii linkkinä eri yhteistyöorganisaatioiden ja Euroopan komission välillä. 
Koordinaattorin tehtäviin kuuluvat yhteydenpito komissioon ja asiakirjojen 
luovuttaminen, mukaan lukien edistymis- ja talousraportit sekä projektin julkaisut. Se 
vastaa tavallisesti myös komissiolta tulevan rahoituksen välittämisestä muille 
osapuolille. 
 
Selvitä tarkoin kunkin osallistujaorganisaation vastuualueet ja varmista, että 
tarpeelliset kirjalliset sopimukset on tehty näiden suhteiden vahvistukseksi.  
 

Johdon roolit ja vastuualueet 
 
Olemme edellä käsitelleet eri organisaatioiden juridisia ja sopimuksellisia vastuita. Nyt 
meidän on tarkasteltava miten projektin johdon roolit ja vastuualueet muodostetaan. 
 
Projektin johtaja 
On hyvä nimetä projektille johtaja, joka vastaa projektin johtamisesta 
kokonaisuutena. Tavallisesti valitaan henkilö, jolla on ollut keskeinen osa 
projektiehdotuksen valmistelussa, joka kuuluu projektia koordinoivaan organisaatioon 
ja joka on erikoistunut projektin alaan. Projektin johtaja vastaa tavallisesti suorasta 
yhteydenpidosta komissioon. 
 

                                                 
7 Esimerkki sopimuksesta liitteessä 4. 
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Projektipäällikkö 
Kuten olemme kautta tämän käsikirjan esittäneet, tarvitaan joku vastaamaan 
projektin yksityiskohtaisesta suunnittelusta, hallinnosta ja päivittäisestä johtamisesta: 
projektipäällikkö. Mikäli projektijohtajalla on myös nämä taidot8, voi olla 
tarkoituksenmukaista lisätä nämä tehtävät hänen vastuualueeseensa. Toinen 
vaihtoehto on, että  ensisijaisesti projektipäällikkönä toimiva henkilö voi omaksua 
myös projektijohtajan vastuualueeseen kuuluvat tehtävät. Joissakin tapauksissa – 
erityisesti suurissa ja monimutkaisissa projekteissa – voi kuitenkin olla suositeltavaa 
nimittää eri henkilöt näihin kahteen rooliin. 
 
On myös hyvä harkita työpakettikoordinaattoreiden nimeämistä, jotka vastaavat 
yksittäisten työpakettien yksityiskohtaisesta organisoinnista ja johtamisesta. Samoin 
on nimettävä jokaiselle pääyhteistyöorganisaatiolle organisaatiovastaava, joka 
toimii keskeisenä kommunikaatiokanavana johtamista ja resursseja koskevissa 
kysymyksissä, jotka liittyvät kyseiseen organisaatioon. 
 
Tee johtamisrooleista selkeitä ja laadi yksityiskohtainen luettelo niiden vastuualueisiin 
kuuluvista asioista. 
 

Päätöksentekorakenteet 
 
On hyvin tärkeää päättää siitä, miten projektiin liittyvät tärkeät toimintatapa- ja 
johtamispäätökset tehdään. Suosittelemme vahvasti projektinjohtoryhmän 
perustamista. 
 
Projektinjohtoryhmään kuuluu edustaja jokaisesta pääosallistujaorganisaatiosta. Sitä 
johtaa yleensä projektin johtaja; projektipäällikkö puolestaan toimii käytännön 
toimeenpanijana, jossa yhdistyvät sihteerin ja ’toimitusjohtajan’ tehtävät. 
Suosittelemme, että päätökset tehdään yksimielisinä aina kun se on mahdollista. 
Huomattavien erimielisyyksien ilmetessä on kuitenkin toimittava niin, että jokaisella 
osapuolella on yksi ääni, ja tarvittaessa puheenjohtajan ääni ratkaisee, äänten 
mennessä tasan. 
 
Pienessä projektissa, jossa on vain vähän sivuosallistujia, voi olla 
tarkoituksenmukaista ottaa myös ne mukaan projektinjohtoryhmään. Tällöin äänet on 
painotettu niin, että pääosallistujien äänivalta vastaa niiden panosta. On kuitenkin 
niin, että vaikka on tärkeää pitää kaikki osapuolet hyvin informoituina ja että ne 
tuntevat olevansa tärkeä ja olennainen osa projektia, ei usein ole mahdollista ottaa 
sivuosallistujia mukaan johtoryhmään. 
 
Projektinjohtoryhmän toiminnan kuvauksen tulisi kuulua projektin alkuperäiseen 
suunnitteluun ja siihen tulisi sisältyä tiedot säännöllisten kokousten tiheydestä, 
esityslistojen ja pöytäkirjojen jakelusta ja toimenpiteistä, jotka koskevat ylimääräisten 
kokousten koolle kutsumista, aikataulun, budjetin tai tuotteiden yksityiskohtien 
muuttamista ja osapuolten välisten merkittävien ristiriitojen ratkaisemista. 
 
Projektinjohtoryhmän päätösten tulisi olla kaikkia osapuolia sitovia, ja yksi 
projektipäällikön tehtävistä on varmistaa niiden täytäntöönpano. 
 
                                                 
8 Ks. projektipäällikköä käsittelevä osuus luvusta 4. 
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Vaikka projektinjohtoryhmä on projektin tärkein päätöksentekofoorumi, on 
luonnollisesti tarvetta myös muunlaisille kokouksille ja muille päätöksentekotasoille. 
On järjestettävä tehtäväorientoituneita työryhmäkokouksia, joissa pyritään 
etenemään tietyillä työskentelyalueilla. On tärkeää, että nämä kokoukset pidetään 
täysin erossa johtoryhmän toimialasta. Johdon tasolla saattaa toisinaan – erityisen 
monimutkaisten tai hankalien työpakettien kohdalla – olla hyödyllistä perustaa 
työpakettikohtainen projektinjohtoryhmälle vastuussa oleva alempi johtoryhmä, joka 
hoitaa työpakettiin liittyviä yksityiskohtaisia johtokysymyksiä. Useimmiten tämä ei 
kuitenkaan ole tarpeellista. Projektinjohtoryhmän on myös varhaisessa vaiheessa 
sovittava, minkälaiset valtuudet projektin johtajalle ja projektipäällikölle annetaan 
osallistua päivittäiseen projektinhallintaan ilman asioiden alistamista johtoryhmän 
käsittelyyn. 
 
Muodosta selkeä ja tehokas päätöksentekorakenne, tee kirjallisena toimintaohjeet 
kaikille päätöksentekoelimille ja pidä huolta, että eri toimijoille kuuluva 
toimeenpanovalta on tarkasti määritelty. 
 

Kommunikaatiorakenteet 
 
Huolellisen valmistelun ja suunnittelun lisäksi yksi menestyksellisen projektinhallinnan 
avaintekijöistä on tehokas kommunikaatio. On varmistettava, että jokainen tietää, 
mitä häneltä odotetaan, miten asiat etenevät, mitä ongelmia on kohdattu, minkälaisia 
muutoksia on tehtävä, milloin työpanosta tarvitaan, miten raportit laaditaan ja mitkä 
asiat kuuluvat kenenkin vastuulle. On myös varmistettava, että kommunikaatio on 
selkeää ja pätevää eri osallistujaorganisaatioiden välillä, jotta voimme välttää sellaisia 
kansainvälisissä projekteissa ilmeneviä ongelmia, joita käsiteltiin luvussa neljä. 
 
Kommunikaatio kattaa projektin kaikki tasot – keskustelut kokouksissa ja 
työryhmissä, puhelinkeskustelut, kirjeet, sähköpostin, faksit, pöytäkirjat, raportit, 
esitykset, seminaarit, tiedotteet ja julkaisut. Toiset näistä tilanteista ovat muodollisia 
(johtoryhmän kokoukset, konferenssit), toiset taas voivat olla epämuodollisempia 
(keskustelut, sosiaalinen kanssakäyminen). Kaikkia näitä ei tietenkään voida 
suunnitella, mutta etenkin muodollisia tilanteita voidaan. 
 
 
Kokoukset 
Muodollinen kokous on yksi selkeä esimerkki. Kommunikaatiota voidaan parantaa, jos 
esityslista on selkeä, jos ehdotukset ovat ytimekkäitä ja ne on jaettu etukäteen, jos 
kokousta johdetaan hyvin – pitämällä keskustelu olennaisissa kysymyksissä, 
rohkaisemalla osallistumaan, mutta estämällä mitään osapuolta ottamasta dominoivaa 
roolia – jos lopputuloksena on selkeä päätös ja jos tulokset ja vastuu tehtävistä 
kirjataan selkeästi pöytäkirjaan, joka jaetaan asianosaisille. Tämä saattaa kuulostaa 
liian itsestään selvältä todettavaksi, mutta tunnemme tapauksia, joissa pöytäkirjaa ei 
ole pidetty, se on jaettu vasta pitkän aikaa kokouksen jälkeen tai sitä ei ole lähetetty 
kaikille yhteistyökumppaneille. 
 
Kaikkia näitä asioita voidaan suunnitella ja niiden tulisi itse asiassa olla erillisinä 
tehtävinä johto-työpaketissa. Tärkeiden kommunikaatioaineistojen päivämääristä, 
niiden valmistelun vastuuhenkilöistä ja jakelun kohteista voidaan laatia 
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tarkistuslistoja. Informaatio voidaan myös hyvin pitkälle luokitella eri lajeihin ja 
samalla määritellä, kenelle eri luokkiin kuuluva informaatio on lähetettävä. 
 
 
Kommunikaatiotavat 
Voimme tehdä myös kommunikaatiokanavia koskevia keskeisiä päätöksiä: kuka 
vastaa kommunikaatiosta kenenkin kanssa ja mistä aiheista; mikä 
kommunikaatiotapa on sopivin. Osa muodollisesta kommunikaatiosta, etenkin jos 
nopeus ei ole tärkeää, voi olla järkevintä hoitaa postin välityksellä. Kiireellisempää 
yhteydenpitoa varten on puhelin, vaikkakin siihen liittyy se haittapuoli, että puheluista 
ja niiden tuloksista ei tavallisesti jää minkäänlaista dokumentaatiota. Tästä syystä 
saatetaan faksia käyttää projektissa runsaasti. Sähköpostin käytöstä tärkeimpänä 
kommunikaatiotapana on kuitenkin huomattavia hyötyjä, mikäli kaikilla 
yhteistyöorganisaatioilla on se käytössään: sähköposti on suhteellisen epämuodollinen 
kommunikaatiomuoto ja sen avulla on helppo lähettää kopio viestistä laajalle joukolle 
asianosaisia. Se on edullinen ja nopea ja viesteistä jää kopio lähettäjälle. Se 
mahdollistaa myös asiakirjojen lähettämisen liitetiedostoina, jolloin kumppanien on 
mahdollista tehdä yhteistyötä asiakirjojen ja suunnitelmien tuotannossa ja 
muokkaamisessa nopeasti ja helposti, vaikka ne toimisivat eri maissa.9 
 
 
Asiakirjojen jakelu 
Yksi kommunikaation kriittisimpiä tekijöitä on usein sen varmistaminen, että kahden 
osapuolen välisen tärkeän asiakirjan näkevät myös kaikki muut, joiden on syytä 
nähdä se. Jakelulistat, joihin voidaan merkitä halutut vastaanottajat valintaruutuihin, 
voivat olla tässä suureksi hyödyksi. Usein se keskeinen henkilö, joka unohdetaan, on 
projektipäällikkö – siitä huolimatta, että on olennaisen tärkeää, että hän tietää mitä 
tapahtuu, koska hänen tehtävänsä on prosessin valvonta. Jos kumppani A:n on 
saatava tärkeä tehtävä valmiiksi ennen raportointia kumppani B:lle, eikä 
projektipäällikkö saa kopiota viestistä, projektin eteneminen vaarantuu. 
Projektipäällikön on oltava projektin kommunikaatioprosessien ytimessä. Hänen on 
oltava vastuussa tärkeän tiedon jakelusta ja hänen tulee saada kopio kaikesta 
kirjallisesta kommunikaatiosta samoin kuin yhteenveto kaikesta suullisesta 
kommunikaatiosta, joka vaikuttaa projektin etenemiseen kokonaisuutena. Sähköposti 
ja muu sähköinen viestintä tekevät myös tästä tehtävästä hyvin helpon. 
 
 
Dokumentaatiojärjestelmät 
Onnistuneisiin projekteihin liittyy suuri määrä vuorovaikutusta ja informaation 
välitystä ja ne tuottavat todennäköisesti myös suuren määrän dokumentaatiota. Yksi 
tärkeä edellytys projektin hallinnolle on kattava ja hyvin järjestetty 
arkistointijärjestelmä. Toinen edellytys on asiakirjojen tunnistamiseen käytettävä 
yhteinen viitejärjestelmä, jota käyttävät kaikki osapuolet. Luokittelu voidaan tehdä 
asiakirjan tyypin mukaan, työpaketin mukaan, päivämäärän ja tekijän mukaan tai 
millä hyvänsä tavalla – tärkeintä on, että jokaisella asiakirjalla ja myös kaikilla 
luonnosversioilla on oma tunniste eikä mahdollisuutta sekaannuksiin yksittäisiä 
asiakirjoja koskevassa kommunikaatiossa ole. Muiden tehtäviensä ohella 
projektipäällikön on oltava myös arkistonhoitaja, joka varmistaa, että projektin 
asiakirjat on johdonmukaisesti tallennettu ja ne ovat helposti saatavilla. 
 

                                                 
9 Lisätietoa sähköisestä viestinnästä projektityössä liitteessä 5. 
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Tässä, kuten useilla muillakin alueilla, tarjoaa nykyaikainen tietokonetekniikka monia 
mahdollisuuksia projektin johdolle. Tekstinkäsittely helpottaa asiakirjojen nopeaa 
toimittamista ja muokkausta, yhdistämistoiminnot (Mail Merge) helpottavat aineiston 
säännöllistä jakelua joukkokirjeinä ja tietokantaohjelmat voivat olla avuksi 
informaation tallentamisessa ja haussa. Erityisesti asiakirjojen tuottamisessa on 
eduksi, jos yhteistyöosapuolet käyttävät samaa tekstinkäsittelyohjelmaa, vaikka 
tiedostojen siirto tiedostomuodosta toiseen onkin nykyisin yleensä melko 
yksinkertaista. 
 
 
Tulosten julkaiseminen ja levitys 
Vaikka tämä osio käsittelee projektiryhmän johtamista, on jälleen korostettava myös 
tulosten julkaisemisen ja levityksen merkitystä, koska käsittelemme 
kommunikaatiota. Tämä on yksi projektin tärkeimpiä tehtäviä – ja usein se jätetään 
viime hetkeen tai laiminlyödään kokonaan. Olemme aiemmin esittäneet, että se 
ansaitsee oman työpaketin. Vaikka tässä ei ole mahdollista käsitellä tulosten 
julkistamista yksityiskohtaisesti, projektin kommunikaatiosuunnitteluun tulisi jossain 
vaiheessa sisältyä myös selkeä kuvaus toteutettavasta informaatiostrategiasta. 
Minkälaista informaatiota projekti haluaa itsestään julkistaa, mille yleisölle ja missä 
vaiheessa projektia? Mitkä kommunikaatiokanavat ja mediat – tiedotuslehdet, 
lehtiset, lehdistötiedotteet, sähköpostilistat, konferenssit, esitteet, WWW-sivut jne. – 
ovat tarkoituksenmukaisimpia eri informaatiolle ja eri yleisöille? Entä kuka vastaa 
strategian eri osien valvonnasta ja toteuttamisesta? 
 
Muodosta selkeä ja kattava kommunikaatiosuunnitelma – jossa  projektipäällikkö on 
ydinhenkilö – sekä projektiryhmän sisäistä kommunikaatiota että projektiryhmän ja 
ulkopuolisten tahojen välistä kommunikaatiota varten. Varmista, että 
dokumentaatiojärjestelmä on hyvin organisoitu ja helppokäyttöinen. 

Kertausta 
 
Tässä vaiheessa voimme käydä läpi tähän mennessä tässä luvussa kattamamme 
alueet. 
 
Vaihe 1: Projektin määrittely 

- Organisaation sitoutuminen 
- Kehysrakenne 
- Yhteistyökumppaneiden hankkiminen 
- Rahoitustuki 
- Määritelmän tarkistaminen 
- Projektin suunnittelu 

 
Vaihe 2: Työjärjestyksen suunnittelu 

- Tehtävien ositus 
- Resurssien kohdistaminen 

 
Vaihe 3: Budjetin valmistelu 

- Kustannusten arviointi 
- Rahoituslähteet 
- Kassavirta 
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Vaihe 4: Laatusuunnittelu 
- Laadunvarmistus 
- Arviointi 

 
Vaihe 5: Ryhmän johtaminen 

- Juridiset ja sopimukselliset vastuut 
- Johdon roolit ja vastuualueet 
- Päätöksentekorakenteet 
- Kommunikaatiorakenteet 

 
Nyt ymmärrät luultavasti paremmin luvun alussa olleen toteamuksen siitä, että kolme 
kuukautta on liian lyhyt aika suunnitella ja organisoida hyvä projektihakemus 
alkutekijöistään asti – ellet ole hyvin kokenut ja apunasi on kokenut ja luotettava 
ryhmä. Suunnittelu vaatii aikaa, keskittymistä ja analysointia, ja paljon 
kommunikaatiota yhteistyöosapuolten kanssa. Mutta jos olet seurannut tätä prosessia, 
olet tähän mennessä tehnyt erittäin hyvät valmistelut ja sinulla on käytössäsi selkeät 
suunnitelmat.10 
 
Muista kuitenkin, että suunnitelma ei ole koko totuus. Se esittää näkemyksen ja 
joukon yksityiskohtaisia valmisteluja, mutta se ei kata kaikkea. Se on 
toimintaluonnos, ei fiktiivinen, itseriittoinen ja omalakinen maailma. Sen on 
muututtava kun se kohtaa todellisuuden ja projektin ohjaajana sinun on tehtävä 
suunnitelmasta joustava alusta alkaen ottamalla huomioon erilaiset mahdollisuudet ja 
vaihtoehdot. 
 
Kaikki tämä auttaa sinua laatimaan hyvän ehdotuksen ja hallitsemaan projektin 
toteutuksen menestyksellisesti. 
 
 

Vaihe 6: Ehdotuksen tekeminen 
 

Ehdotusluonnoksen laatiminen 

 
Komission eri osilla ja eri tukiohjelmilla on omat toimintatapansa, omat sisäiset 
kulttuurinsa ja omat painopistealansa11. Ne eroavat toisistaan todennäköisesti myös 
siinä, miten ehdotukset on laadittava, minkälaisia hakemuslomakkeita ne käyttävät ja 
siinä, miten ne edellyttävät tietoja esitettävän. Jokainen erillinen ehdotuspyyntö tietyn 
ohjelman puitteissa sisältää myös todennäköisesti omat painotuksensa ja keskeiset 
teemansa. On kuitenkin joitakin yhteisiä tekijöitä, jotka on hyvä huomioida. 
 
Jokainen ehdotus edellyttää seuraavia seikkoja: 
 
• lyhyen yhteenvedon projektin päämääristä, tavoitteista ja toimintatavoista 
 
• projektin yksityiskohtaisen työsuunnitelman 
 
                                                 
10 Liitteessä 1 on tarkistuslista tärkeimmistä projektisuunnittelun vaiheista, josta saattaa olla sinulle 
hyötyä. 
11 Lisätietoa komission toiminnasta on luvussa kuusi, sen nykyisistä painopistealoista luvussa seitsemän 
ja yksittäisistä rahoitusohjelmista käsikirjan osassa kolme. 
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• perustelut projektista saatavalle hyödylle ja suunnitelman sen tulosten 
julkistamisesta, selvityksen tulosten yleistettävyydestä ja/tai kaupallisista 
hyödyntämismahdollisuuksista 

 
• taulukoidun esityksen projektin taloudellisista ja hallinnollisista tekijöistä 
 
• tiedot osallistujaorganisaatioista ja niiden siitä kokemuksesta, joka on relevanttia 

projektissa. 
 
Nämä tehdään eri tavalla eri asiakirjoissa, mutta ne muodostavat jokaisen ehdotuksen 
keskeiset elementit. 
 
Projektiehdotus on pohjimmiltaan ’myyntiasiakirja’. Yhdessä kumppaniesi kanssa olet 
laatinut alkuperäisen konseptin ja tuottanut joukon suunnitelmia osoittamaan niiden 
toteuttamiskelpoisuuden. Nyt sinun on myytävä idea rahoittajalle – ja päätyökalusi 
kaupan tekemisessä on ehdotusasiakirja. Ennen kuin voit laatia tämän, sinun on 
kuviteltava itsesi vastapuolen asemaan, jotta voit hahmottaa ne keskeiset tekijät 
esityksessäsi, jotka – hämärtämättä alkuperäistä ideaasi – vakuuttavat heidät siitä, 
että projektisi täyttää tarkalleen heidän tavoitteensa ja ansaitsee saada tukea. 
 
Lue ensin ehdotuslomakkeiden mukana tuleva aineisto erittäin huolellisesti. Pane 
merkille sen keskeiset painotukset ja tärkeimmät teemat. Pyri sitten saamaan käsiisi 
muuta kyseisen ohjelman tai osaston tuottamaa aineistoa – löydät lähes varmasti 
erilaisia esitteitä, joissa kuvataan tärkeimpien ohjelmien keskeiset tekijät, samoin 
tiedotuslehtiä, raportteja aikaisemmista projekteista ja erilaisia muita julkaisuja. 
Kaikki tämä auttaa sinua ymmärtämään paremmin kohteesi erityisluonteen ja 
painopistealat. Pyydä jo varhaisessa vaiheessa, että nimesi lisätään säännöllisten 
informaatiojulkaisujen postituslistoille. Useimmat ohjelmat järjestävät ajoittain 
kokouksia ja muita tilaisuuksia, joissa käsitellään niiden työtä. Sinun tulisi myös 
yrittää saada käsiisi ohjelmien työohjelmat ja taustalla olevat päätökset, joiden 
perusteella ohjelmat on aloitettu. Sinun on varmasti myös haettava yksityiskohtaista 
tietoa ja neuvoja eri ohjelmien kansallisista toimistoista.12 
 
Näin sinun tulisi saada selkeä kuva kyseisen ohjelman pääteemoista ja tärkeitä 
vihjeitä ehdotukseesi liittyvistä seikoista. On hyvä kiinnittää erityistä huomiota 
ohjelman aiemmin tukemiin projekteihin: on tärkeää varmistaa, ettei samankaltaisia 
ideoita ole jo käsitelty muissa projekteissa. Toisaalta saatat löytää täydentäviä 
projekteja, joiden tuloksia voi mahdollisesti käyttää tausta-aineistona tai joita voi 
syventää ja yhdistää uudella tavalla – tämä olisi vahva myyntiargumentti. Täydentävä 
yhteistyö sekä ohjelmien sisällä että niiden välillä on yksi komission nykyisiä keskeisiä 
tavoitteita. Ennen kaikkea, muista korostaa paitsi ryhmäsi myös erityisesti projektin 
tulosten kansainvälistä eurooppalaista ulottuvuutta. 
 
On hyödyllistä tiedostaa myös komission tärkeimmät poliittiset tavoitteet ja sopivassa 
kohdassa osoittaa, miten projektisi voi auttaa niiden saavuttamisessa.  Joitakin näistä 
esitellään luvussa seitsemän, mutta on myös muita tavoitteita – kuten tuki 
syrjäseutualueiden kehittämiseen, pienten ja keskisuurten yritysten tuki ja 
vammaisten integroiminen työympäristöihin – jotka kannattaa pitää mielessä. 
 

                                                 
12 Ks. liite 8. 
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Tässä on lyhyt luettelo joistakin komission todennäköisesti huomioimista keskeisistä 
päätekijöistä sen käsitellessä hakemustasi: 
 
• uudet näkökulmat ja ideat 
 
• soveltuminen ehdotuspyynnön erityisteemoihin 
 
• tavoitteiden realistisuus ja saavutettavuus 
 
• mitattavissa olevat päämäärät 
 
• pätevät hallintasuunnitelmat ja -metodit 
 
• hakijoiden soveltuvuus tähän nimenomaiseen projektiin sekä kykyjen että 

kokemuksen ja pätevyyden osalta 
 
• taloudellinen vakaus: todistettavat resurssit projektin läpiviemiseksi  
 
• soveltuvuus yhteistyöorganisaatioiden kokonaisstrategiaan 
 
• julkinen hyöty, julkaisu- ja hyödyntämispotentiaali, yleistettävyys 
 
• selkeä ja tiivis esitys – mutta varmista, että kaikki tärkeät kohdat ehdotuksessasi 

on riittävästi selvitetty, älä myöskään pelkää tarvittaessa lisätä muutamaa 
lisäsivua, joissa on tietoa yksityiskohdista, kaavioita tai lisää budjettia koskevaa 
tietoa. 

 

Lopullisen ehdotuksen jättäminen 
 
Kun olet laatinut luonnoksen komissiolle luovutettavasta ehdotuksesta, suosittelemme 
vahvasti, että annat sen yhteistyökumppaneillesi luettavaksi ja mikäli mahdollista 
järjestät kokouksen sen läpi käymiseksi niin, että kaikki kommentit voidaan ottaa 
huomioon ja tekstistä ollaan yksimielisiä. 
 
Sinun on liitettävä ehdotukseen myös kopiot kaikista sopimusasiakirjoista jotka 
koskevat eri osapuolten välisiä suhteita. Ei ole harvinaista, että osapuolten välisiä 
sopimuksia ei tässä vaiheessa vielä ole lainkaan, mutta siinä tapauksessa on 
suositeltavaa liittää mukaan sopimusluonnos, jonka osapuolet allekirjoittavat, jos 
rahoitusehdotus hyväksytään. Tässä tapauksessa sinun on liitettävä mukaan myös 
jokaisen pääosallistujan ja sivuosallistujan allekirjoittama aiesopimus13, jossa he 
suostuvat osallistumaan hankkeeseen. 
 
Suunnitteluryhmän muodostamiseen tai siihen osallistumiseen ei pidä suhtautua 
kevyesti. Tässä vaiheessa kaikki osapuolet ovat joutuneet huolehtimaan 
huomattavista kustannuksista alustavaa suunnitelmaa tehtäessä ja ehdotusta 
valmisteltaessa. On tärkeää, että kaikki osapuolet tiedostavat, että näitä kustannuksia 
ei voida hyvittää projektin budjetista. Toisaalta, kun ehdotus on hyvä ja valmistelut 

                                                 
13 Liitteessä 2 on aiesopimusmalli ja liitteessä 3 malli saatekirjeestä, jonka koordinaattori liittää 
ehdotukseen. 
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perusteellisia, projektista voi olla sellaista huomattavaa hyötyä, mihin yksittäinen 
organisaatio ei todennäköisesti yksin voisi yltää. 
 
Kun olet lähettänyt loppuun asti hiotun ehdotuksesi ja aiesopimukset Brysseliin tai 
Luxemburgiin (joissakin tapauksissa ehkä aluksi kansallisille viranomaisille), sinun on 
ehkä odotettava vastausta joitakin kuukausia. Monissa tapauksissa ehdotukset lukee 
aluksi itsenäinen ulkopuolinen arvioija, joka kommentoi niitä ja antaa niistä arvionsa. 
Arvioijien raportit käsittelee sitten asianomainen ohjelmakomitea, joka tekee 
lopullisen päätöksen rahoitettavista projekteista ja rahoituksen suuruudesta. Kuten 
olemme todenneet aiemmin tässä luvussa, ei ole harvinaista, että komissio vähentää 
tukiprosenttia ja/tai kullekin projektille saatavilla olevaa enimmäistukea 
ehdotuspyynnön ja lopullisten tukipäätösten välillä. Useimmissa tapauksissa tämä 
aiheuttaa jonkin verran budjetin tai työskentelyohjelman uudelleenmuokkausta ennen 
kuin projekti voidaan aloittaa. Saatat hyvinkin huomata, että edessä on 
sopimusneuvottelujakso, kun näistä yksityiskohdista sovitaan. 
 
Tämän jakson aikana aiheutuvia kustannuksia ei voida hyvittää projektin budjetista. 
Budjetti on käytettävissä ainoastaan itse projektikauden aikana. Toisaalta, kun tiedät, 
että sopimus tullaan tekemään, on tärkeää alkaa tehdä organisatorisia järjestelyjä ja 
yksityiskohtaisempia projektisuunnitelmia. Pyri selvittämään täsmällisesti milloin voit 
odottaa saavasi täydellisen sopimusasiakirjan ja minä päivänä sopimuksen on 
tarkoitus astua voimaan, niin että olet valmis aloittamaan välittömästi. Aikaa on 
yleensä rajallisesti käytettävissä – aivan liian usein sopimus saapuu myöhässä tai 
alkamispäivämääränsä jälkeen, jolloin käytettävissäsi ei ole koko sopimuskautta työn 
valmiiksi saattamiseen. Mieti etukäteen toimenpiteet tällaisen tilanteen varalta. 
 

Projektinhallinta 
 
Kun sopimus on allekirjoitettu, on suunnitteluvaihe ohi ja projekti käynnissä. Edessä 
on uusia ja toisenlaisia haasteita hallittavaksi, käyttöön on otettava uusia taitoja: 
työskentely ryhmän kanssa, aineiston tuottaminen, edistymisen valvonta, 
kommunikaatio-ongelmien selvittäminen, kustannuslaskelmien valmistelu, 
projektisuunnitelmaan tehtävien muutosten hallinta – ja toisinaan erotuomarin ja 
pelastusmiehen tehtävät. 
 
Se, miten hyvin projektin toteuttaminen etenee, riippuu kuitenkin suurelta osin 
alkuperäisen suunnittelun laadusta. Tämän alkuvaiheen aikana laatimasi suunnitelmat 
toimivat keskeisinä suunnannäyttäjinä, jotka ohjaavat koko projektia. Tämän lisäksi 
taidot, näkemykset ja tiedot, jotka olet hankkinut varhaisen suunnitteluprosessin 
aikana joutuvat käyttöön yhä uudelleen tarkastellessasi projektin edistymistä ja 
mukauttaessasi suunnitelmaa. Niillä on jatkossakin keskeinen rooli, kun vihdoin saat 
tehdä alkuperäisestä näkemyksestäsi totta. 
 
Toivomme sinulle parhainta menestystä! 
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Luku 6 
 

Euroopan unioni 
 
 
Ensimmäisessä luvussa käsittelimme uusien aloitteiden tärkeyttä 
ammattiyhdistyskoulutuksen eurooppalaisella tasolla ja erityisesti kansainvälisten 
projektien tarvetta. Jotta tällaiset aloitteet voisivat olla tehokkaita, on tärkeää tietää 
seuraavista asioista: 
 
• Euroopan unionin poliittinen ja taloudellinen rakenne 
• sen keskeisesti edistämä politiikka ja painopistealat 
• koulutuksen asema tämän politiikan edistämisessä 
• keskeiset Euroopan unionin koulutuksen alalla käyttöön ottamat toimet ja välineet 

tämän politiikan toimeenpanemiseksi. 
 
Nämä ovat tämän käsikirjan toisen osan pääkohteet, samalla käsitellään myös 
ammattiliittojen suhdetta Euroopan unioniin ja erityisesti Euroopan ammatillisen 
yhteisjärjestön politiikkaan ja painopistealoihin. Tämä on elintärkeää tietoa 
kehitettäessä kansainvälistä projektia, joka on kiinnostava ja hyödyllinen 
ammattiyhdistysnäkökulmasta ja joka voi osallistua myös EU:n politiikan edistämiseen 
ja saada siltä tukea. 
 
Euroopan unioni tuntuu monista meistä monimutkaiselta ja kaukaiselta. Se on 
jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä kokonaisuus – ja suhtautuminen Euroopan unioniin, 
sen politiikkaan ja tulevaisuuden suuntaan vaihtelee ammattiliittojen sisällä eri 
jäsenmaissa yhtä paljon kuin maiden väestönkin keskuudessa. 
 
On kuitenkin selvää, että unionin instituutioilla on kasvava rooli elämässämme 
kansallisella ja paikallisella tasolla; että yhteismarkkinat ovat keskeinen tekijä 
kansantalouksissamme, ja että erilaisia sosiaalisia kysymyksiä ja hyvinvointiasioita 
koskevat direktiivit muuttavat kasvavassa määrin kansallista lainsäädäntöämme. 
 
Ammattiliitoille Euroopan unioni on erityisen tärkeä seuraavista syistä: 
 
• sen politiikka ja sen edistämä toiminta vaikuttaa kauaskantoisesti keskeisiin 

taloudellisen ja sosiaalisen elämän ulottuvuuksiin jäsenmaissa 
 
• se tunnustaa tietyt työntekijöiden ja niiden edustusjärjestöjen perusoikeudet ja 

tarjoaa ammattiyhdistysorganisaatioille selkeän roolin politiikan, lainsäädännön ja 
toiminnan muokkaamisessa 

 
• se tarjoaa politiikkaansa edistäviä resursseja, joista joitakin voidaan hyödyntää 

ammattiliittojen toimeenpanemissa hankkeissa. 
 
 

Euroopan unioni ja sen instituutiot 
 
Euroopan unionin institutionaalinen järjestelmä on vaikeasti määriteltävissä, koska 
unioni on paljon enemmän kuin vain hallitusten välinen organisaatio: sillä on 
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itsenäinen juridinen asema ja lainsäädäntövalta. Koska se on perustettu lukuisien eri 
sopimusten perusteella, se on monimutkainen järjestelmä toisiinsa kytkeytyneitä 
toimielimiä, joilla on erilaiset vastuualueet ja valtuudet ja joissa päätökset tehdään 
erilaisilla, tarkkaan määrätyillä neuvottelu- ja äänestystavoilla. Voimme tässä 
luonnostella vain suppean kuvan joistakin EU:n tärkeimmistä elementeistä14. 
 
Euroopan unioni perustettiin Maastrichtin sopimuksen tuloksena 1992. Maastricht oli 
tärkeä hetki Euroopan integraatioprosessin kehityksessä. Tämä prosessi alkoi 
kuitenkin  jo paljon aikaisemmin. Ensimmäiset askeleet otettiin 1951, jolloin 
perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY), joka loi hiilelle ja teräkselle 
yhteismarkkinat Ranskassa, Saksassa, Belgiassa, Luxemburgissa, Alankomaissa ja 
Italiassa. Tätä seurasi Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) ja, mikä tärkeintä, 
Euroopan talousyhteisön (EEC, nykyisin myös suom. ETY) perustaminen, jotka 
molemmat kuuluivat 1957 solmittuun Rooman sopimukseen. Nämä kolme instituutiota 
yhdistettiin sitten Euroopan yhteisöksi (EY) Euroopan yhtenäisasiakirjalla 1986, jonka 
yksi tarkoitus oli yhteismarkkinoiden luominen vuoden 1992 loppuun mennessä. 
 
Maastrichtin sopimus toi Euroopan yhteisöön kaksi uutta ”pilaria” – yhteistyö oikeus- 
ja sisäasioissa sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa – Euroopan unionin (EU) 
luomiseksi. Maastrichtin sopimusta tarkistettiin sittemmin sen korvaavassa 
Amsterdamin sopimuksessa joka tuli voimaan 1.5.2000.  
 
Euroopan unionin keskeiset instituutiot ovat 
 
• Euroopan unionin neuvosto 
• Euroopan parlamentti 
• Euroopan komissio 
 

Euroopan unionin neuvosto 
Euroopan unionin neuvosto on unionin ylin päätöksentekoelin. Se hyväksyy 
eurooppalaisen lainsäädännön, vaikkakin joillakin alueilla tämä valta on jaettu 
Euroopan parlamentin kanssa. Se muodostuu 15:n jäsenvaltion hallitusten 
edustajista: 
 
Alankomaat Belgia 
Espanja  Irlanti 
Italia  Itävalta 
Kreikka  Luxemburg 
Portugali  Ranska 
Ruotsi  Saksa 
Suomi  Tanska 
Yhdistynyt kuningaskunta 
 
Kukin hallitus lähettää yhden ministereistään neuvoston kokouksiin, käsiteltävästä 
aiheesta riippuen. Neuvoston kokouksia johtaa kulloisenkin puheenjohtajamaan 
edustaja; puheenjohtajuus kiertää jäsenmaalta toiselle puolen vuoden jaksoissa. 
Neuvostoa avustaa pysyvien edustajien komitea (Coreper), jonka muodostavat 
jäsenmaiden pysyvät EU-edustajat (suurlähettiläät). Sen päätehtävä on valmistella 
                                                 
14 Lisätietoa näistä aiheista Euroopan unionin www-sivustossa (www.europa.eu.int/) ja liitteessä 
8.  
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neuvoston kokoukset. Ministerineuvoston päätökset edellyttävät monissa asioissa 
yksimielisyyttä (mukaan lukien työllisyys, työmarkkinasuhteet, koulutus ja kulttuuri), 
toiset taas voidaan tehdä äänestyspäätöksinä määräenemmistöllä. Säännöllisten 
ministerineuvoston kokousten lisäksi järjestetään puolivuosittain valtion- ja hallitusten 
päämiesten muodostaman Eurooppa-neuvoston kokous.15 
 

Euroopan parlamentti 
Euroopan parlamentin16, jonka jäsenmaiden äänestäjät ovat suoraan valinneet 
vuodesta 1979 alkaen, muodostavat 626 jäsentä (MEPiä), joiden toimikausi kestää 
viisi vuotta. Parlamentin sisällä MEPit jakautuvat poliittisiin ryhmiin, eivät siis 
kansallisuuden perusteella. Rooman sopimuksessa parlamentin rooli oli vielä puhtaasti 
neuvoa-antava. Myöhemmissä sopimuksissa sen vaikutusvaltaa on kuitenkin 
laajennettu oikeuksiin muuttaa ja myös säätää lakeja, joten useimmilla alueilla 
neuvosto ja parlamentti käyttävät nykyisin lainsäädäntövaltaa yhdessä (mukaan 
lukien sisämarkkinat, kuluttajapolitiikka, kansanterveys ja koulutus). Parlamentilla on 
tärkeä asema myös unionin vuosibudjetin monimutkaisessa hyväksymismenettelyssä. 
Se työskentely on jaettu Strasbourgiin, jossa yleensä järjestetään parlamentin 
täysistunnot, Brysseliin, jossa pidetään ylimääräiset täysistunnot ja jossa valiokunnat 
työskentelevät, ja Luxemburgiin, johon parlamentin hallinto on sijoitettu, kesken. 
 
Eurooppalaiset säädökset, sekä Euroopan unionin neuvoston laatimat että sen ja 
parlamentin yhdessä laatimat, jakaantuvat seuraaviin tyyppeihin: 
 
• asetukset (sitovia ja sovellettava kaikissa jäsenmaissa; ylittävät kansallisen 

lainsäädännön) 
• direktiivit (sitovia tavoitteidensa ja ehtojensa osalta, mutta toimeenpanon muoto 

ja keinot ovat kansallisten viranomaisten päätäntävallassa) 
• päätökset (sitovia niille, joita koskevat: hallitukset, instituutiot, yritykset) 
• suositukset, lausunnot, päätöslauselmat ja julistukset (eivät sitovia). 
 
Säädökset määräävät myös, että muiden tahojen – mukaan  lukien 
työmarkkinaosapuolet – mielipiteitä on kuultava erilaisissa neuvottelumenettelyissä 
säädöksen alasta riippuen, ennen kuin ehdotukset voidaan hyväksyä. 
 
Säädösten on oltava nykyisten sopimusten mukaisia ja myös noudattaa 
toissijaisuusperiaatetta (eli ”subsidiariteettiperiaatetta”). Tämä tärkeä periaate, 
joka otettiin käyttöön Maastrichtin sopimuksessa, määrää, että Euroopan unioni voi 
aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, käsitellä ainoastaan asioita, 
joita laajuutensa tai vaikutustensa vuoksi ei voida hoitaa kansallisella tai alueellisella 
tasolla. 
 

Euroopan komissio 
Missä säädökset sitten saavat alkunsa? Ehdotukset tekee ensimmäiseksi kolmas 
keskeinen instituutio – Euroopan komissio17 – joka muodostaa pohjimmiltaan EU:n 
virkamieskunnan. Euroopan komission muodostavat nykyisin 20 komissaaria, jotka 

                                                 
15 URL: http://ue.eu.int/  
16 URL: http://www.europarl.eu.int/  
17 URL: http://europa.eu.int/  
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nimitetään jäsenvaltioiden hallitusten sopimuksella neljän vuoden virkakaudeksi 
kerrallaan. (Useimmat jäsenvaltiot nimittävät yhden komissaarin, mutta Ranska, 
Saksa, Italia, Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta nimittävät kukin kaksi.) Komission 
päätoimistot ovat Brysselissä ja Luxemburgissa; niissä on noin 15 000 työntekijää. 
Komissiolla on myös jokaisessa jäsenmaassa toimisto, joka toimii pääasiassa 
tiedotuspalveluna.18 
 
Komission rooli on lyhyesti seuraava: 
 
• unionin politiikan kehittäminen 

• toimiminen unionin toimeenpanevana elimenä: päätösten toimeenpano ja budjetin 
valvonta 

• perustamissopimusten ja niiden toimeenpanon valvonta jäsenmaissa 

• unionin etujen puolustaminen Euroopan unionin neuvostossa 

 
Komissio on jaettu lukuisiin osastoihin – jotka tietyssä mielessä vastaavat 
ministeriöitä – joilla kullakin on vastuullaan tietty toiminta-alue, esim. energia, 
maatalous, ulkosuhteet, media tai teknologia. Niistä käytetään nimeä pääosasto. 
Viime aikoihin asti pääosastoja (joista usein käytetään ranskalaisperäistä lyhennystä 
’DG’ tai suom. ’PO’) oli 26 ja ne tunnistettiin pääasiallisesti roomalaisen 
järjestysnumeronsa, I – XXVI, mukaan. Nykyisen komission, jota johtaa Romano 
Prodi, myötä pääosastojen ja yksiköiden määrä on kuitenkin nostettu 35:een ja 
roomalaisista numeroista on luovuttu, joten PO:t tunnetaan nykyisin nimillä, kuten 
’Työllisyys ja sosiaaliasiat’ tai ’Koulutus ja kulttuuri’.19 Jokainen näistä on yhden 
komissaarin alainen20. Pääosastojen työ perustuu sovittuun työohjelmaan ja sitä 
tukevaan budjettiin. Näiden lisäksi on muita erikoispalveluja, jotka komissio on 
perustanut ja joita se rahoittaa, mutta jotka toimivat itsenäisinä organisaatioina. 
Näihin kuuluvat mm. seuraavat organisaatiot: 
 
• Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) 

• Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö 

• Euroopan koulutussäätiö (keskittynyt Keski- ja Itä-Euroopan maihin) 

• Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. 

 

                                                 
18 Luettelo toimistoista liitteessä 8. 
19 Täydellinen luettelo liitteessä 8. 
20 Liitteessä 7 on luettelo nykyisistä komissaareista ja heidän vastuualueistaan. 
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Euroopan unionin keskeinen poliittinen prosessi toimii siis seuraavalla tavalla: 
 
 

 
 
 
Vuosittain hyväksytään seuraavan vuoden budjetti pitkän neuvotteluprosessin 
tuloksena, johon osallistuvat komissio, neuvosto ja parlamentti. Budjettiprosessissa ei 
ole kysymys ainoastaan talouskysymyksistä vaan se on myös yksi keskeisistä 
prosesseista, joissa nämä kolme instituutiota esittävät poliittiset mielipiteensä (jotka 
eivät aina ole yhteneväisiä) Euroopan unionin tavoitteista. 
 
Euroopan unionin neuvosto, Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio ovat kolme 
keskeisintä instituutiota, mutta on myös muita tärkeitä elimiä, mukaan lukien 
seuraavat: 
 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin21, johon kuuluu 15 tuomaria ja kahdeksan 
julkisasiamiestä, varmistaa, että perustamissopimukset toimeenpannaan 
lainmukaisesti. Kansalaiset voivat nostaa kanteen suoraan Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimeen, jossa eurooppalainen laki ylittää ristiriitatapauksissa kansallisen lain. 
 
Talous- ja sosiaalikomitea (TSK)22, muodostuu 222:sta jäsenestä, jotka edustavat 
kansallisia talous- ja yhteiskuntaelämän eri ryhmiä (työnantajat, työntekijät ja muut 
eturyhmät). Neuvosto nimittää komitean neljän vuoden toimikaudeksi. Se toimii 
neuvoa-antavana elimenä perustamissopimusten määrittelemillä aloilla, erityisesti 
sisämarkkinoita ja eurooppalaista sosiaalipolitiikkaa koskevissa asioissa. 
 
Alueiden komitea23, joka perustettiin Maastrichtin sopimuksella useiden 
jäsenmaiden vaadittua, että alueellisten ja paikallisten viranomaisten tulisi olla 
suoraan edustettuina unionin tasolla. Alueiden komitea muodostuu 222:sta jäsenestä 
ja sitä on kuultava useissa asioissa, mukaan lukien koulutus, nuoriso, kulttuuri sekä 
taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. 

                                                 
21 URL: http://www.curia.eu.int/  
22 URL: http://www.esc.eu.int/  
23 URL: http://www.cor.eu.int/  
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EU:n rahoitusjärjestelmät 
 
Osana unionin budjetin hallinnoimista komissio on, pääosastojensa ja alaosastojensa 
kautta, muodollisesti vastuussa lukuisien eri rahoitusjärjestelmien luomisesta. Nämä 
liittyvät mm. alueellisen epätasapainon korjaamiseen, infrastruktuurin kehittämiseen 
unionin alueella, unionin taloudellisen kilpailukyvyn parantamiseen ja unionin tieto- ja 
taitopohjan lisäämiseen. 
 
Näitä järjestelmiä on useita eri tyyppejä – jotkin käsittelevät suuria taloudellisen 
intervention rahastoja, joista päätetään yhdessä jäsenmaiden hallitusten kanssa; 
toiset taas liittyvät rajatumpien projektien ja työohjelmien tukemiseen – näistä jotkin 
ovat suoraan eri ryhmien ja organisaatioiden saatavilla. 
 
Komissiolla on erilaisia keinoja tarjota tukea koulutukseen. Pääasialliset keinot 
muodostuvat tuesta seuraavien järjestelmien kautta: 
 
• rakennerahastot ja yhteisöaloitteet 
• joidenkin pääosastojen erityiset rahoitusohjelmat 
• muut budjettimäärärahat. 
 
Koska pääosastot ovat tiettyyn rajaan asti itsenäisiä, hakutavat ja -säännöt sekä 
myöntämiskriteerit voivat eri ohjelmien välillä vaihdella huomattavasti, kuten se 
toimintakulttuurikin, mihin ne kuuluvat. Hakumahdollisuuksia yksittäisiin ohjelmiin – 
mitä yleensä kutsutaan ’ehdotuspyynnöiksi’ – julkaistaan säännöllisesti Euroopan 
yhteisöjen virallisessa lehdessä, joka ilmestyy joka päivä24. Yleensä hakuaika päättyy 
kolme kuukautta ehdotuspyynnön päiväyksen jälkeen. 
 
Tämän käsikirjan osassa kolme tarkastellaan yksityiskohtaisemmin joitakin näistä 
mahdollisuuksista ja siinä on lukuja, joissa käsitellään tärkeimpiä koulutusta tukevia 
ohjelmia, rakennerahastoja ja yhteisöaloitteita sekä runsaasti vuosittaisia 
budjettikohtia, jotka tarjoavat tukea näillä alueilla. 
 
Ensin on kuitenkin hyvä tarkastella lähemmin ajankohtaisia EU:n politiikan 
kysymyksiä, jotta ymmärtäisimme paremmin erilaisten rahoituskeinojen taustalla 
olevaa ajattelua ja painotuksia. 

                                                 
24 Virallinen lehti on saatavana osoitteessa http://europa.eu.int/eur-lex/  
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Luku 7 
 

Keskeisiä teemoja Euroopan unionin 
politiikassa 

 
 
Euroopan unionin rahoitusohjelmia ei ole luotu tyhjiössä. Ne ovat keino edistää EU:n 
politiikkaa. 
 
Tässä luvussa syvennymme joihinkin keskeisiin ajankohtaisiin teemoihin Euroopan 
unionin politiikassa alueilla, jotka todennäköisesti ovat kiinnostavia eurooppalaisen 
ammattiyhdistyskoulutuksen yhteydessä. Sinun on tärkeää tietää jotakin unionin 
nykyisistä pääkysymyksistä ja niiden kehityksestä, jos olet valmistelemassa 
projektiehdotusta, johon mahdollisesti haetaan EU:n tukea. Tämä auttaa sinua 
harkitsemaan, miten projektisi voi tukea unionin tavoitteiden saavuttamista, ja myös 
esittämään tämän unionille, joka on mahdollisesti projektisi keskeinen sidosryhmä. 
 
Kysymyksessä on laaja ja monimutkainen alue. Voimme tässä tarjota ainoastaan 
suuntaviivoja siitä, mitkä mielestämme ovat keskeisiä teemoja ja samalla viitata 
tärkeimpiin asiakirjoihin, joiden avulla voit alkaa muodostaa syvällisempää 
näkemystä. 
 
 

Taloudellinen vakauttaminen ja yhtenäistäminen 
 
Euroopan integraation varhaisvaiheessa keskityttiin taloudelliseen yhtenäisyyteen. 
Vaikka 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa tapahtui huomattavaa edistystä, 
suunniteltu täysin integroitujen yhteismarkkinoiden käyttöönotto 1992 ei toteutunut. 
Tämä on edelleen tavoitteena oleva päämäärä ja yksi tärkeimpiä käynnissä olevia 
tehtäviä unionissa. Viime vuosikymmenen tärkein askel oli Talous- ja rahaliiton (EMU) 
käynnistäminen 1999 ja euron käyttöönotto yhteisvaluutaksi 11:ssä jäsenmaassa 
15:stä25. Syvemmästä yhtenäistämisestä, esimerkiksi verotusjärjestelmien osalta, 
ollaan edelleen erimielisiä, kuten myös muiden jäsenten EMUun liittymisestä. On 
kuitenkin niin, että vaikka pyrkimyksessä yhtenäisempään Eurooppaan on keskitytty 
ennen kaikkea taloudellisiin tekijöihin, Euroopan unioni on alkanut enenevässä määrin 
kiinnittää huomiota siihen, että markkinat eivät toimi tyhjiössä ja on alettu luomaan 
’sosiaalista Eurooppaa’, minkä selkein ilmaus on Maastrichtin sopimuksen 
sosiaalipolitiikkaa käsittelevä luku. 
 
 

Laajentuminen 
 
Yksi ns. ’Agenda 2000:n’26 pääelementeistä on kysymys unionin laajentumisesta. Tätä 
kirjoitettaessa 11 maata on hyväksytty jäsenehdokkaiksi laajennettuun Euroopan 

                                                 
25 Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Luxemburg, Portugali, Ranska, Saksa ja Suomi. 
26 Agenda 2000 on toimintaohjelma, jonka päätavoitteet ovat yhteisön politiikkojen vahvistaminen ja 
uuden taloudellisen kehyksen tarjoaminen Euroopan unionille vuosiksi 2000-06 laajenemista 
silmälläpitäen. Se käynnistettiin 1999 erilaisten eri painopistealoihin liittyvien säädöstekstien muodossa. 
Lisätietoa osoitteesta http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_fi.htm  
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unioniin27. Tällä tulee olemaan suuria vaikutuksia unionin rakenteeseen ja toimintaan 
ja se edellyttää talouden ja päätöksentekorakenteiden uudelleenjärjestelyjä. Näiden 
maiden valmisteleminen jäsenyyteen on myös vaativa tehtävä ja myös tässä 
koulutuksella on merkittävä asema. Laajentuminen edellyttää myös muutoksia 
nykyisiin tukijärjestelmiin, jolloin erityishuomiota kiinnitetään perinteisiin entisen 
itäblokin maihin keskittyneisiin erikoisohjelmiin ja ehdokasmaiden lisääntyvään 
osallistumiseen keskeisiin EU-ohjelmiin siirtymäkauden aikana, esim. Leonardo da 
Vinci -ohjelmaan ja Tutkimusta ja teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevaan 
viidenteen puiteohjelmaan. 
 
 

Kasvu, kilpailukyky ja työllisyys 
 
Halu tehdä Euroopan unionista taloudellisesti yhä kilpailukykyisempi on ollut yksi 
1990-luvun keskeisistä teemoista. Sen selkein ja merkittävin ilmaus on joulukuussa 
1993 julkaistu Valkoinen kirja kasvusta, kilpailukyvystä ja työllisyydestä28. Paremman 
koulutuksen on aina myönnetty olevan keskeinen tekijä kilpailukyvyn parantamisessa. 
Useimmat tutkimukset ovat myös osoittaneet pienten ja keskisuurten yritysten 
merkityksen Euroopan talouden moottorina ja tästä sektorista on tullut keskeinen 
tekijä tulevassa kehityksessä, joka usein liitetään uuden tekniikan levittämiseen ja 
uusien, joustavampien työtapojen käyttöönottoon. 
 
Vuosikymmenen jälkipuoliskolla työttömyyden vähentäminen nousi monissa 
jäsenmaissa tärkeäksi huolenaiheeksi. Amsterdamin sopimus29 mahdollisti 
ensimmäistä kertaa yhteisen työllisyysstrategian muodostamisen eri jäsenmaille. 
Tämä vahvistettiin Eurooppa-neuvoston kokouksessa Luxemburgissa marraskuussa 
1997, missä osoitettiin neljä ’pilaria’ eurooppalaiselle työllisyysstrategialle30: 
 
• työntekijöiden työllistettävyyden parantaminen 
• yrittäjähenkisyyden kehittäminen 
• yritysten ja työntekijöiden sopeutumiskyvyn edistäminen 
• uuden vauhdin antaminen yhdenvertaisuuskulttuurille. 
 
Näiden pilarien perusteella ministerineuvosto tuottaa vuosittain jäsenmaiden 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat31. Jäsenmaiden on suuntaviivojen perusteella 
neuvoteltava kaikkien elinkeinoelämän alojen kanssa ja tuotettava komissiolle 
kansallisia työllisyyttä koskevia toimintasuunnitelmia (National Action Plan for 
Employment, NAP), joihin kuuluu toimeenpanoaikataulu ja yksityiskohtainen 
toimintaohjelma, jonka toteuttaminen mitataan loppukäyttäjien määrällä. Jokaisen, 
joka suunnittelee merkittävää projektia, myös kansallisella tasolla, on tärkeää tuntea 

                                                 
27 Bulgaria, Kypros, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, Slovenia, Tshekin tasavalta, Unkari ja Viro. 
28 Valkoinen kirja kasvusta, kilpailukyvystä ja työllisyydestä: haasteet ja tiet 2000-luvulle. KOM(93) 700, 
joulukuu 1993. Englanninkielinen versio: 
http://europa.eu.int/en/record/white/c93700/contents.html  
29 Tietoa Amsterdamin sopimuksesta on osoitteessa 
http://europa.eu.int/abc/obj/amst/fi/index.htm  
30 Tietoa Luxemburgin työllisyyshuippukokouksesta osoitteessa 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/home.htm  
31 Ehdotukset jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoiksi vuodelle 2000 ovat osoitteessa 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl&esf/empl2000/eg200
0_fi.pdf. 
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nykyiset EU:n suuntaviivat ja ennen kaikkea kyseisen vuoden työllisyyttä koskevan 
toimintaohjelman sisältö, koska tämä on keskeinen tekijä määriteltäessä miten 
valtiollisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja yritysten osuus on 
suunniteltava ja rahoitettava. 
 
 

Tietoyhteiskunta 
 
Tieto- ja viestintätekniikka muodostaa hyvin tärkeän osan EU:n strategiasta. Osittain 
se on osa teollisuusstrategiaa, koska unioni pyrkii hyötymään todetuista vahvuuksista 
esim. matkapuhelinten ja multimedian tuotannossa. Tieto- ja viestintätekniikka on 
myös kuitenkin osa laajempaa kontekstia – tietoon perustuvaa taloutta ja 
yhteiskuntaa, joka on yhä riippuvaisempi tietotekniikasta kaikilla tasoilla. Tämä 
vaikuttaa suoraan kansalaisten asemaan ja EU:n politiikassa on myös kiinnitetty 
huomiota näiden uusien kommunikaatiomuotojen saatavuuteen32. Painotus on 
nähtävissä selkeästi (hyvin Eurooppalaisessa) termissä ’tietoyhteiskunta’, ja tavassa, 
jolla ’tietoyhteiskunnan tekniikat’ -termi korvaa aiemman ’telematiikka’-sanan tämän 
kehityksen kuvaamisessa. Nämä kysymykset liittyvät suoraan koulutuskysymyksiin, 
mukaan lukien sekä koulutus tietoyhteiskunnan tekniikoiden käyttöön että noiden 
tekniikoiden käyttö koulutuksen apuvälineenä. 
 
 

Sosiaalipolitiikka ja siihen liittyvät kysymykset 
 
Tällä laajalla alueella on runsaasti tärkeitä poliittisia kysymyksiä, joista on mahdollista 
esittää vain joitakin ammattiyhdistyskouluttajille merkittäviä esimerkkejä: 
 

• sosiaalinen syrjäytyminen – tavoitteena lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
ja vähentää esim. etnisten vähemmistöjen, iäkkäiden ja vammaisten 
syrjäytymistä sekä työstä että yleisemmin yhteiskunnasta 

• muukalaisvihan ja syrjinnän poistaminen – liittyy läheisesti edelliseen 
aiheeseen, etsitään tehokkaita keinoja rasismin ja muun syrjinnän 
vähentämiseksi 

• tasa-arvo – naisten ja miesten välistä tasa-arvoa toteuttavien toimintatapojen 
kehittäminen erityisesti työpaikoilla 

• ympäristökysymykset – mukaan luettuna työympäristöt ja niiden vaikutus 
laajemmin ympäristöön 

• työllisyyskysymykset – työntekijöiden oikeudet, työaika, terveys ja 
turvallisuus työpaikalla sekä neuvotteluoikeus, mukaan lukien eurooppalaisten 
yritysneuvostojen perustaminen monikansallisiin yrityksiin 

• vapaa liikkuvuus – työntekijöiden vapaa liikkuvuus unionin sisällä ja 
kelpoisuusehtojen yhdenmukaistaminen jäsenmaissa 

• epäsuotuisat alueet – toimenpiteet taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden 
korjaamiseksi osoittamalla resursseja epäedullisessa asemassa oleville alueille 

• kulttuuri-identiteetti – yhteisen eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin 
luominen niin, että samalla suojellaan ja vaalitaan alueellista ja kansallista 
kulttuurista monimuotoisuutta 

                                                 
32 Ks. esim. Vihreä kirja elämästä ja työstä tietoyhteiskunnassa - ihmisläheisyys etusijalle.  KOM(96)389, 
heinäkuu 1996. Engl. versio: http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-
dial/info_soc/green/green_en.pdf  
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• Kielellinen identiteetti – samansuuntainen kysymys kuin edellinen: EU-
kansalaisten kielitaidon parantaminen niin, että samalla suojellaan ja vaalitaan 
monimuotoisuutta 

 
 

Koulutus 
 
Kuten olemme todenneet, koulutus liittyy suoraan tai epäsuorasti useimpiin tässä 
luvussa tähän mennessä käsiteltyihin kysymyksiin. Se on keskeinen osa EU:n 
politiikkaa ja se nähdään tärkeänä resurssina erityisesti strategioissa, jotka liittyvät 
kilpailukykyyn, työllisyyteen ja tietoyhteiskuntaan. 
 
Maastrichtin sopimus loi ensimmäisen juridisen pohjan eurooppalaiselle 
koulutuspolitiikalle, artikloissa 149 (ennen 126) ja 150 (ennen 127)33. Molempiin 
artikloihin liittyy kuitenkin toissijaisuusperiaate. Unioni voi tehdä ainoastaan 
toimenpiteitä, joita yksittäiset jäsenvaltiot eivät yksinään pystyisi hoitamaan – mikä 
käytännössä tarkoittaa toimenpiteitä, jotka tehdään kansainvälisellä tasolla ja joihin 
osallistuu tai jotka vaikuttavat useampaan kuin yhteen jäsenmaahan. (On myös 
selvää, näiden artiklojen johdantolauseiden sanamuodon perusteella, että koulutuksen 
arkaluontoiseen alaan puututaan varovaisemmin kuin muihin aloihin.) 
 
Valkoinen kirja koulutuksesta vuonna 199534 oli ensimmäinen tärkeä poliittinen 
kannanotto koulutukseen. Käsiteltyään joukon yhteiskunnan kohtaamia haasteita, 
mukaan lukien tietoyhteiskunnan ja globalisaation vaikutus sekä tieteellinen ja 
teknologinen tietämys, valkoinen kirja pyrkii vastaamaan niihin keskittymällä sekä 
laajan henkilökohtaisen tietopohjan merkitykseen että tarpeeseen kehittää 
työllistyvyyteen ja talouselämään liittyviä taitoja. Se esittää viisi tavoitetta, yhdessä 
täsmällisten toimenpiteiden kanssa, eurooppalaisen tason toiminnalle: 
 
• rohkaiseminen uuden tiedon omaksumiseen 
• koulujen ja yrityssektorin lähentäminen toisiinsa 
• syrjäytymisen vähentäminen 
• kielitaito kolmessa yhteisön kielessä 
• pääomasijoittamisen ja koulutukseen sijoittamisen kohteleminen samoilla 

perusteilla. 
 
Tämä tärkeä asiakirja liittyy useisiin aikaisemmissa osioissa käsittelemiimme 
kysymyksiin, mukaan luettuna liikkuvuuden ja ammatillisten kelpoisuusehtojen 
yhdenmukaistamisen tärkeys sekä toimenpiteet syrjäytymisen estämiseksi. 
 
Valkoisessa kirjassa myönnetään, että jos tällainen tietoon perustuva yhteiskunta 
halutaan saavuttaa, on luotava uusia koulutusmetodeja. Tavoite luoda avoimia ja 
joustavia oppimisjärjestelmiä, joita voidaan mukauttaa yksittäisten opiskelijoiden 
olosuhteisiin – myös työssä oppimiseen – liittyy tietoyhteiskunnan tekniikoiden 
hyödyntämisen edistämiseen. Tämä on johtanut suuremman huomion kiinnittämiseen 
tietokoneperusteisen avoimen opiskelun ja etäopiskelun mahdollisuuksiin ja 
multimediaohjelmistojen kehittämiseen koulutusta varten. Vuonna 1995 komissio 

                                                 
33 Nämä artiklat ovat Liitteessä 9 muodossa, jossa ne ovat Maastrichtin sopimusta seuranneessa 
Amsterdamin sopimuksessa. 
34 Valkoinen kirja koulutuksesta. KOM(95) 590, marraskuu 1995. Englanninkielinen versio: 
http://europa.eu.int/comm/education/lb-en.pdf  
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perusti työryhmän ’Educational Software and Multimedia’ (”ohjelmistot ja multimedia 
opetustarkoituksiin”), johon kuului edustajia useista eri pääosastoista ja joka tuotti 
vaikutusvaltaisen raportin35. Tätä seurasi toimintaohjelma Learning in the Information  
Society – Action Plan for a European Education Initiative (“oppiminen 
tietoyhteiskunnassa – koulutusta koskevan eurooppalaisen aloitteen 
toimintasuunnitelma”)36, joka pyrkii nopeuttamaan koulujen astumista 
tietoyhteiskuntaan, rohkaisemaan multimedian laajaan käyttöön opetustilanteissa ja 
vahvistamaan koulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta. 
 
Koulutus on keskeinen teema nykyisissä työllisyyspolitiikan kehysrakenteissa, mukaan 
lukien Amsterdamin sopimus ja jäsenmaiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat37. 
Suuntaviivat painottavat uuden lähestymistavan tarvetta työelämään 
integroitumisessa ja asettavat tavoitteita, joiden on heijastuttava uusissa yhteisön 
toiminnoissa koulutus- ja nuorisoaloilla: 
 
• vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja nuorisotyöttömyyttä  
• vähentää koulun keskeyttävien nuorten ja ilman keskiasteen koulutusta jäävien 

määrää 
• vahvistaa oppisopimuskoulutusta jäsenmaissa 
• tarjota parempia koulutusmahdollisuuksia työttömille 
• lisätä liike-elämän ja työmarkkinaosapuolten toimia koulutusmahdollisuuksien 

parantamiseksi. 
 
Vaikka peruskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen merkitys tunnustetaan, on sekä 
oppimisen että koulutuksen oltava elinikäisiä nopeasti muuttuvassa tietoon 
perustuvassa yhteiskunnassa. Komissio julisti vuoden 1996 Elinikäisen oppimisen 
vuodeksi Euroopassa ja se on pysynyt tärkeänä teemana luodussa politiikassa, 
Amsterdamin sopimuksessa ja EU:n rahoittamassa toiminnassa. 
 
Nykyisin yksi tärkeimmistä kysymyksistä on ’avoimen ja dynaamisen eurooppalaisen 
koulutusalueen’ luominen, jonka ytimessä on elinikäinen oppiminen. Tämän 
näkemyksen tärkein formulointi on esitetty tiedonannossa Kohti tietojen ja taitojen 
Eurooppaa38, joka asettaa suuntaviivat toiminnalle koulutus- ja nuorisoaloilla kaudeksi 
2000-2006. Nämä liittyvät kiinteästi Agenda 2000:een kuuluviin ehdotuksiin, joiden 
tavoitteena on ”tehdä ’tietoyhteiskuntaa’ tukevista politiikoista (innovaatio, tutkimus, 
koulutus) yksi unionin sisäpolitiikan peruspilareista”. Tämän eurooppalaisen 
koulutusalueen luomisen kolme päälinjaa ovat: 
 
• tietojen ja taitojen kehittäminen 
• kansalaisuuden syventäminen 
• työllistyvyyden parantaminen tietojen ja taitojen kehittämisen kautta. 
 
Näitä toteutetaan myös koulutuksen ja kulttuurin pääosaston  
strategiasuunnitelmassa vuodelle 2000: 

                                                 
35 Euroopan komissio (1996). Report of the Task Force ‘Educational Software and Multimedia’. 
Ladattavissa osoitteesta http://www2.echo.lu/emtf/en/report796-toc.html [Suom. huom: 
asiakirja myös osoitteessa http://www.ecotec.com/mes/en/report796-toc.html ]. 
36 Englanninkielinen versio osoitteessa http://europa.eu.int/comm/education/planht.html  
37 Ks. edeltä osio Kasvu, kilpailukyky ja työllisyys. 
38 Euroopan komission tiedonanto "Kohti tietojen ja taitojen Eurooppaa" - KOM(97) 563. Saatavana 
englanninkielisenä osoitteesta http://europa.eu.int/comm/education/orient/orie-en.html  
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Eurooppalaisen koulutus- ja kulttuurialueen luominen 
Välineinä: 

• suositukset edistää opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien liikkuvuutta 
• muistio: ’Eurooppalaisen koulutusalueen muodostaminen’ 
• toimintasuunnitelma: ’Ajattele huomisen koulutusta ja edistä innovaatiota 

uuden tekniikan avulla’. 

Eurooppalaisen alueen rakentaminen vuoropuhelussa 
kansalaisten kanssa 
Sisältäen: 

• Euroopan instituutioiden tuominen lähemmäs kansalaisia 
• Euroopan kielten teemavuoden 2001 valmistelu ja toteutus 
• ehdotus uudeksi vähemmistökielten ja alueellisten kielten opiskelua, 

opettamista ja levitystä koskevaksi toimintaohjelmaksi (Archipel). 

Jäsenmaiden välisen poliittisen yhteistyön lujittaminen 
Perustetaan jatkuva yhteistyömalli (rolling agenda) käsittelemään yhteisiä 
kysymyksiä, kuten 

• koulutuksen asema työllisyyspolitiikoissa 
• koulutuksen laatu 
• liikkuvuuden edistäminen (sisältäen kelpoisuusehtojen yhdenmukaistamisen). 

 
Toimeenpanovälineinä: 

• Ensimmäinen raportti koulutuksen laadusta Euroopassa (esitetään 
ministerineuvostolle kesäkuussa 2000) 

• Ehdotus suositukseksi kouluopetuksen laadusta 
• Komission raportti (syksyllä 2000) kansallisiin työllisyyttä koskeviin 

toimintaohjelmiin sisältyvistä koulutustoimenpiteistä  

Tiedon Euroopan käynnistäminen maailmanlaajuisella 
tasolla 
Tarkoituksena kehittää integraatiopolitiikkaa EU:n kanssa toimivien maiden kanssa. 

Horisontaalinen politiikka 
Uusien ohjelmien käynnistäminen, jotka liittyvät koulutukseen (Sokrates II, Tempus 
III), ammattikoulutukseen (Leonardo II), kulttuuriin (Kulttuuri 2000) ja 
audiovisuaalisiin toimiin (Media). 
 
Työllisyys-, tietoyhteiskunta- ja tietokysymysten välistä suhdetta korostetaan myös 
asiakirjoissa, jotka on laadittu Eurooppa-neuvoston Lissabonissa maaliskuussa 2000 
pidettyä kokousta ’Työllisyys, talousuudistus ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus – kohti 
innovaation ja tiedon Eurooppaa’ varten. Näihin kuuluvat mm. komission 
seurantakertomus eEurope: Tietoyhteiskunta kaikille ja tiedonanto Työllisyysstrategiat 
tietoyhteiskunnassa39. 

                                                 
39 Euroopan komission tiedonanto "Työllisyysstrategiat tietoyhteiskunnassa" - KOM(2000) 48. [Suom. 
huom: saatavana osoitteesta http://europa.eu.int/eur-
lex/fi/com/cnc/2000/com2000_0048fi01.pdf ; 
”eEurope: Tietoyhteiskunta kaikille” -raportti on saatavana osoitteesta 
http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/pdf/progrep_fi.pdf ] 
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Lue kehyksessä alla oleva johdanto EU:n neuvoston päätökseen yhteisön ammatillista 
koulutusta koskevasta Leonardo da Vinci -toimintaohjelmasta. Yleensä tällaisia 
johdantoja pidetään byrokraattisena ja juridisena sanahelinänä. Jos kuitenkin 
vaivautuu lukemaan sen, huomaa, kuinka huolellisesti ohjelman perusteet ja 
tavoitteet on muotoiltu viittaamalla aiempiin politiikkaa koskeviin päätöksiin ja 
tiedonantoihin. Meidän edellä luonnostelemamme teemat, sekä erityisesti 
koulutuspolitiikkaan liittyvät kysymykset ja niiden suhde laajempiin poliittisiin 
kysymyksiin, ovat samalla tavalla näkyvissä kaikkien kolutusta tukevien 
eurooppalaisten eri rahoitusohjelmien painotuksissa. Mitä enemmän niistä hankkii 
tietoa, sitä onnistuneempi on todennäköisesti myös projekti. 
 
 
NEUVOSTON PÄÄTÖS, 
 
tehty 26 päivänä huhtikuuta 1999, 
yhteisön ammatillista koulutusta koskevasta Leonardo da Vinci -toimintaohjelmasta 
(1999/382/EY) 
 
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka 
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan, 
ottaa huomioon komission ehdotuksen(1), 
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2), 
noudattaa perustamissopimuksen 189 c artiklassa määrättyä menettelyä(3), 
sekä katsoo, että 
(1) Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaan yhteisö pyrkii muun muassa 
myötävaikuttamaan korkealaatuisen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseen, 
(2) neuvosto perusti päätöksellä 94/819/EY(4) toimintaohjelman Euroopan yhteisön 
ammatillista koulutusta koskevan politiikan toteuttamiseksi; ohjelmasta saatujen kokemusten 
perusteella on aiheellista varmistaa sen jatkuvuus ottamalla huomioon tähän saakka saadut 
tulokset, 
(3) Luxemburgissa 20 ja 21 päivänä marraskuuta 1997 pidetyssä työllisyyttä käsitelleessä 
ylimääräisessä Eurooppa-neuvoston kokouksessa tunnustettiin, että elinikäinen oppiminen ja 
ammatillinen koulutus voivat merkittävästi myötävaikuttaa jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikkaan työllistyvyyden, sopeutumiskyvyn ja yrittäjyyden sekä tasa-arvoisten 
mahdollisuuksien edistämiseksi, 
(4) elinikäinen oppiminen olisi saatava kaiken ikäisten ihmisten ulottuville kaikissa 
ammattiryhmissä, ei ainoastaan teknologisten muutosten johdosta vaan myös sen vuoksi, että 
työssäkäyvien henkilöiden määrä ikäpyramidissa on vähentynyt, 
(5) komissio on tiedonannossaan "Tietojen ja taitojen Eurooppaan" tuonut esille ehdotuksia 
sellaisen eurooppalaisen koulutusalueen luomiseksi, jossa voitaisiin saavuttaa elinikäisen 
koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tavoite, ja yksilöi nyt yhteisön tasolla kehitettävät, 
valtioiden rajat ylittävään yhteistyöhön keskittyvät toimenpiteiden lajit, joiden kaikkien 
tarkoituksena on noudattaen täysin toissijaisuusperiaatetta ja yksinkertaistetuin menettelyin 
tuottaa lisäarvoa jäsenvaltioiden toteuttamiin toimiin, 
(6) valkoisessa kirjassaan "Opettaminen ja oppiminen: kohti oppivaa yhteiskuntaa" komissio 
toteaa, että oppivan yhteiskunnan synty merkitsee uuden tiedon hankinnan ja tätä varten 
tarvittavaa kaikkien oppimistilaisuuksien hyväksikäyttämisen rohkaisemista; vihreässä 
kirjassaan "Koulutus - ammattikoulutus - tutkimus: kansainvälisen liikkuvuuden esteet" 
komissio on korostanut etuja, joita liikkuvuus tuo yksilöille ja Euroopan unionin kilpailukyvylle, 
(7) tämän ohjelman nojalla toteutettujen toimenpiteiden avulla olisi elinikäisen oppimisen 
edistämiseksi pyrittävä kehittämään ammatillisen koulutuksen järjestelmien ja käytäntöjen 
laatua, suosimaan innovaatioita sekä edistämään ohjelmien eurooppalaista ulottuvuutta; tätä 
ohjelmaa toteutettaessa olisi kiinnitettävä huomiota syrjinnän kaikkien muotojen, myös 
rasismin ja muukalaisvihan torjuntaan; olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kaikenlaisen, 
muun muassa vammaisia koskevan syrjinnän ja eriarvoisuuden poistamiseen sekä naisten ja 
miesten tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistämiseen, 
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(8) yhteisön toimien lisäarvon kohottamiseksi on tarpeen kaikilla tasoilla varmistaa tämän 
päätöksen puitteissa toteutettavien toimien sekä muiden yhteisön toimenpiteiden keskinäinen 
yhdenmukaisuus ja täydentävyys, 
(9) pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) ja käsiteollisuuden olisi työpaikkojen 
säilyttäjinä ja luojina sekä ammatillisen koulutuksen kehittäjinä osallistuttava nykyistä 
enemmän tämän ohjelman toteuttamiseen, 
(10) komissio pyrkii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa varmistamaan, että tämän ohjelman 
nojalla toteutetut toimet ja yhteisön muut asianomaiset politiikat, välineet ja toimet, erityisesti 
Euroopan sosiaalirahaston osalta, ovat keskenään yhdenmukaisia ja toisiaan täydentäviä, 
helpottamalla tässä ohjelmassa kehitettyjen innovatiivisten lähestymistapojen ja menetelmien 
siirtoa ja levittämistä suuremmassa mittakaavassa; komissio pyrkii yhdessä 
työmarkkinaosapuolten kanssa kehittämään yhteistyötä tämän ohjelman ja yhteisön tasolla 
käytävään sosiaaliseen vuoropuheluun kuuluvien toimien välillä, 
(11) Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa (ETA-sopimus) määrätään yhteistyön 
laajentamisesta koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja nuorisoasioiden aloilla toisaalta 
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta Euroopan talousalueeseen kuuluvien 
Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) valtioiden (EFTA-/ETA-valtiot) välillä, 
(12) olisi säädettävä assosioituneiden Keski- ja Itä-Euroopan maiden (KIE-maat) 
mahdollisuudesta osallistua tähän ohjelmaan Eurooppa-sopimuksissa, niiden lisäpöytäkirjoissa 
ja asianomaisten assosiaationeuvostojen päätöksissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti, 
Kyproksen mahdollisuudesta osallistua siihen EFTA-/ETA-valtioihin sovellettavien edellytysten 
mukaisesti ja lisämäärärahojen perusteella kyseisen maan kanssa sovittavia menettelyjä 
noudattaen sekä Maltan ja Turkin mahdollisuuksista osallistua siihen perustamissopimuksen 
mukaisesti lisämäärärahojen perusteella, 
(13) komission ja jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä säännöllisesti seurattava ja arvioitava 
tämän ohjelman toteuttamista, jotta sitä voidaan tarvittaessa mukauttaa, erityisesti 
toimenpiteiden toteutuksen tärkeysjärjestystä muuttamalla, 
(14) tähän päätökseen sisältyy 6 päivänä maaliskuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission julistuksen(5) 2 kohdan mukainen rahoitusohje ohjelman koko keston 
ajaksi, tämän kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksessa määriteltyä budjettivallan 
käyttäjän toimivaltaa, ja 
(15) koska jäsenvaltiot eivät, ammatillisen koulutuksen yhteistyöryhmien monitahoisuuden 
huomioon ottaen, voi riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita yhteisön 
laajuisen ammatillisen koulutuspolitiikan toteuttamiseksi, ne voidaan perustamissopimuksen 3 
b artiklassa vahvistettujen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti yhteisön 
toimien ja toimenpiteiden valtioiden rajat ylittävän ulottuvuuden vuoksi paremmin toteuttaa 
yhteisön tasolla; tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
tarpeen, 
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Luku 8 
 

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö 
 
 
Tässä luvussa tarjoamme perustietoa Euroopan ammatillisesta yhteisjärjestöstä, 
ammattiliittojen edustajasta eurooppalaisella tasolla. Korostimme luvussa kolme, että 
on tärkeää nähdä projektityö laajasta organisatorisesta ja strategisesta näkökulmasta 
ja nimesimme Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön sidosryhmäksi eurooppalaisen 
tason ammattiyhdistysprojekteissa. Tässä luvussa on hyödyllistä tietoa järjestön 
rakenteesta, politiikasta ja painopistealoista, erityisesti suhteessa koulutukseen. 
 
 

EAY:n rakenne 
 
Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö (EAY)40 perustettiin vuonna 1973. Se edustaa 
laajasti Euroopan ammattiliittoja ja yhdistää edustuksen sekä kansallisista 
ammattiliittojen keskusjärjestöistä että eri alojen eurooppalaisista keskusjärjestöistä. 
Tällä hetkellä jäseninä on 65 kansallista keskusjärjestöä 28:sta eri Euroopan maasta 
ja 14 eurooppalaista ammattisihteeristöä. Euroopan Unioni, Euroopan neuvosto ja 
Euroopan vapaakauppaliitto (EFTA) ovat hyväksyneet EAY:n ainoaksi eri 
ammattialojen työntekijöiden yhteisjärjestöksi Euroopan tasolla. 
 
EAY:n tärkeimmät instituutiot ovat edustajakokous, hallitus, työvaliokunta ja 
sihteeristö. 
 
• Edustajakokous kokoontuu neljän vuoden välein (viimeisin kokous oli Helsingissä 

1999). Jäsenjärjestöt saavat edustajia kokoukseen suhteessa jäsenmääräänsä. Se 
valitsee pääsihteerin, kaksi apulaispääsihteeriä ja puheenjohtajan, jonka tehtävänä 
on johtaa EAY:n edustajakokouksia, hallitusta ja työvaliokuntaa 

 
• Hallitus kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Kaikki jäsenjärjestöt ovat edustettuina. 

Tarvittaessa päätökset voidaan tehdä kahden kolmasosan määräenemmistöllä. 
Hallitus päättää mm. eurooppalaisten työnantajajärjestöjen kanssa neuvottelevien 
valtuuskuntien valtuuksista ja kokoonpanosta 

 
• Työvaliokunta on pienempi toimielin, joka vastaa hallituksen päätösten 

toteuttamisesta hallituksen kokousten välissä 
 
• Sihteeristö hoitaa EAY:n päivittäistä toimintaa ja huolehtii suhteista 

eurooppalaisiin instituutioihin ja työnantajajärjestöihin. Sen muodostavat 
pääsihteeri, kaksi apulaispääsihteeriä ja neljä järjestösihteeriä 

 
Jäsenjärjestöt osallistuvat EAY:n toimintaan myös sen keskeistä politiikkaa 
käsittelevien toimikuntien ja työryhmien kautta. Näihin kuuluvat pysyvät komiteat, 
jotka käsittelevät työmarkkinasuhteita, sosiaalipolitiikkaa, työllisyyspolitiikkaa ja 
koulutusta. Työryhmät käsittelevät yksityiskohtaisempia aiheita kuten 
ympäristökysymyksiä, teollisuuspolitiikkaa ja -tutkimusta sekä työympäristöä. Muita 
yksityiskohtaisia aiheita edustavat naiskomitea, eläkeläisten ja iäkkäiden henkilöiden 
                                                 
40 URL: http://www.etuc.org/  
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keskusjärjestö (FERPA) ja johtavassa asemassa olevien toimihenkilöiden neuvosto 
EUROCADRES. Lisäksi 37 alueidenvälistä ammattiyhdistysneuvostoa (ITUCia) – jotka 
ovat alueiden välisiä toimielimiä, joiden puitteissa kansalliset liitot tekevät yhteistyötä 
– on myös tarkkailijoina edustettuina EAY:n hallituksessa. 
 
EAY:llä on myös neljä instituuttia, jotka tarjoavat itsenäisesti asiantuntemusta 
koulutuksen, työterveyden ja -turvallisuuden sekä tutkimuksen aloilla. 
 
Kaksi näistä – Euroopan ammattiyhdistyskoulu eli European Trade Union College 
(ETUCO)41 ja ay-liikkeen henkilöstöä uuden tekniikan käyttöön liittyvissä 
kysymyksissä kouluttava järjestö Association for European Training of Workers 
on the Impact of New Technology (AFETT)42 – ovat keskittyneet koulutukseen. 
ETUCOn tehtävänä on kehittää ammattiyhdistyskoulutuksen eurooppalaista 
ulottuvuutta. Se järjestää vuosittain erilaisia kursseja, tuottaa koulutusaineistoa ja 
edistää kansallisten ammattiyhdistyskoulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Se 
on aktiivinen erityisesti monissa erilaisissa eurooppalaisissa projekteissa, samoin kuin 
tärkeänä tiedon tuottajana ja projektityön tukijana EU-tietopalvelunsa kautta43. AFETT 
puolestaan tarjoaa asiantuntijakoulutusta uusien tuotantotapojen ja -tekniikoiden 
organisatorisista vaikutuksista. Huomautus ETUCOSTA: AFETT on päätetty: AFETT does not exist 
any longer 
 
Euroopan ammattiyhdistysinstituutti, European Trade Union Institute (ETUI)44 on 
EAY:n tutkimuslaitos, joka tarjoaa tietoa ja analyysejä keskeisistä EAY:n politiikkaan 
liittyvistä kysymyksistä. Instituutti tuottaa erilaisia julkaisuja, kuten 
neljännesvuosittain ilmestyvä lehti Transfer, ja ylläpitää myös merkittävää 
eurooppalaisiin työmarkkinasuhteisiin erikoistunutta kirjastoa. 
 
Työsuojelujärjestö Trade Union Technical Bureau for Health and Safety 
(TUTB)45 tarjoaa tutkimusapua EAY:lle ja sen jäsenille asioissa, jotka liittyvät 
eurooppalaisen työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja 
standardien yhdenmukaistamiseen. 
 
 

Tehtävät ja valtuudet 
 
EAY:n peruskirja määrittelee, että se toimii erityisesti seuraavien asioiden 
edistämiseksi: 
 
• poliittisen vapauden ja demokratian edistäminen ja lujittaminen 
• ihmisoikeuksien ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden kunnioitus 
• sukupuoleen, ikään, ihonväriin, rotuun, sukupuoliseen suuntautumiseen, 

kansallisuuteen, uskontoon, maailmankatsomukseen tai poliittisiin mielipiteisiin 
liittyvän syrjinnän poistaminen kaikissa muodoissaan 

• miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistäminen 
• maantieteellisesti tasapainoinen ja ekologisesti kestävä taloudellinen ja sosiaalinen 

kehitys 

                                                 
41 URL: http://www.etuc.org/etuco/  
42 URL: http://www.etuc.org/etuco/  
43 URL: http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/  
44 URL: http://www.etuc.org/etui/  
45 URL: http://www.etuc.org/tutb/  

 82 



• vapaasti valittava ja tuottava ammatti kaikille 
• koulutuksen kehittäminen, parantaminen ja tehostaminen 
• talouden demokratisointi 
• elin- ja työolosuhteiden parantaminen 
• yhteiskunta, jossa ei ole syrjäytymistä ja joka perustuu vapauden, 

oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden periaatteille. 
 
EAY pyrkii vaikuttamaan Euroopan unioniin olemalla edustettuna sen monissa 
instituutioissa (komissio, neuvosto, parlamentti) ja varmistamalla 
ammattiyhdistysliikkeen osallistumisen lukuisiin neuvoa-antaviin elimiin (mukaan 
luettuna talous- ja sosiaalikomitea)46. Koska se on yksi tunnustetuista 
työmarkkinaosapuolista, komissio pyytää siltä kannanottoja lukuisiin taloudellisia ja 
sosiaalisia säädöksiä koskeviin kysymyksiin. Samalla EAY pyrkii sosiaalisen 
vuoropuhelun kautta solmimaan työnantajien kanssa eurooppalaisen tason sopimuksia 
eri kysymyksistä.  
 
 

Keskeinen politiikka ja painopistealat 
 
EAY tukee Euroopan integraation syventämistä ja laajentamista, myös nykyisen 
unionin laajentumista Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasmaihin, mikä on yksi sen 
keskeisistä nykyisiä painopistealoista47. 
 
Se pyrkii myös edistämään aidosti sosiaalisen Euroopan luomista. Tämä 
tarkoittaa sosiaalisten oikeuksien ja sosiaalisen demokratian vahvistamista tavalla, 
jossa sosiaalipolitiikkaa ei nähdä ainoastaan talouspolitiikan kylkiäisenä vaan EU:n 
tavoitteena sinänsä. Tällaiseen politiikkaan kuuluisi tavoitteiden ja suuntien 
yhtenäistäminen niin taloudellisella, sosiaalisella kuin ekologisellakin tasolla. Siihen 
sisältyisi myös esimerkiksi sellaisten keskeisten tavoitteiden saavuttaminen kuin 
naisten ja miesten välinen tasa-arvo, syrjinnän ja muukalaisvihan poistaminen, 
kattava työntekijöiden kuuleminen ja tiedottaminen, terveys ja turvallisuus, 
ammatillinen koulutus ja kelpoisuusehdot sekä työn organisointi. Yksi tähän liittyvistä 
tavoitteista on myös eurooppalaisia yritysneuvostoja koskevan direktiivin tehokas 
toimeenpano. 
 
EAY:n mielestä tätä tavoitetta voidaan edistää lainsäädännöllä ja vapaissa 
työehtosopimusneuvotteluissa. Yhtäältä unionin perustamissopimuksessa on 
tunnustettava tietyt yksilöiden ja yhteisöiden oikeudet. Toisaalta 
työmarkkinaosapuolten on voitava solmia sitovia sopimuksia riippumattomina 
lainsäätäjistä, organisoidun sosiaalisen vuoropuhelun kautta. Tämän sosiaalisen 
vuoropuhelun48 laajentaminen ja vahvistaminen on myös tärkeä tavoite. 
 
Työllisyys49 on keskeinen kysymys ja tavoitteena on sekä lisätä työpaikkojen määrää 
että parantaa niiden laatua ja auttaa vähentämään merkittävästi nykyistä 
työttömyysastetta Euroopan unionissa. Tässä yhteydessä on otettu ilolla vastaan  
työllisyyden aiempaa keskeisempi asema Amsterdamin sopimuksessa ja kehitettäessä 
kansallisia työllisyyttä koskevia toimintaohjelmia. EAY tukee laajasti myös kehitystä 

                                                 
46 Ks. myös luku 6. 
47 Lisätietoa EAY:n politiikasta ja painopistealoista on saatavana osoitteesta http://www.etuc.org/en  
48 Ks. luku 9. 
49 Ks. myös osio Kasvu, kilpailukyky ja työllisyys luvusta 7. 
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kohti talous- ja rahaliittoa, mutta se haluaa nähdä tämän perustuvan ensisijaisesti 
aitoon talouden yhdenmukaistamiseen puhtaasti monetarististen kriteerien kuten 
korkotason tai inflaation sijaan. 
 
 

Koulutuspolitiikka 
 
Olemme edellä esitelleet EAY:n kaksi koulutusorganisaatiota, ETUCOn, jotka 
kehittävät ja tuottavat palveluja tällä alueella. Näiden lisäksi EAY itse on 
koulutuspolitiikan kehittämisen tasolla tässä keskeisesti mukana. Sillä on suora 
edustus myös useissa EU:n koulutusta käsittelevissä toimielimissä, mukaan luettuna 
ammatillista koulutusta käsittelevä neuvoa-antava komitea ja kaksi rahoitusohjelmia 
käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa: Euroopan sosiaalirahaston komitea50 ja 
Leonardo da Vinci -komitea51. Se on myös keskeinen jäsen sosiaalista vuoropuhelua ja 
koulutusta käsittelevässä työryhmässä yhdessä UNICEn (Euroopan teollisuuden ja 
työnantajien järjestö) ja CEEPin (joka edustaa julkisen sektorin yhtiöitä Euroopan 
tasolla)52 kanssa. 
 
EAY:n oman politiikan muodostamisessa tehtiin vuonna 1996 yksi merkittävimmistä 
kannanotoista koulutukseen vastauksena komission Valkoiseen kirjaan 
koulutuksesta53. Samalla kun EAY pitää valkoista kirjaa yleisesti tervetulleena, se 
puuttui muodollisessa kannanotossaan useisiin siinä näkemiinsä puutteisiin. Yhteen 
viidestä valkoisen kirjan asettamasta tavoitteesta – että ’pääomasijoituksia ja 
sijoituksia koulutukseen on kohdeltava samalla tavalla’ – puututaan edelleen myös 
EAY:n koulutustyöryhmän julkaisussa Promoting Investment in Human Resources 
(”inhimillisiin voimavaroihin sijoittamisen edistäminen”) syyskuulta 1999. 
 
Vuonna 1998 työryhmä asetti tavoitteensa ja työohjelmansa kolmen eri toimintalinjan 
ympärille:54  

Elinikäisen oppimisen tukeminen, mikä voi osaltaan 
parantaa työllisyyttä 
 
EAY ehdotti erilaisten keskustelujen jälkeen – joita käytiin ammattiyhdistystasolla 
sosiaaliseen vuoropuheluun liittyen sekä hallitusten ja Euroopan komission tasolla – 
neljää pääaihetta: 
 
1. Elinikäinen oppiminen. 
2. Ammattimainen ohjaus. 
3. Ammatillisen pätevyyden saavutettavuus. 
4. Resurssien saavutettavuus. 

                                                 
50 Ks. luku 6. 
51 Ks. luku 11. 
52 UNICEn www-sivuston osoite on http://www.unice.org/.  CEEPin osoite on http://www.ceep.org/  
53 Valkoinen kirja koulutuksesta. KOM(95) 590, marraskuu 1995. Englanninkielinen versio: 
http://europa.eu.int/comm/education/lb-en.pdf  
54 Täysi versio working ryhmän järjestysitä ja ohjelma työn voidaan löytää liitteessä 10. 
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Eurooppalaisen sosiaalisen vuoropuhelun kehittäminen 
ammatillisen koulutuksen alalla 
 
EAY:n katsoo, että työmarkkinaosapuolten asemaa eurooppalaisella tasolla 
ammatillisen koulutuksen alalla on vahvistettava yhdessä työnantajajärjestöjen, 
UNICEn ja CEEPin, kanssa. Tämän saavuttamiseksi on tärkeää lisätä yhteistoimintaa 
komission ja muiden institutionaalisten osapuolten kanssa, erityisesti laadittaessa 
julistuksia, mielipiteitä ja kannanottoja eri komiteoissa tms. 
 
Tässä yhteydessä EAY pitää tärkeänä: 
 
• edetä kannanottojen ja julistusten laadinnasta tasolle, jolla yritetään neuvotella 

työnantajien kanssa eurooppalaisella tasolla puitesopimus, joka mahdollistaa 
koulutuksen saatavuuden koko työuran ajan 

• kehittää sitoumuksia jotka tehtiin osana EAY:n, UNICEn ja CEEPin panosta 
Euroopan työllisyyttä koskevan luottamussopimukseen Dublinin Eurooppa-
neuvostossa, erityisesti rakennerahastoja koskevan osuuden yhteydessä ja 
Euroopan komission Agenda 2000:ssa tekemien muutosehdotusten valossa sekä 
elinikäistä oppimista käsittelevän osuuden yhteydessä 

• kehittää viitekehys mahdollisia työmarkkinaosapuolten erityistoimia varten, myös 
osastotasolla ja eri sektoreilla 

• kehittää edelleen ja vahvistaa työmarkkinaosapuolten ja Cedefopin (Euroopan 
ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus)55 välistä yhteistyötä erityisesti 
eurooppalaisen sosiaalisen vuoropuhelun tekniseen tukeen liittyvissä asioissa. 

Parantaa EAY:n valmiuksia koulutusalan ehdotusten 
tekemiseen ja niihin vastaamiseen 
 
Tärkeimpiin tavoitteisiin tällä alalla kuuluvat: 
 
• viitekehyksen ja juridisten välineiden luominen EU:n instituutioihin ja niiden 

ehdotuksiin liittyviä kannanottoja varten 
• komission Valkoisessa kirjassa koulutuksesta tekemien ehdotusten toteutumisen 

seuraaminen 
• eurooppalaisiin ammatilliseen ja muuhun koulutukseen liittyviin ohjelmiin 

osallistumisen lisääminen, mukaan lukien tehokkaampi EU-ohjelmien 
hyödyntäminen ammattiliittojen tavoitteiden ajamiseksi poliittisella tasolla 

• komission Vihreässä kirjassa kansainvälisen liikkuvuuden esteistä: koulutus, 
ammattikoulutus, tutkimus56 tekemien ehdotusten toteutumisen seuraaminen 

• aktiivisen ammatillisen koulutuksen politiikan kehittäminen rakennerahastojen ja 
Agenda 2000:n puitteissa. 

 
Kehitettäessä ehdotuksia eurooppalaisen tason projekteja varten on mielestämme 
tärkeää pohtia tapoja, joilla projektien tulokset voisivat tukea ammattiyhdistysten 
politiikkaa ja tavoitteita eurooppalaisella tasolla tai olla hyödyllisiä kansallisissa 
kysymyksissä. Tässä luvussa on pyritty antamaan tähän liittyviä ohjeita ja neuvomaan 
myös mistä voit saada lisätietoja ja apua. 

                                                 
55 URL: http://www.cedefop.gr/  
56 Ks. http://europa.eu.int/comm/education/lvert/gphome.html  
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Luku 9 
 

Ammattiliitot ja sosiaalinen vuoropuhelu 
 
 
Euroopan unioni tunnustaa työntekijä- ja työnantajajärjestöjen merkityksen ja sen 
hyödyn, joka saadaan luomalla tapoja, joilla ne voivat osallistua politiikan 
kehittämiseen. Vaikka talous- ja sosiaalikomiteassa on ollut ammattiliittojen edustus 
jo Euroopan yhteisön varhaisvaiheista asti, viime vuosina ’sosiaalisen vuoropuhelun’ 
käsite on saanut yhä tärkeämmän aseman monilla alueilla, mukaan luettuna koulutus 
ja ammattikoulutus. 
 
Näiden neuvottelumekanismien lisäksi aloitettiin komission puheenjohtaja Jacques 
Delorsin toimesta vuonna 1985 uusi kehysrakenne suoraa sosiaalista vuoropuhelua 
varten työntekijöitä edustavan järjestön (EAY) ja työnantajajärjestöjen (UNICE ja 
CEEP) välillä. Tämä sai säädöksin vahvistetun aseman Euroopan unionin perustaneen 
Maastrichtin sopimuksen artiklassa 118 b, joka edellyttää, että komissio pyrkii 
kehittämään vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten välillä eurooppalaisella tasolla 
erilaisissa sosiaalisissa kysymyksissä, joihin kuuluvat vapaa liikkuminen, elin- ja 
työympäristöjen parantaminen, sosiaaliturva, yhdistymisvapaus ja 
työehtosopimusneuvotteluoikeus, ammatillinen koulutus, naisten ja miesten välinen 
tasa-arvo, työntekijöiden osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen sekä 
työterveys- ja turvallisuus. Sopimus edellyttää yhteistyötä työnantajien ja 
työntekijöiden kanssa ja molempien osapuolten kannanottojen ja suositusten 
esittelemistä ennen kuin ehdotuksia annetaan neuvostolle. 
 
Sosiaalisen vuoropuhelun roolin laajeneminen heijastuu työmarkkinaosapuolten 
lisääntyneenä osallistumisena unionin työhön, mukaan lukien niiden osallistuminen 
sellaisten ohjelmien valvontaan ja arviointiin kuten Leonardo da Vinci57 ja 
yhteisöaloitteet58. Useimmilla alueilla niiden rooli on puhtaasti neuvoa-antava. 
Maastrichtin sopimuksen sosiaalipöytäkirja, jonka kaikki jäsenmaat ovat nyt 
hyväksyneet, tarjoaa työmarkkinaosapuolille mahdollisuuden tehdä yhdessä aloitteita 
säädöksistä. Ensimmäinen historiallinen esimerkki tästä oli vanhempainlomaa koskeva 
puitesopimus, jonka EAY, UNICE ja CEEP allekirjoittivat joulukuussa 1995 ja jota 
seurasi osa-aikatyötä koskeva puitesopimus vuonna 1997. Molemmat on nyt 
työmarkkinaosapuolten pyynnöstä toimeenpantu neuvoston direktiivillä. Kolmas, 
määräaikaista työtä koskeva puitesopimus, saatiin neuvoteltua 
työmarkkinaosapuolten kesken 1999, ja se vahvistettiin direktiivillä tuon vuoden 
kesäkuussa. 
 
Kaikki esimerkit sosiaalisesta vuoropuhelusta eivät ole yhtä onnistuneita, ja EAY 
toivookin työmarkkinaosapuolten roolin vahvistuvan huomattavasti ja tulevia 
säädöksien laadintaan liittyviä rakennekehyksiä laadittavan yhteisvoimin. Sosiaalinen 
vuoropuhelu edustaa kuitenkin merkittävää ulottuvuutta ammattiliittojen 
osallistumisessa monilla eri alueilla, mukaan luettuna ammatillinen koulutus. 

                                                 
57 Ks. luku 11. 
58 Ks. luku 13. 
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Yhteiset lausunnot 
 
Vuodesta 1986 alkaen sosiaalinen vuoropuhelu on johtanut sarjaan ’yhteisiä 
lausuntoja’ (common opinions), joissa EAY, UNICE ja CEEP luonnostelevat yhteisiä 
kantoja ja nimeävät yhteisiä tavoitteitaan sosiaalipolitiikan alalla. 
 
Kaikista tähän asti sovituista yhteisistä lausunnoista nousee esiin erityisesti kysymys 
koulutuksesta ja sosiaalisen vuoropuhelun asemasta koulutuksen alalla. Toistuviin 
teemoihin sisältyvät: 
 
• ammatillisen koulutuksen asema kehityksen edistämisessä, mikä on kaikilta osin 

(politiikka, resurssit, painopistealueet jne.) työmarkkinaosapuolten ja hallitusten 
yhteinen etu  

• työntekijöiden kannustaminen korkeampaan pätevyyteen tarjoamalla enemmän 
tietoa ja mahdollisuuksia 

• jatkuvan, laadukkaan ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja pätevyysehtojen 
yhdenmukaistaminen sekä työmarkkinaosapuolten vahvempi asema kaikissa 
vaiheissa, tarpeiden analysoinnista ja politiikan määrittelystä projektien 
toimeenpanoon, valvontaan ja arviointiin 

• ammatillisen ohjauksen toiminnan ja palvelujen arviointi, joka liittyy uusien 
koulutus- ja pätevöitymismuotojen tarpeeseen 

• peruskoulutuksen laajentaminen sellaiseksi, että se tarjoaa laajan yleissivistyksen 
ja takaa tunnustetun ammatillisen pätevyyden koulujen ja liike-elämän läheisen 
yhteistyön tukemana 

• erityisen huomion kiinnittäminen koulutuksen asemaan naisten tasa-arvoisten 
mahdollisuuksien tukemisessa. 

 
Yhteiset lausunnot sisältävät toimintaehdotuksia kaikista näistä aiheista yhteisölle, 
jäsenmaiden hallituksille ja niiden instituutioille sekä myös työmarkkinaosapuolten 
omille organisaatioille, sekä yhteisön että jäsenmaiden tasolla. 
 
Vuoden 1995 lopussa sosiaalisen vuoropuhelun ja koulutuksen työryhmä päätti 
määritellä uudelleen yhteisissä lausunnoissa käsiteltyjä pääteemoja, ensisijaisena 
tarkoituksena löytää mahdollisuuksia yhteisiin projekteihin tai aloitteisiin, joilla voisi 
olla laajempaa poliittista merkitystä kuin aikaisemmalla työllä. 
 
Tällöin nimettiin neljä teemaa, jotka edelleen muodostavat ryhmän työsitoumuksen: 
 
• perus- ja jatkokoulutus elinikäisen koulutuksen ympäristössä 
• pätevyysehdot, mukaan lukien tarpeiden ennakointi ja analyysi sekä ongelmat, 

jotka liittyvät pätevyysehtojen vahvistamiseen, todistamiseen ja selkeyteen 
• ammatillinen koulutus nuorille ja aikuisille 
• resurssit: rahoitus, yhteinen vastuu ja yhteiset sijoitukset. 
 
 

Sosiaalisen vuoropuhelun tukeminen 
 
Jatkuvaa koulutusta käsittelevästä sosiaalisesta vuoropuhelusta on koottu kaksi 
tärkeää asiakirjakokoelmaa (lokakuussa 1994 ja toukokuussa 1996). Näissä teksteissä 
joukko EAY:n, UNICEn ja CEEPin nimittämiä asiantuntijoita nimeää ja analysoi 
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ammattiliittojen ja työnantajien yhteisistä aloitteista saatuja tärkeitä kokemuksia 
monissa keskeisissä teemoissa: 
 
• yrityksen sisällä tapahtuva koulutussuunnittelu 
• pienet ja keskisuuret yritykset 
• organisaation kehitys 
• erityiset työsuhteet 
• nuorten integroiminen 
• uudet alueellisen tason yhteistyömuodot 
• vahvistaminen/hyväksyminen 
• keinot ja välineet 
• resurssien osoittaminen 
• yksilöllisten tarpeiden ratkaiseminen uusilla tavoilla. 
 
Näiden teemojen ympärille muodostuneesta keskustelusta on noussut erityisesti 
Leonardo da Vinci -ohjelman puitteissa merkittäviä projekteja, jotka ovat johtaneet 
sosiaalisen vuoropuhelun kehittämiseen. 
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Luku 10 

Katsaus EU:n tukiohjelmiin 
 
 
Käsikirjan osa III tarkastelee joitakin Euroopan komission EU:n poliittisten 
painopisteiden toteuttamiseksi luomia tukiohjelmia. Luvuissa Kuusi ja Seitsemän on 
taustatietoa tärkeimmistä politiikan alueista. Tässä luvussa annetaan lyhyt katsaus 
alueisiin, jotka saattavat olla kiinnostavia ammattiliitoille niiden hakiessa tukea 
kansainvälisiin hankkeisiin. Monia nyt esiteltävistä rahoitusohjelmista käsitellään 
yksityiskohtaisemmin myöhemmissä luvuissa 
 
Vaikka monia aloitteita rahoitetaan vuosibudjetin vuosittain uudelleen neuvoteltavien 
kohtien perusteella, joillakin tärkeimmillä kohteilla – kuten Euroopan sosiaalirahasto, 
Leonardo da Vinci ja Sokrates -ohjelmat sekä tutkimusta, teknologista kehittämistä ja 
esittelyä koskeva puiteohjelma – on oma budjetti ja ohjelma, jotka kattavat 
useamman vuoden. Nämä laajat ohjelmat muodostuvat lukuisista erillisistä 
alaohjelmista, joilla on kullakin omat tavoitteensa ja sääntönsä. 
 
Jokainen rahoitusaloite – oli se sitten rahoitettu vuosibudjetista tai jostakin 
suuremmasta ohjelmasta – julkaisee yleensä omat suuntaviivansa ja/tai käsikirjansa 
sekä hakemuslomakkeensa. Niitä on saatavana asianomaiselta pääosastolta tai 
komission kansallisilta toimistoilta (ks. Liite 8) tai ne voi ladata komission WWW-
sivuilta. 
 
Seuraavassa esitellään suuntaa-antava valikoima joistakin tätä kirjoitettaessa tarjolla 
olevista ammattiliittoja todennäköisesti kiinnostavista ohjelmista. Tarjonta vaihtelee 
vuosittain. Päivitettyä tietoa löytyy ETUCOn WWW-sivujen EU-tietopalvelusivuilta 
tai asianomaisen pääosaston WWW-sivuilta. 
 
Seuraavilla sivuilla oleva informaatio on järjestetty aihepiireittäin. Sama ohjelma voi 
olla useamman otsikon alla. Jotkin tärkeimmistä aloitteista, mukaan luettuna 
Leonardo da Vinci ja Sokrates -ohjelmat, Euroopan sosiaalirahasto sekä tutkimusta, 
teknologista kehittämistä ja esittelyä koskeva viides puiteohjelma, ovat erillisten 
lukujen aiheena.  
 

Koulutus 
 
Koulutus on komission rahoituksen pääkohteita ja siihen sisältyy Koulutuksen ja 
kulttuurin pääosaston hallinnoimien ohjelmien lisäksi osia myös muista ohjelmista, 
kuten: 

Leonardo da Vinci -ohjelma 
Leonardo da Vinci ohjelma koskee ammatillista koulutusta ja pyrkii parantamaan 
EU-kansalaisten taitoja ja kykyjä. (Yksityiskohtaisempi kuvaus Luvussa 11.) 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html 
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Sokrates-ohjelma 
Sokrates-ohjelma tukee innovaatioita ja kansainvälistä yhteistyötä kouluissa, 
yliopistoissa ja aikuiskoulutuksessa. (Yksityiskohtaisempi kuvaus Luvussa 12.) 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates-fi.html 

Euroopan sosiaalirahasto ja yhteisöaloitteet 
Euroopan sosiaalirahasto ja yhteisöaloitteet, erityisesti EQUAL-ohjelma, ovat 
painottuneet voimakkaasti ammatilliseen koulutukseen. (Yksityiskohtaisempi 
kuvaus Luvussa 13.) 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_fi.html 

Tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskeva 
viides puiteohjelma 

Vaikka tämä ohjelma on pääasiassa keskittynyt tekniikan kehittämiseen, sen 
Tietoyhteiskunnan tekniikat -ohjelma on painottunut myös koulutukseen. 
(Yksityiskohtaisempi kuvaus Luvussa 14.) 
 
WWW-sivut: 
http://www.cordis.lu/rtd2002/fp-activities/activities.htm  

Connect-ohjelma 
Connect-ohjelman tarkoitus on lisätä EU:n koulutukseen, kulttuuriin, 
innovaatioihin, tutkimukseen ja uuteen tekniikkaan liittyvien ohjelmien – kuten 
Leonardo da Vinci, Sokrates ja viides puiteohjelma – välistä yhteistyötä. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/education/connect/selection.html 

Yhteisön Nuoriso-toimintaohjelma 
Ohjelmaan kuuluva alaohjelma 5, Tukitoimet, sisältää koulutusmahdollisuuksia 
nuorten kanssa toimiville. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/education/youth/youthprogram.html  

eLearning-toimintasuunnitelma 
Tämä ehdotuspyyntö tähtää siihen, että paremmin ymmärrettäisiin tieto- ja 
viestintätekniikkaa hyödyntävän oppimisen metodeihin, sisältöön ja resursseihin 
liittyvät ongelmat ja mahdollisuudet ja niiden vaikutus opetukseen, samoin kuin 
tämän uuden sektorin pedagogiset ja teknologiset suuntaukset ja sen vaikutus 
eurooppalaiseen lisäarvoon. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html 
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B3-4002 Työntekijäjärjestöjä koskevat koulutus- ja 
tiedotustoimet 

Tämä vuosittainen budjettikohta tukee työntekijäjärjestöjen tiedotus- ja 
koulutustoimintaa, työmarkkinaosapuolten edustajien osallistuminen mukaan 
luettuna. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 

EY:n ja Yhdysvaltojen yhteistyöohjelma korkea-asteen 
koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla 

Tästä ohjelmasta tuetaan transatlanttisia yhteistyöhankkeita joihin kuuluvat 
opiskelijoiden liikkuvuus, opiskelijavaihto, innovatiivisen opetussuunnitelman 
kehittäminen, harjoittelujaksot, lyhyet intensiiviohjelmat, opetustehtävät ja muut 
innovatiiviset hankkeet,  myös uusi tekniikka ja etäopiskelu. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/education/ec-usa/usa.html 

EY:n ja Kanadan yhteistyöohjelma korkea-asteen 
koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla 

Tästä ohjelmasta tuettuihin toimintoihin kuuluvat innovatiivisen kansainvälisen 
opetusohjelman kehittäminen ja levittäminen; opiskelijavaihdot ja niiden 
organisatoristen puitteiden kehittäminen; opettajien, kouluttajien, 
hallintohenkilöstön ja muiden kysymykseen tulevien asiantuntijoiden organisoitu 
vaihtotoiminta sekä Internetiin ja tietokoneisiin perustuvien tekniikoiden yhteinen 
kehittäminen ja levittäminen. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/education/canada/canada.html 

ALFA-ohjelma 
Tämä ohjelma tukee EU:n ja Latinalaisen Amerikan välistä akateemista yhteistyötä 
ja sisältää korkeakoulujen, koulujen, ammattiliittojen ja/tai erikoistuneiden 
koulutuslaitosten välisen yhteistyön edistämisen jatkokoulutuskurssien 
järjestämiseksi. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm 
 

Työllisyys ja työllistettävyys 
 
Päävastuu työllisyyspolitiikasta on työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosastolla, mutta 
myös koulutuksen ja kulttuurin pääosasto tukee työvoiman koulutustoimintaa.  
Nykyisiin tukimahdollisuuksiin sisältyvät mm. seuraavat: 
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B5-5020 Eurooppalaista työllisyysstrategiaa tukevat 
seminaarit ja hankkeet 

Tuki kansainvälisille seminaareille ja hankkeille, jotka käsittelevät eurooppalaisen 
työllisyysstrategian keskeisiä tekijöitä, kuten: aliedustettuihin ryhmiin kohdennetut 
toimet; elinikäisen oppimisen edistäminen ja ammattitaitojen kehittäminen; 
kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen; työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan aseman kehittäminen; työllisyyspolitiikan arviointivälineiden 
kehittäminen; ehdokasmaiden integrointi eurooppalaiseen työllisyysstrategiaan; 
toimet, joilla parannetaan julkisten työnvälityspalvelujen kykyä löytää sopivat 
työpaikat sopiville työnhakijoille. 

WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 

B5-5030 Paikallista sitoutumista koskevat valmistelevat 
toimet 

Tuki kansainvälisille seminaareille ja yhteistyöhankkeille, jotka vahvistavat 
paikallisten, alueellisten ja kansallisten toimijoiden kykyä omaksua integroitu 
lähestymistapa paikallistason toimintaan työllisyyden hyväksi; seuranta, arviointi- 
ja esikuva-analyysivälineiden kehittäminen ja kokeileminen paikallisten 
työllisyysstrategioiden tueksi; tietoisuuden lisääminen, tiedon levittäminen hyvistä 
käytännöistä ja yhteistyön luominen eri alueiden välille. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 

B3-4011 EURES (Euroopan työllisyyspalvelujen verkosto) 
Tämä rahoitus tukee EURES-verkostoa, jonka tavoitteena on tarjota työllisyyttä 
koskevia neuvonta- ja tiedotuspalveluja jäsenmaiden välillä, välittää työpaikkoja ja 
-hakemuksia yhteisön tasolla ja yli rajojen sekä vaihtaa tietoja jäsenmaiden välillä 
työmarkkinatilanteesta ja elin- ja työolosuhteista. 

 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/eures/en/index.ht
m 

Leonardo da Vinci -ohjelma 
Leonardo da Vinci ohjelma koskee ammatillista koulutusta ja pyrkii parantamaan 
EU-kansalaisten taitoja ja kykyjä.  (Yksityiskohtaisempi kuvaus Luvussa 11.) 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html 

Euroopan sosiaalirahasto ja yhteisöaloitteet 
Euroopan sosiaalirahasto ja yhteisöaloitteet, erityisesti EQUAL-ohjelma, ovat 
painottuneet voimakkaasti työllistyvyyden edistämiseen ja parantamiseen. 
(Yksityiskohtaisempi kuvaus Luvussa 13.) 
 
WWW-sivut: 
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http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_fi.html 

Työmarkkinasuhteet 
 
Monet vuosittaiset budjettikohdat käsittelevät työmarkkinasuhteita ja työntekijöiden 
edustusta, tällä hetkellä mm. seuraavat: 

B3-4000 Työmarkkinasuhteet ja työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelu 

Tämä rahoitus tukee toimia, jotka edistävät työmarkkinaosapuolten välistä 
vuoropuhelua eri toimialojen ja sektorien välillä sekä erityisesti sellaisia toimintoja 
työmarkkinasuhteiden alalla, jotka on tähdätty kehittämään asiantuntemusta ja 
tiedon vaihtoa eurooppalaisella tasolla. Se tukee myös hyviä käytäntöjä ja 
verkostoja edistäviä toimia, samoin kuin opiskelua ja hankkeita, jotka edistävät 
työntekijöiden rahoitusosakkuusjärjestelmiä. 

WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002
_01_fi.pdf 

B3-4002 Työntekijäjärjestöjä koskevat koulutus- ja 
tiedotustoimet 

Tämä budjettikohta tukee työntekijäjärjestöjen tiedotus- ja koulutustoimintaa, 
joka perustuu yhteisön sisämarkkinoiden sosiaalisen ulottuvuuden toimeenpanoon, 
työmarkkinaosapuolten edustajien osallistuminen mukaan luettuna. 

WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002

_002.pdf 

B3-4003 Yritysten edustajille tiedottaminen, heidän 
kuulemisensa ja osallistumisensa 

Tämä budjettikohta tukee toimia, joilla vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä 
työntekijöiden ja työnantajien välillä tiedottamiseen, kuulemiseen ja 
osallistumiseen liittyvissä kysymyksissä yrityksissä, jotka toimivat useammassa 
kuin yhdessä jäsenmaassa. Sitä voidaan käyttää myös rahoittamaan näiden 
yritysten kansainvälisen tason päätöksentekoelinten edustajien koulutusta. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002
_003_fi.pdf 
 

Sosiaaliset kysymykset ja ympäristökysymykset 
Komissio tukee myös hankkeita jotka kattavat monenlaisia sosiaalisia ja ympäristöön 
liittyviä kysymyksiä, mukaan luettuna sukupuolten välinen tasa-arvo, syrjintä ja 
syrjäytyminen, ympäristöongelmat sekä työterveys- ja turvallisuus. 
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Naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvä yhteisön 
toimintaohjelma (2001-2005) 

Tämä ohjelma pyrkii edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa, erityisesti 
tarjoamalla apua ja tukea naisten ja miesten tasa-arvoa koskevalle yhteisön 
puitestrategialle. Ohjelma koordinoi, tukee ja rahoittaa laaja-alaisia kansainvälisiä 
toimia strategian eri toimialoilla ja se täydentää muita EU:n ohjelmia ja 
rahoitusmuotoja. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 

B3-4012 Miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon tähtäävät 
toimet 

Tämä budjettijettikohta on tarkoitettu rahoittamaan yhteisön sukupuolten välisen 
tasa-arvoa koskevan puiteohjelmaan toimeenpanoa tukemalla tietojen, 
kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa ja verkostoitumista eurooppalaisella 
tasolla. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 

Euroopan sosiaalirahasto ja yhteisöaloitteet 
Euroopan sosiaalirahasto ja yhteisöaloitteet, erityisesti EQUAL-ohjelma, ovat 
painottuneet voimakkaasti tasa-arvoasioihin. (Yksityiskohtaisempi kuvaus 
Luvussa 13.) 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_fi.html 

Daphne-ohjelma  (2000-2003) 
Daphne-ohjelma on nelivuotinen eurooppalainen ohjelma joka tukee toimia lapsiin, 
nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi – väkivalta ymmärrettynä 
hyvin laajassa merkityksessä. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/project/daphne/fi/index.htm 

B3-4015 Sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa valmistelevat 
toimet 

Tämä budjettikohta kattaa valmistelevat toimet monivuotista toimintaohjelmaa 
varten, joka on tähdätty tiedottamisen, yhteistyön ja vaihtotoimien edistämiseen, 
parhaiden käytäntöjen levittämiseen ja innovatiivisiin lähestymistapoihin 
sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemisessä. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-
incl/index_en.htm 
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B4-306 Valistus ympäristöongelmista 
Tämä kohta komission vuosibudjetissa on tarkoitettu kattamaan 
ympäristöongelmia ja kestävää kehitystä koskevan tiedotuksen ja tietoisuutta 
lisäävien toimien rahoitus. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm 

B3-4310 Terveyden, hygienian ja turvallisuuden suojelu 
työpaikalla 

Tämä rahoitus on suunniteltu takaamaan EU:n työterveyttä ja -turvallisuutta 
koskevien direktiivien asianmukainen soveltaminen ja varmistamaan molempien 
työmarkkinaosapuolten osallistuminen yhteisön tätä alaa koskevan politiikan 
suunnitteluun, muodostamiseen ja toimeenpanoon. 

 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/h&s/callprop/index_en.
htm 

 
 

Tietoyhteiskunta 
Tietoyhteiskuntaa koskevat kysymykset liittyvät useisiin ohjelmiin ja kattavat erilaisia 
aiheita teknisestä innovaatiosta etäopiskeluun. Tässä on pieni valikoima 
rahoitusmahdollisuuksista tällä alalla: 
 

Tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskeva 
viides puiteohjelma 

Vaikka tämä ohjelma on pääasiassa keskittynyt tekniikan kehittämiseen, sen 
Tietoyhteiskunnan tekniikat -ohjelma on painottunut myös koulutukseen ja uuden 
tekniikan sosiaalisiin sovelluksiin. (Yksityiskohtaisempi kuvaus Luvussa 14.) 
 
WWW-sivut: 
http://www.cordis.lu/rtd2002/home.html 
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm 

TEN-Telecom-ohjelma 
TEN-Telecom tukee Euroopan laajuisten telekommunikaatiopalvelujen ja -
sovellusten kehittämistä yleistä etua palvelevilla aloilla tarjoamalla apua joko 
hankkeen selvitysvaiheessa tai sen markkinoilla hyödyntämisen alkuvaiheessa  
 
WWW-sivut: 
http://www.ten-telecom.org/ 
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PROMISE – tietoyhteiskunnan luomista Euroopassa edistävä 
ohjelma 

PROMISE pyrkii kannustamaan tietoyhteiskunnan luomista Euroopassa lisäämällä 
tietoisuutta ja ymmärrystä sen mahdollisista vaikutuksista ja uusista sovelluksista 
Euroopassa, optimoimalla eurooppalaisen tietoyhteiskunnan sosioekonomiset 
hyödyt ja parantamalla Euroopan asemaa ja näkyvyyttä tietoyhteiskunnan 
maailmanlaajuisessa mittakaavassa.  
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/ISPO/promotion/i_promise.html 

Leonardo da Vinci -ohjelma 
Leonardo da Vinci ohjelma koskee ammatillista koulutusta ja pyrkii parantamaan 
EU-kansalaisten taitoja ja kykyjä, ja se on painottunut myös multimediaan ja 
etäopiskeluun. (Yksityiskohtaisempi kuvaus Luvussa 11.) 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html 

Sokrates-ohjelma 
Sokrates-ohjelma tukee innovaatioita ja kansainvälistä yhteistyötä kouluissa, 
yliopistoissa ja aikuiskoulutuksessa, ja siihen sisältyy yhtenä aihepiirinä 
etäopiskelu. (Yksityiskohtaisempi kuvaus Luvussa 12.) 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates-fi.html 

eLearning-toimintasuunnitelma 
Tämä ehdotuspyyntö tähtää siihen, että paremmin ymmärrettäisiin tieto- ja 
viestintätekniikkaa hyödyntävän oppimisen metodeihin, sisältöön ja resursseihin 
liittyvät ongelmat ja mahdollisuudet ja niiden vaikutus opetukseen, samoin kuin 
tämän uuden sektorin pedagogiset ja teknologiset suuntaukset ja sen vaikutus 
eurooppalaiseen lisäarvoon. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html 

eContent-ohjelma 
eContent-ohjelma on tähdätty tukemaan eurooppalaista digitaalista sisällön 
tuotantoa, levitystä ja käyttöä sekä edistämään kielellistä monimuotoisuutta 
maailmanlaajuisissa verkoissa, erityisesti Internetissä. 
 
WWW-sivut: 
http://www.cordis.lu/econtent/home.html 
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Kielet ja kulttuuri 
Komissio tukee erilaisia aloitteita jotka koskevat eurooppalaista kulttuuria ja 
kulttuuriperintöä, samoin kuin kielten oppimista ja eurooppalaisten vähemmistökielten 
ja -kulttuurien suojelua. 
 

Kulttuuri 2000 -ohjelma (2000-2004) 
Uusi Kulttuuri 2000 -ohjelma pyrkii edistämään kulttuurien välistä vuoropuhelua, 
tietoutta historiasta ja kulttuurista, kansainvälistä kulttuurin levittämistä, 
kulttuurista monimuotoisuutta, luovaa työtä ja kulttuuriperinnön vaalimista. 
Ohjelman perusoletuksena on myös se, että kulttuurilla on asema myös 
sosiaalisessa integraatiossa ja sosioekonomisessa kehityksessä. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html 

Leonardo da Vinci -ohjelma 
Leonardo da Vinci ohjelma koskee ammatillista koulutusta ja pyrkii parantamaan 
EU-kansalaisten taitoja ja kykyjä, kielikoulutus mukaan luettuna. 
(Yksityiskohtaisempi kuvaus Luvussa 11.) 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html 

Sokrates-ohjelma 
Sokrates-ohjelma tukee innovaatioita ja kansainvälistä yhteistyötä kouluissa, 
yliopistoissa ja aikuiskoulutuksessa, ja siihen sisältyy yhtenä aihepiirinä kielten 
oppiminen. (Yksityiskohtaisempi kuvaus Luvussa 12.) 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates-fi.html 

B3-1000 Toimet alueellisten ja vähemmistökielten ja –
kulttuurien tukemiseksi ja säilyttämiseksi 

Tämä budjettikohta on tarkoitettu tukemaan toimia, jotka edistävät ja turvaavat 
yhteisön alueellisia kieliä ja kulttuureja. Se on tarkoitettu myös kattamaan 
henkilövaihdon Keski- ja Itä-Euroopan maiden vähemmistökulttuuriryhmien ja 
EU:n välillä. Se on koskee myös niitä vähemmistökieliä, jotka eivät ole sidoksissa 
johonkin tiettyyn alueeseen, kuten jiddish, romaanin kieli jne. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/education/langmin_fi.html 

B3-1003 Valmistelevat toimet yhteisön kielellisen 
monimuotoisuuden edistämiseksi tietoyhteiskunnassa 

Tämän budjettikohdan tarkoitus on edistää kielellistä monimuotoisuutta 
tietoyhteiskunnassa yhteisön alueella; tavoitteena on lisätä tietoisuutta 
monikielisistä palveluista ja edistää yhteisön kielellistä monimuotoisuutta, mukaan 
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luettuna alueelliset ja vähemmän käytetyt kielet, nimenomaan tietoyhteiskunnan 
yhteydessä. Hallinnointi tapahtuu osana eContent-ohjelmaa. 

WWW-sivut: 
http://www.cordis.lu/econtent/ 

 

Yhteistyö ja kehitys 
 
EU tukee monia erilaisia kansainvälisiä yhteistyömuotoja yhteisön ulkopuolisten 
maiden kanssa.  Tukea tarjotaan myös kansalaisjärjestöjen 
kehitystoimintayhteistyölle Euroopan Unionin ulkopuolella, mukaan luettuna koulutus 
ja sosiaalinen kehitys. Lisätietoa yhteistyö- ja kehitysaloitteista on saatavana 
seuraavista sivustoista: 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/index_fi.htm 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm 

 

EY:n ja Yhdysvaltojen yhteistyöohjelma korkea-asteen 
koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla 

Tästä ohjelmasta tuetaan transatlanttisia yhteistyöhankkeita joihin kuuluvat 
opiskelijoiden liikkuvuus, opiskelijavaihto, innovatiivisen opetussuunnitelman 
kehittäminen, harjoittelujaksot, lyhyet intensiiviohjelmat, opetustehtävät ja muut 
innovatiiviset hankkeet, myös uusi tekniikka ja etäopiskelu. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/education/ec-usa/usa.html 

EY:n ja Kanadan yhteistyöohjelma korkea-asteen 
koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla 

Tästä ohjelmasta tuettuihin toimintoihin voivat kuulua innovatiivisen 
kansainvälisen opetusohjelman kehittäminen ja levittäminen; opiskelijavaihdot ja 
niiden organisatoristen puitteiden kehittäminen; opettajien, kouluttajien, 
hallintohenkilöstön ja muiden kysymykseen tulevien asiantuntijoiden organisoitu 
vaihtotoiminta sekä Internetiin ja tietokoneisiin perustuvien tekniikoiden yhteinen 
kehittäminen ja levittäminen. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/education/canada/canada.html 

ALFA-ohjelma 
Tämä ohjelma tukee EU:n ja Latinalaisen Amerikan välistä akateemista yhteistyötä 
ja sisältää korkeakoulujen, koulujen, ammattiliittojen ja/tai erikoistuneiden 
koulutuslaitosten välisen yhteistyön edistämisen jatkokoulutuskurssien 
järjestämiseksi. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm 
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B7-320 Etelä-Afrikan jälleenrakentamisen ja kehittämisen 
Eurooppa-ohjelma  

Tämä ohjelma tarjoaa rahoitusta työpaikkojen luomiseen, koulutukseen ja 
terveyteen liittyvään työhön, johon osallistuu paikallisia yhteisöjä ja 
ammattiliittoja. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/development/index_fi.htm 

B7-410 MEDA-ohjelma 
Tämä ohjelma tukee yhteisön ulkopuolisten Välimeren alueen maiden taloudellisten 
ja sosiaalisten rakenteiden uudistamista. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/meda/index_en.htm 

B7-610 Koulutus ja valistus kehityksen alalla  
Tämä budjettikohta tukee koulujen ja nuorisojärjestöjen järjestämiä valistustoimia, 
jotka koskevat kolmannen maailman kehitystä, sekä lyhytkestoisten 
koulutustilaisuuksien ja kolmansien maiden virkamiehille ja muille kansalaisille 
tarkoitettujen komission osastoilla toteutettavien harjoitteluohjelmien 
järjestämistä. 
 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/development/index_fi.htm 

 

Demokratia ja ihmisoikeudet 
Euroopan unioni on tukenut voimakkaasti demokratiaa ja ihmisoikeuksia sekä 
jäsenmaissa että yhteyksissään yhteisön ulkopuolisiin maihin.  Kansanvaltaa ja 
ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen aloitteen alla on lukuisia erillisiä 
budjettikohtia.  Yksi keskeisiä tekijöitä on viime vuosina ollut tuki Keski- ja Itä-
Euroopan maiden sekä entisen Neuvostoliiton alueen uusien itsenäisten valtioiden 
demokratisoinnille, esimerkiksi aikaisempien PHARE ja TACIS -demokratiaohjelmien 
kautta. Luku 15 tarkastelee lähemmin nykyisin tarjolla olevaa tukea näillä alueilla 
tehtävää työtä varten. 
Lisätietoa aloitteista, jotka tukevat yhteistyötä demokratian ja ihmisoikeuksien alalla 
on saatavana seuraavilta  
 

WWW-sivuilta: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 

 

Vierailut ja vaihdot 
Monet jo käsitellyistä aloitteista tarjoavat tukea vierailuihin, kokouksiin ja 
henkilövaihtoihin Euroopan eri maiden välillä. Ammattiliitoille nämä mahdollisuudet 
saattavat olla kiinnostavia sekä hankkeina sinänsä että hankeideoiden ja 
kumppanuuksien alustavina selvityksinä. Näihin kuuluvat: 
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B3-4000 Työmarkkinasuhteet ja työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelu 

WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002
_01_fi.pdf 

B3-4003 Yritysten edustajille tiedottaminen, heidän 
kuulemisensa ja osallistumisensa 

WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/aides/dgs/empl_fi.
htm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002
_003_fi.pdf 

Leonardo da Vinci -ohjelma 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html 

Sokrates-ohjelma 
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates-fi.html 

Youth -ohjelma  
WWW-sivut: 
http://europa.eu.int/comm/education/youth.html 

 
 
Tässä luvussa esitellyt rahoitusaloitteet on tarkoitettu ainoastaan esimerkinomaiseksi 
otokseksi siitä, mitä tätä kirjoitettaessa on tarjolla. Tarkempaa ja ajantasaisempaa 
tietoa löytyy seuraavasta osoitteesta: 
 
• ETUCOn EU-tietokirjasto 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library 
 
tai asianomaisten pääosastojen ylläpitämiltä WWW-sivuilta.  Lista näistä löytyy 
Liitteestä 6. 
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Luku 11 
 

LEONARDO DA VINCI -ohjelma 
(2000-2006) 

 
 
Leonardo da Vinci -ohjelma keskittyy ammatilliseen koulutukseen ja pyrkii 
parantamaan kaikkien EU-kansalaisten taitoja ja osaamista sekä parantamaan 
ammatillisen koulutuksen laatua ja saatavuutta tukemalla kansainvälistä yhteistyötä. 
 
 

Taustaa 
 
Leonardo Da Vinci -ohjelma hyväksyttiin joulukuussa 1994 viiden vuoden kaudeksi 
(1995–1999). Vuonna 1999 Eurooppa-neuvosto päätti aloittaa ohjelman toisen 
vaiheen, joka tunnetaan nimellä Leonardo II. Se koskee kautta 1.1.2000–31.12.2006  
ja sen kokonaisbudjetti on 1 150 miljoonaa euroa. 
 
Kuten totesimme luvussa 7, kautena 1995–1999 Euroopan unionin 
koulutuspolitiikkaan vaikutti erityisesti kehitys tietotekniikan soveltamisessa. 
Erityisesti multimedian käyttöön, etäopiskeluun tieto- ja viestintätekniikkaa 
hyödyntämällä sekä tiedon hallintaan ja kehittämiseen kohdistettuja aloitteita tehtiin 
kasapäin. Samalla korostettiin ajatusta elinikäisestä oppimisesta. 
 
Nämä aloitteet, kuten myös jotkin keskeiset poliittiset asiakirjat, joihin viitattiin 
luvussa 7, mukaan luettuna Valkoinen kirja koulutuksesta, ovat vaikuttaneet 
merkittävästi prosesseihin, jotka johtivat Leonardo II:n muodostamiseen. Leonardo 
II:n nähdään edistävän näin myös ’tiedon Eurooppaa’ sen kehittäessä yhteistyötä 
koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla samalla kun se tukee elinikäiseen 
koulutukseen liittyvän politiikan kehittämistä. 
 
 

Tavoitteet 
 
Leonardo II -ohjelman kolme päätavoitetta ovat seuraavat: 
 
1. parantaa ihmisten, erityisesti nuorten taitoja ja osaamista ammatillisen 

peruskoulutuksen kaikilla tasoilla 
2. parantaa ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen sekä taitojen ja osaamisen 

elinikäisen hankkimisen laatua ja helpottaa niiden saatavuutta, tarkoituksena lisätä 
ja kehittää sopeutumiskykyä, erityisesti teknologisen ja organisatorisen muutoksen 
tukemiseksi 

3. edistää ja vahvistaa ammatillisen koulutuksen osuutta innovaatioprosesseissa 
tarkoituksena kilpailukyvyn ja yrittäjyyden kehittäminen; erityistä huomiota 
kiinnitetään yhteistyön parantamiseen ammatillisten koulutuslaitosten, myös 
korkeakoulujen ja yliopistojen sekä yritysten, erityisesti pk-yritysten välillä. 

 
Ammatillista neuvontaa ja ohjausta koskevat innovatiiviset lähestymistavat ovat 
erityisen merkittäviä kahdessa ensimmäisessä tavoitteessa. 
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Tavoitteiden toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota ehdotuksiin, joissa: 
 
• kehitetään toimintatapoja, joilla helpotetaan työmarkkinoilla epäedullisessa 

asemassa olevien (esimerkiksi vammaisten) pääsyä ammatilliseen koulutukseen 
• edistetään tehokkaasti miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia syrjinnän 

torjumiseksi koulutuksessa. 
 
 

Ehdotuspyynnöt ja osallistuminen 
 
Ohjelmaa hallinnoidaan kolmen erillisen ehdotuspyynnön avulla, jotka julkaistaan 
vuosina 2000, 2002 ja 2004. Ehdotuspyynnöissä määritellään kullekin vuodelle 
määräaika ehdotusten jättämistä varten. Projektin käynnistäjät voivat tehdä 
ehdotuksensa minä tahansa vuonna edellyttäen, että ne täyttävät kutsun kriteerit ja 
tehdään sen määräajan puitteissa. Ensimmäisellä kutsulla v. 2000 on kolmen vuoden 
voimassaoloaika (ts. tähän kutsuun liittyvät ehdotukset voidaan jättää vuosina 2000, 
2001 tai 2002); muilla kahdella kutsulla, vuosina 2002 ja 2004, on kahden vuoden 
voimassaoloaika. Ehdotuspyynnöt määrittelevät myös yksityiskohtaiset ohjelman 
painopisteet kyseiselle jaksolle. 
 
Ehdotuksia voivat jättää yritykset, työmarkkinaosapuolet, koulutuslaitokset, 
korkeakoulut, viranomaiset, tutkimuslaitokset, vapaaehtoisjärjestöt ja voittoa 
tuottamattomat yhdistykset. 
 
Leonardo da Vinci -ohjelmaan voivat osallistua Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
lisäksi monet Euroopan maat. Osallistujamaat ovat:  
 
• Euroopan unionin jäsenvaltiot  

• Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvat Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) 
jäsenmaat (Islanti, Liechtenstein ja Norja) 

• Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneet maat (KIE-maat), eli Bulgaria, Viro, Unkari, 
Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, Romania, Slovakia ja Slovenia, sekä Kypros, Malta ja 
Turkki. Osallistumista koskevat edellytykset määritellään näiden maiden ja 
Euroopan unionin välisissä sopimuksissa. 

 
Täydellinen lista osallistumaan oikeutetuista maista julkaistaan osana jokaista 
Euroopan komission ehdotuspyyntöä. 
 
 

Toimenpiteet, joihin myönnetään yhteisön tukea 
Leonardo II -ohjelmassa 
 
Leonardo II:n tavoitteiden saavuttamiseksi se on jaettu viiteen välittömään 
toimenpiteeseen, jotka esitellään seuraavassa: 
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1. Liikkuvuus 
Tuki ammatillisessa koulutuksessa olevien henkilöiden, erityisesti nuorten, sekä 
kouluttajien kansainvälisille liikkuvuutta edistäville hankkeille. 
 
Yhteisön tukea myönnetään seuraaviin toimiin: 
 
a) Kansainvälisten (eri pituisten) harjoittelijavaihtohankkeiden valmistelu ja toteutus 
 

• ammatillisessa peruskoulutuksessa oleville henkilöille, erityisesti nuorille, jotka 
pyrkivät astumaan työelämään 

• opiskelijoille 
• nuorille työntekijöille ja vastavalmistuneille. 

 
Tällaiseen harjoitteluun olisi mahdollisuuksien mukaan aina sisällyttävä 
alkuperämaan käytäntöjen mukaisesti annettava todistus harjoittelun aikana 
hankituista taidoista ja osaamisesta. 
 
Kansainväliset harjoittelijavaihtohankkeet, joissa vastaanottavana tahona ovat pk-
yritykset tai käsiteollisuusyritykset, saavat erityistä tukea jäljempänä esitetyin 
edellytyksin. 

 
b) Kansainvälisten (eri pituisten) henkilövaihtohankkeiden järjestäminen 

toisaalta yritysten ja toisaalta ammatillista koulutusta tarjoavien organisaatioiden 
tai yliopistojen ja korkeakoulujen välillä, siten että kohderyhmänä ovat: 
 
• yritysten henkilöstöhallinnon edustajat, ammatillisten koulutusohjelmien 

suunnittelijat ja hallinnoijat, erityisesti kouluttajat, sekä ammatillisen 
neuvonnan ja ohjauksen asiantuntijat 

• kouluttajille ja tukihenkilöille kielitaidon alalla (toisaalta yritysten ja toisaalta 
kieltenopetukseen erikoistuneiden ammatillisten koulutuslaitosten, mukaan 
lukien yliopistot ja korkeakoulut, tai ammatillisten oppilaitosten välisenä 
vaihtona). 

 
c) Cedefop voi järjestää ammatillisesta koulutuksesta vastaavien henkilöiden 

opintomatkoja komission ehdottamista aiheista. 
 

Rahoitus: 
Yhteisön rahoitusosuus tämän toimenpiteen yhteydessä määriteltyjen, valtioiden 
rajat ylittävien harjoittelija- ja henkilövaihtohankkeiden osalta on enintään 5 000 
euroa kullekin edunsaajalle yhtä harjoittelija- tai henkilövaihtoa kohti siten, että 
rahoitusosuuden enimmäismäärä vastaa sallittua enimmäispituutta. Tämä 
enimmäismäärä voidaan ylittää vammaisten osallistujien osalta. 
 
Komissio jakaa tätä toimenpidettä varten jokaiselle jäsenvaltiolle vuosittaisen 
kokonaistuen. 
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2. Pilottihankkeet 
Tuki kansainvälisille pilottihankkeille, joiden tavoitteena on kehittää ja siirtää 
ammatillisen koulutuksen innovaatioita ja laatua, mukaan lukien toimet, joilla pyritään 
tieto- ja viestintätekniikan käyttöön ammatillisessa koulutuksessa. 
 
Yhteisön tukea myönnetään sellaisten kansainvälisten pilottihankkeiden suunnitteluun, 
kehittämiseen, kokeiluun ja arviointiin, joiden tavoitteena on kehittää ja/tai levittää 
ammatillisen koulutuksen innovaatioita. 
Kansainväliset pilottihankkeet voivat liittyä ammatillisen koulutuksen laadun sekä 
uusien ammatillisen koulutuksen opetusmenetelmien ja ammatillisen ohjauksen 
kehittämiseen elinikäisen oppimisen yhteydessä. 
 
Kansainvälisten pilottihankkeiden tavoitteena voi olla: 

 
• kehittää  tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ammatillisessa koulutustoiminnassa ja 

siihen liittyvissä tuotteissa 
• edistää ammatillisessa koulutuksessa olevien mahdollisuuksia käyttää tieto- ja 

viestintätekniikkaa hyödyntäviä uusia välineitä, palveluja ja ammatilliseen 
koulutukseen liittyviä tuotteita 

• tukea kansainvälisten ammatillisen avoimen ja etäopetuksen verkostojen 
kehittämistä hyödyntämällä tieto- ja viestintätekniikkaa (multimediatuotteet, 
WWW-sivut, tiedonsiirto verkon kautta jne.) 

• suunnitella, testata ja hyväksyä uusista työtilanteista (esim. etätyö) syntyviä uusia 
ammatillisen koulutuksen menetelmiä 

• kehittää uusia työkaluja neuvontaan ja ohjaukseen ammatillisessa koulutuksessa 
elinikäisen oppimisen ympäristössä. 

 
Yhteisön tukea voidaan myöntää tämän toimenpiteen mukaisille hankkeille enintään 
kolmeksi vuodeksi. 
 
On tärkeää huomata, että tukea ei myönnetä suoralle koulutustoiminnalle, vaan 
konkreettisten tulosten tuottamiselle (ts. aineiston, menetelmien ja 
lähestymistapojen). Tukea aineistojen ja menetelmien testaamiseen voi kuitenkin 
hakea. 
 
Erityistukea myönnetään pienelle määrälle sellaisia hankkeita, joiden aiheilla on 
yhteisön tasolla erityistä merkitystä, esimerkiksi: 

 
• uusien menetelmien kehittäminen, joilla edistetään avoimuutta ja korostetaan 

uudenlaisia työssä opittujen taitojen ja osaamisen hyväksymis- tai 
tunnustamistapoja 

• toimet, joilla tuetaan jäsenvaltioiden politiikkoja ja aloitteita, jotta työmarkkinoilla 
epäedullisessa asemassa oleville, erityisesti ammattitaidottomille nuorille tai 
henkilöille, joiden ammattitaito ei ole ajan tasalla, voidaan antaa asianmukaiset 
taidot 

• eurooppalaisten järjestelyiden kehittäminen ammatilliseen ohjaukseen ja 
neuvontaan sekä koulutukseen yritystoimintaan liittyvissä palveluissa. 

 
Yksityiskohtaiset ehdot julkaistaan ehdotuspyynnöissä 
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Rahoitus: 
Yhteisön tuki voi olla enintään 75% kansainvälisten pilottihankkeiden tukikelpoisista 
menoista, kuitenkin enintään 200 000 euroa vuodessa hanketta kohden. Temaattisten 
toimien osalta enimmäismäärää voidaan nostaa 300 000 euroon vuodessa hanketta 
kohden. 
 

3. Kielitaito 
Tuki hankkeille, joilla edistetään kielitaitoa ja kulttuurin tuntemusta ammatillisessa 
koulutuksessa. 
 
Yhteisön tukea myönnetään kielitaitoa kehittäviin, kansainvälisiin pilottihankkeisiin 
ammatillisen koulutuksen yhteydessä. Erityistä huomiota kiinnitetään vähemmän 
käytettyjä ja opetettuja kieliä koskeviin hankkeisiin. 
 
Näiden hankkeiden tavoitteena on kehittää, kokeilla, hyväksyä, arvioida sekä levittää, 
myös kielitaidon mittausten avulla, kunkin ammattialan ja talouden alan 
erityistarpeiden mukaisia oppimateriaaleja ja innovatiivisia opetusmenetelmiä sekä 
kielten itseopiskelua innovatiivisten pedagogisten lähestymistapojen avulla sekä 
levittää näin saatuja tuloksia. 
 
Ehdotuksia tuettavista kielitaito- ja kulttuurihankkeista voidaan esittää myös muiden 
toimien ja toimenpiteiden yhteydessä, erityisesti sellaisten kouluttajien ja 
tukihenkilöiden kielitaidon ja kulttuurituntemuksen parantamiseksi, jotka ovat 
vastuussa kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin osallistuvien henkilöiden pedagogisesta 
ohjauksesta. 
 
Yhteisön tukea voidaan myöntää myös kansainvälisille ohjelmille, jotka toteutetaan 
yhtäältä yritysten ja toisaalta kieltenopetukseen erikoistuneiden ammatillisten 
koulutuslaitosten tai muiden ammatillisten oppilaitosten välillä. 
 
Yhteisön tukea voidaan myöntää tämän toimenpiteen mukaisille hankkeille enintään 
kolmeksi vuodeksi. 
 
Rahoitus: 
Yhteisön tuki voi olla enintään 75 % tukikelpoisista menoista, kuitenkin enintään 200 
000 euroa vuodessa hanketta kohden. 
 
 
4. Kansainväliset verkostot 
Tuki kansainvälisille eurooppalaisen asiantuntemuksen ja tulosten levityksen verkoille. 
 
Yhteisön tukea myönnetään sellaisten ammatillisen koulutuksen usean eri toimijan 
yhteistyöverkostojen toimintaan, jotka yhdistävät eri jäsenvaltioiden ammatillisen 
koulutuksen alueellisia tai alakohtaisia yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita. Näihin 
toimijoihin kuuluu ammatillisen koulutuksen hyväksyttyjen menetelmien ja tuotteiden 
käyttöön liittyvien palvelujen, neuvonnan ja tiedotuksen tarjoajina 
paikallisviranomaisia, paikallisia kauppakamareita, toimialakohtaisia työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöjä, yrityksiä sekä tutkimus- ja ammatillisia koulutuskeskuksia, myös 
yliopistoja ja korkeakouluja.  
 

 106 



Näiden toimien tavoitteena on: 
 

• kerätä, valikoida ja kehittää edelleen eurooppalaista asiantuntemusta ja 
innovatiivisia lähestymistapoja 

• parantaa tarvittavien ammattitaitojen analysointia ja ennakointia 
• levittää verkostojen ja projektien tuloksia asiaankuuluville tahoille koko unionissa. 
 
Yhteisön tukea kansainvälisille verkostoille voidaan myöntää enintään kolmeksi 
vuodeksi. 
 
Rahoitus: 
Kansainvälisten verkostojen toimintaan myönnettävä yhteisön tuki voi olla enintään 
50 % tukikelpoisista menoista, kuitenkin enintään 150 000 euroa vuodessa yhtä 
verkkoa kohden. 

 
 

5. Viiteaineisto 
Tuki toimille, joiden tavoitteena on viiteaineistojen kokoaminen, päivittäminen ja 
levittäminen. 
 
Yhteisön tukea myönnetään kansainvälisille, yhteistä etua koskeville ensisijaisiin 
aihepiireihin kuuluville toimille. Näillä toimilla edistetään: 
 
• vertailukelpoisten tietojen saantia jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen 

järjestelmistä, järjestelyistä ja käytännöistä sekä pätevyyttä ja osaamista 
koskevista eri lähestymistavoista 

• sellaista määrällisen ja/tai laadullisen tiedon ja analyysien tuottamista sekä 
elinikäistä oppimista koskevien politiikkoja ja ammatillisen koulutuksen käytäntöjä 
tukevien parhaiden toimintatapojen havainnointia, jota ei ole saatavilla Eurostatin 
tai Cedefopin kautta.  
 

Yhteisön tukea voidaan myöntää tämän toimenpiteen mukaisille hankkeille enintään 
kolmeksi vuodeksi. 
 
Rahoitus: 
Yhteisön rahoitusosuus on 50-100 % tukikelpoisista menoista, kuitenkin enintään 200 
000 euroa vuodessa hanketta kohden. Enimmäismäärä voidaan nostaa  
300 000 euroon, jos tämä on ehdotetun hankkeen laajuuden vuoksi perusteltua. 
 
 

EU:n painopisteet Leonardo II -ohjelmassa vuonna 
2000 
 
EU on Leonardo II -ohjelman yhteydessä julkaissut myös vuoden 2000painopisteet, 
joihin projektien tulee liittyä: 
 
Painopiste 1. Ammatillinen sijoittuminen: Parannetaan yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä ammatinvalinnan ohjauksen järjestelmien laatua sekä 
mahdollisuuksia osallistua ammatilliseen koulutukseen ja suorittaa tutkintoja 
tavoitteena edistää nuorten ja aikuisten työllistyvyyttä. 
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Painopiste 2. Yhteistyökumppanuudet: Edistetään yhteistyötä kaikilla tasoilla 
ammatillisten koulutuslaitosten, yritysten ja erityisesti pk-yritysten sekä 
työmarkkinaosapuolten kesken tavoitteena lisätä ammatillisen koulutuksen 
tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. 
 
Painopiste 3. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen: Edistetään 
työmarkkinoilla epäedullisessa asemassa olevien, myös vammaisten mahdollisuuksia 
osallistua ammatilliseen koulutukseen ja ammatinvalinnanohjaukseen sekä torjutaan 
syrjintää. 
 
Painopiste 4. Sopeutumiskyky ja yrittäjyys: Edistetään 
henkilöstöresursseihin investoimista yritysstrategiana tavoitteena kehittää teknisten ja 
organisatoristen muutosten edellyttämää sopeutumiskykyä. 
 
Painopiste 5. Uusi tekniikka: Hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikan 
tarjoamia mahdollisuuksia. 
 
Painopiste 6. Avoimuus: Lisätään tutkintojen avoimuutta. 
 
 

Leonardo II -ohjelman hallinto 
 
Hallinnollinen vastuu Leonardo II -ohjelmasta on koulutuksen ja kulttuurin 
pääosastolla. 
 
Euroopan komissiota avustaa Leonardo II -ohjelman toimeenpanossa Leonardo da 
Vinci -komitea. Komitea koostuu kahdesta jäsenestä jokaisesta jäsenmaasta ja 
osallistuvista EFTA/ETA-maista. Sitä johtaa komission edustaja. 
Työmarkkinaosapuolet osallistuvat tarkkailijoina komiteaan seuraavassa suhteessa: 
 
 EAY 18 
 UNICE 14 
 CEEP 1 
 UEAPME 1 
 EUROCHAMBRES 1 
 EUROCOMMERCE 1 
 
Muut osallistujamaat ovat myös tarkkailijoina komiteassa. 
 
Leonardo da Vinci -komitea ottaa kantaa seuraaviin kysymyksiin: 
 
• rahoitustukea koskevat yleiset suuntaviivat 
• ohjelman sisäiseen erittelyyn liittyvät asiat 
• valintaan, seurantaan, arviointiin, tulosten levitykseen ja siirtoon liittyvät 

järjestelyt 
• yhteisön toimiin ja vuotuiseen työohjelmaan liittyvät painopistealat 
• ohjelman talous 
• toimeenpano 
Lisäksi perustetaan kansallisia toimistoja hoitamaan Leonardo II -ohjelman 
toimeenpanoa kansallisella tasolla. Kansalliset toimistot toimivat yhteistyössä 
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Euroopan komission kanssa ohjelman toimeenpanossa, kansallisten hallitusten 
edustajina. 
 
 

Projektiehdotusten jättäminen 
 
Ehdotuspyyntöihin vastauksena jätettävien projektiehdotusten on noudatettava yhtä 
kolmesta menettelytavasta, riippuen siitä, mikä toimenpide muodostaa ehdotuksen 
perustan. 
 

Menettely A 
Menettelyä A sovelletaan liikkuvuutta koskevaan toimenpiteeseen. Tässä menettelyssä 
hakijat esittävät harjoittelija- tai henkilövaihtoa koskevat ehdotuksensa maansa 
kansalliselle Leonardo II -ohjelmaa koordinoivalle toimistolle. Kansallinen toimisto 
vastaa ehdotusten arviointia koskevista ja rahoitusta saavien ehdotusten valintaa 
koskevista järjestelyistä.  

 

Menettely B 
Menettely B koskee pilottihankkeita (temaattisia toimia lukuun ottamatta), kielitaitoa 
ja valtioiden rajat ylittäviä verkostoja. Se on kaksivaiheinen menettely. Vaihe 1 
sisältää alustavien ehdotusten (ei siis lopullisten ehdotusten) esittämisen kansallisille 
toimistoille. Kansallinen toimisto arvioi alustavat ehdotukset yhteistyössä kansallisen 
viranomaisen kanssa ja toimittaa tulokset hakijoille. Vain niitä hakijoita, joiden 
alustava ehdotus on hyväksytty, pyydetään jättämään lopullinen ehdotus (vaihe 2). 
Lopulliset ehdotukset esitetään kansalliselle toimistolle. Kansallinen toimisto ja 
Euroopan komissio vastaavat lopullisten ehdotusten arvioinnista. 

 

Menettely C 
Menettely C koskee pilottihankkeita (temaattiset toimet), viiteaineistoa, 
eurooppalaisten organisaatioiden ehdotuksia (organisaatioiden, joilla on vähintään 
yksi jäsen jokaisessa jäsenmaassa) ja yhteistoimia (ehdotuspyynnöt, jotka on tehty 
yhdessä muiden EU-ohjelmien kanssa). Kuten menettely B, myös tämä on 
kaksivaiheinen menettely. Tässä tapauksessa alustavat ehdotukset (vaihe 1) jätetään 
kuitenkin Euroopan komissiolle. Komissio arvioi alustavat ehdotukset ja toimittaa 
luettelon niistä Leonardo da Vinci -komitealle. Saatuaan komitean lausunnon komissio 
laatii luettelon valituista alustavista ehdotuksista ja toimittaa tulokset hakijoille. Vain 
niitä hakijoita, joiden alustava ehdotus on hyväksytty, pyydetään jättämään lopullinen 
ehdotus (vaihe 2). Komissio arvioi lopulliset ehdotukset riippumattoman 
asiantuntijaryhmän avustuksella ja laatii parhaimmiksi arvioiduista ehdotuksista 
luettelon, josta se pyytää lausunnon Leonardo da Vinci -komitealta. Lopuksi Komissio 
laatii lopullisen luettelon hyväksytyistä ehdotuksista ja toimittaa sen tiedoksi 
komitealle. 
 
Alkuperäinen Leonardo-ohjelma, joka aloitettiin 1995, oli sekoitus monista 
aikaisemmista ohjelmista. Tämä, yhdessä keskeisten rahoittajien (Euroopan unionin 
neuvosto, Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio) osuuden monimutkaisuuden 
kanssa, teki menestyksekkään ehdotusten tekemisestä vaikeaa, erityisesti 
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organisaatioille joille eurooppalaiset projektit ja rahoitus olivat uusi asia. Vaikka 
hakuprosessia on yritetty yksinkertaistaa Leonardo II:ssa, on tärkeää perehtyä 
tarkoin ehdotuksia koskeviin ohjeisiin ja vaatimuksiin. 
 
 

Ammattiliitot ja Leonardo II -ohjelma  
 
Leonardo II -ohjelma on tärkeä ammattiyhdistysliikkeelle, koska yksi sen 
tarkoituksista on edistää sosiaalista vuoropuhelua59. Tämä tarjoaa mahdollisuuden 
aloittaa tai jatkaa sosiaalista vuoropuhelua ammatillisen koulutuksen alalla kaikilla 
elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tasoilla. 
 
Jokaiseen ehdotuspyyntöön sisältyy joukko yksilöityjä teemoja, joihin liittyviä 
ehdotuksia Euroopan komissio odottaa saavansa. Ammattiliittojen tulisi tutustua 
näihin huolellisesti voidakseen havaita mahdollisuudet kehittää sosiaalista 
vuoropuhelua ja ammatilliseen koulutukseen liittyvää toimintaa. 
 
Samanaikaisesti myös EAY ehdottaa ensisijaisia teemoja jokaisen ehdotuspyynnön 
yhteydessä kannustaakseen yhdenmukaisiin ammattiliittojen aloitteisiin tietyillä 
ammatillisen koulutuksen aloilla. 
 
Yleisesti EAY sijoittaa ammatillisen koulutuksen työmarkkinoiden muutoksen 
yhteyteen, kuten luvussa 8 todettiin, jolloin sekä aikuisten että nuorten työttömyys, 
uudet tekniikat ja uudet työn organisointitavat sekä tietoyhteiskunnan kehittyminen ja 
laajeneminen kietoutuvat toisiinsa. Kehittäessään ammattiyhdistysliikkeen 
ammatilliseen koulutukseen liittyvää strategiaa EAY pitää seuraavia tekijöitä tärkeänä 
perustana: 
 
1. Elinikäisen oppimisen edistäminen ja työllisyyden parantaminen sen avulla. 
2. Eurooppalaisen sosiaalisen vuoropuhelun kehittäminen ammatillisen koulutuksen 

alalla. 
3. Eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen kyky suhtautua rakentavasti Euroopan 

komission ammatillista koulutusta käsitteleviin ehdotuksiin. 
 
 

Lisätietoa 
 
• Euroopan komission Leonardo Da Vinci -ohjelman kotisivu: 

http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2_en.html  
• Tiivistelmiä aikaisemmista Leonardo-projekteista Euroopan komission sivuilla: 

Tietokanta vv. 1995-1997 projekteista: 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/compacc.html  

• ETUCOn EU-tietokirjasto: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/leonardo2.cfm  

• ETUCOn Trainers’ Digest -tiedotuslehti nro 47: 
http://www.etuc.org/etuco/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm  

• DG koulutus ja culture eurooppalaisen commission on autettu teknisen avun toimistolla, 
tuolla kauppoja Socratesn kanssa Leonardo ja Youth ohjelmia: 
Rue de Trèves 59-61, B -1040 Brussels 

                                                 
59 Ks. Luku 9. 
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Luku 12 
 

Sokrates-ohjelman toinen vaihe 
(2000-2006) 

 
 
Sokrates-ohjelma tarjoaa tukea koulutuksen alan uudistuksille ja kansainväliselle 
yhteistyölle Euroopassa. Tähän kuuluvat paitsi koulut ja korkeakoulut, myös 
aikuiskoulutus. Opintokäyntien ja opiskelijavaihdon tukemisen lisäksi Sokrates-
ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota kielten opetukseen ja oppimiseen sekä 
avoimeen ja etäopetukseen. 
 
 

Taustaa 
 
Sokrates-ohjelma aloitettiin maaliskuussa 1995. Se jatkoi ja laajensi yhteisön kuuden 
aiemman ohjelman työtä, mukaan luettuna Erasmus (korkeakoulutus), Lingua (kielten 
opetus ja oppiminen), Eurydice-tietoverkko (tiedonvälitys)  ja Arion-ohjelma 
(opintokäynnit). 
 
Laajasti käsitettynä Sokrates-ohjelman ensimmäisen vaiheen kokonaistavoite oli 
auttaa parantamaan lasten, nuorten ja aikuisten koulutuksen laatua lisäämällä 
eurooppalaista yhteistyötä ja opiskelumahdollisuuksien saatavuutta Euroopan unionin 
alueella. 
 
Sokrates-ohjelman ensimmäisellä vaiheella oli monia yksilöityjä tavoitteita: 
 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

vahvistaa Euroopan kansalaisuutta 
edistää EU:n kielten tuntemusta 
edistää EU:n koulutuslaitosten välistä yhteistyötä 
tukea opettajien ja opiskelijoiden liikkuvuutta EU:n alueella tarkoituksena tehostaa 
sekä opetusta että oppimista 
tukea koululaisten välisiä yhteyksiä EU:ssa ja edistää heidän koulutuksensa 
eurooppalaista ulottuvuutta 
kehittää avoin eurooppalainen alue koulutuksen alan yhteistyölle 
tukea avointa ja etäopiskelua 
edistää koulutusalan informaation ja kokemusten vaihtoa EU:n alueella. 

 
Sokrates-ohjelman ensimmäisellä vaiheella oli myös kuusi eri rahoitusmahdollisuuksiin 
kytkettyä toiminta-alaa: 
 
1. Korkeakoulutus (Erasmus). 
2. Kouluopetus (Comenius). 
3. Kielten opetus ja oppiminen (Lingua). 
4. Avoin ja etäopetus. 
5. Aikuiskoulutus. 
6. Informaation ja kokemusten vaihto koulutusjärjestelmistä ja -politiikasta. 
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Sokrates-ohjelman ensimmäisen vaiheen aikana oli mahdollista hakea taloudellista 
tukea monenlaisiin toimintoihin. Näihin kuuluivat: 
 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

kansainväliset projektit 
verkostot, kumppanuudet ja yhteenliittymät 
henkilökunta- tai opiskelijavaihto ja liikkuvuusaloitteet 
kansainväliset kurssit koulutushenkilökunnalle 
projektien valmistelua tai kokemusten vaihtoa tukevat vierailut 
opintojen, analyysien ja oppaiden valmistelu sekä tiedonhankintatoimet. 

 
Lopullinen päätös Sokrates-ohjelman toisesta vaiheesta tehtiin 24.1.2000. Se sekä 
jatkaa että kehittää edelleen ensimmäisen vaiheen toimintoja. 
 
 

Tavoitteet 
 
Samalla kun kunnioitetaan jäsenmaiden omaa vastuuta koulutusjärjestelmien 
sisällöstä ja järjestämisestä kansallisella tasolla, Sokrates-ohjelman toisessa 
vaiheessa pyritään seuraavaan: 
 

”Tällä ohjelmalla edistetään tietojen ja taitojen Euroopan luomista kehittämällä 
eurooppalaista ulottuvuutta koulutuksessa siten, että edistetään elinikäistä 
oppimista muodollisen koulutusjärjestelmän puitteissa ja sen ulkopuolella. Sillä 
tuetaan sellaisten tietojen, taitojen ja osaamisen hankkimista, jotka edistävät 
aktiivista kansalaisuutta ja työllistettävyyttä.” 

 
Sokrates-ohjelman toisen vaiheen päätavoitteet voidaan määritellä seuraavasti: 
 

vahvistetaan eurooppalaista ulottuvuutta koulutuksen kaikilla tasoilla 
edistetään Euroopan unionin kielten osaamista 
edistetään yhteistyötä ja liikkuvuutta kaikilla koulutuksen aloilla 
edistetään koulutukseen liittyvää innovaatiotoimintaa. 

 
 

Ehdotuspyynnöt ja osallistuminen 
 
Komission, Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston välinen erimielisyys 
Sokrates-ohjelman toisen vaiheen budjettimäärärahojen kokonaismäärästä on 
viivästyttänyt toimeenpanoaikataulua. Tästä johtuen ei suurta osaa Sokrates-
ohjelman toisen vaiheen asiakirjoista tätä kirjoitettaessa (maaliskuussa 2000) ole 
vielä julkisesti saatavana. [Suom. huom: ehdotuspyyntö vuodelle 2001 osoitteessa 
http://europe.eu.int/comm/education/socrates/downfile/formfi.pdf ] 
 
 

Sokrates-ohjelman toisen vaiheen toiminnot 
 
Sokrates-ohjelmassa on nyt kahdeksan toiminta-aluetta (joita kutsutaan 
toiminnoiksi), kun niitä aikaisemmin oli kuusi: 
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1. Kouluopetus (Comenius) 
Johon kuuluvat: 
 

• koulujen väliset yhteistyöhankkeet 
• koulujen opetushenkilöstön perus- ja jatkokoulutus 
• koulujen välisiin yhteistyöhankkeisiin ja opetushenkilöstön koulutukseen liittyvät 

verkostot (Comenius-verkostot). 
 
2. Korkea-asteen koulutus (Erasmus) 

Johon kuuluvat: 
 

• korkeakoulujen eurooppalainen yhteistyö 
• opiskelijoiden ja opetushenkilöstön liikkuvuus 
• temaattiset verkostot. 
 
3. Aikuiskoulutus ja muut koulutusväylät (Grundtvig) 
 
4. Kielten opetus ja oppiminen (Lingua) 
 
5. Avoin ja etäopiskelu; tieto- ja viestintätekniikka koulutuksen 

alalla (Minerva) 
 
6. Seuranta- ja innovaatiotoiminta 
 
7. Yhteistoimet muiden yhteisön ohjelmien kanssa 
 
8. Täydentävät toimet 
 
 
Nämä toiminnot toteutetaan tarjoamalla tukea seuraavanlaisiin kansainvälisiin toimiin: 
 
• henkilöiden kansainvälisen liikkuvuuden tukeminen koulutuksen alalla Euroopassa 
• tieto- ja viestintätekniikan käytön tukeminen koulutuksen alalla 
• sellaisten kansainvälisten yhteistyöverkkojen kehittämisen tukeminen, jotka 

edistävät kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa 
• kielitaidon ja erilaisten kulttuurien tuntemuksen edistäminen 
• sellaisten kansainvälisiin yhteistyökumppanuuksiin perustuvien pilottihankkeiden 

tukeminen, joilla kehitetään innovaatioita ja laatua koulutuksen alalla ja 
opetusalalla 

• yhteisönlaajuisen viiteaineiston jatkuva kehittäminen tukemalla 
o kansallisten koulutuspolitiikkojen seurantaa ja analyysiä 
o hyvien toimintatapojen sekä innovaatioiden seurantaa ja levitystä 
o laajaa tietojenvaihtoa. 

 
 

Ohjelman hallinto ja ehdotusten esittäminen 
 
Kuten muissakin rahoitusohjelmissa, myös tässä mekanismit on jaettu keskitettyihin 
ja hajautettuihin. Kaikkia yksityiskohtia ei tässäkään ole vielä saatavana. 
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Karkeasti voidaan kuitenkin sanoa, että kaikki toiminnot, jotka liittyvät vaihtoihin, 
opintokäynteihin ja liikkuvuuteen, käsitellään hajautetun mallin mukaan. Toisin 
sanoen jäsenmaat tekevät päätökset. 
 
Keskitettyjä toimintoja ovat puolestaan ne, joissa päätökset tekee Euroopan komissio. 
Tämä kattaa karkeasti monenkeskiset yhteistyötoiminnot, verkostot, Lingua- ja 
Minerva -toiminnot sekä täydentävät toimet. 
 
Jäsenmaita tukevat Sokrates-ohjelman kansalliset toimistot ja komissiota tukee 
teknisen avun toimisto Brysselissä. 
 
 

Ammattiliitot ja Sokrates-ohjelma 
 
Vaikka jotkin ammattiliitot saattavat olla kiinnostuneita esimerkiksi 
projektiyhteistyöstä koulujen ja korkeakoulujen kanssa työelämään liittyvissä asioissa, 
kiinnostavin osa on kuitenkin todennäköisesti aikuiskoulutukseen liittyvä Grundtvig-
toiminto. Tästä syystä on hyödyllistä todeta tämän toiminnon yleiset tekijät niin kuin 
ne on muotoiltu Sokrates-ohjelman toisesta vaiheesta tehdyssä päätöksessä: 
 
1. Grundtvig-toiminnolla, joka täydentää toimintoa 1 (kouluopetus) ja toimintoa 2 

(korkea-asteen koulutus), pyritään edistämään elinikäisen oppimisen 
eurooppalaista ulottuvuutta ja - tehostamalla valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä 
- lisäämään innovaatioita sekä vaihtoehtoisten koulutusväylien tarjoamista, 
saatavuutta ja laatua ja edistämään kielten opiskelua. Kohderyhmänä ovat näin 
ollen henkilöt, jotka elämänvaiheestaan riippumatta haluavat oppia uusia tietoja ja 
taitoja muodollisen koulutusjärjestelmän tai sen ulkopuolella annettavan 
koulutuksen puitteissa tai itseopiskelun avulla ja jotka lisäävät näin kulttuurien 
välistä tuntemustaan ja työllistyvyyttään ja parantavat mahdollisuuksiaan edetä 
koulutuksessa ja toimia yhteiskunnassa täysimääräisesti ja aktiivisesti. 

 
2. Yhteisön taloudellista tukea voidaan myöntää valtioiden rajat ylittäville hankkeille 

ja aloitteille, joiden tavoitteena on: 
a) edistää aikuiskoulutuksen kysyntää ja elinikäiseen oppimiseen osallistumista 
b) antaa peruskoulutusta tai muodollisia kelpoisuuksia vaille jääneille henkilöille 

tarvittavia valmiuksia sekä ajantasaistaa niitä 
c) kehittää, vaihtaa ja levittää innovatiivisia koulutusnäkemyksiä ja hyviä 

toimintatapoja, mukaan lukien moduulien ja aiheellisen oppimateriaalin 
kehittäminen ja levittäminen 

d) kehittää tieto- ja tukipalveluja aikuisopiskelijoille ja aikuiskoulutuksen 
tarjoajille, mukaan lukien ohjaukseen ja neuvontaan liittyvät palvelut 

e) aikuisopiskelijoiden hankkimien tietojen, taitojen ja valmiuksien, mukaan 
lukien kokeellisen tai itsenäisen opiskelun avulla tai muodollisen 
koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittujen tietojen, taitojen ja 
valmiuksien, arvioinnissa, hyväksymisessä ja todentamisessa käytettävien 
välineiden ja menetelmien kehittäminen 

f) muiden yhteisön kielten parempi osaaminen tai kansainvälisen tietoisuuden 
vahvistaminen aikuisopiskelijoiden ja aikuiskoulutusta tarjoavien 
keskuudessa 

g) alalla toimivan opetushenkilöstön perus- tai täydennyskoulutuksen 
kehittäminen 
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h) henkilövierailut ja -vaihdot, mukaan lukien aikuiskouluttajien ja heidän 
kouluttajiensa vierailut ja vaihdot 

i) sellaisille aikuisopiskelijoille suunnatut hankkeet, joilla on erityisiä 
koulutustarpeita. 

 
3. Yhteisö edistää Grundtvig-toiminnon puitteissa myös eurooppalaisten verkkojen 

muodostamista, jotta aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen alalla toimivat 
osapuolet voivat tehdä yhteistyötä vakaammalla pohjalla niitä kiinnostavissa 
kysymyksissä ja lisätä tietoisuuttaan koulutuksen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 

 
 

Lisätietoa 
 
• 

• 

• 

Euroopan komission Sokrates-ohjelman kotisivu: 
http://europe.eu.int/comm/education/socrates-fi.html 
(Myös Grundtvigin kotisivulle on linkki tällä sivulla.)  
Koulutuksen ja kulttuurin pääosaston WWW-sivu ’Strategic reflexions on 
Education, Training and Youth’ (”strategista pohdintaa koulutuksesta ja 
nuorisosta”): 
http://europe.eu.int/comm/education/infos.html 
ETUCOn EU-tietokirjasto: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 
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Luku 13 
 

Rakennerahastot ja yhteisöaloitteet 
 
 
Kuten totesimme luvussa 6, yksi tehokkaimmista komission käytössä olevista 
rahoitusjärjestelmistä ovat ns. rakennerahastot, joista ammattiyhdistysnäkökulmasta 
kenties merkittävin on Euroopan sosiaalirahasto. Tässä luvussa luodaan ensin 
yleissilmäys rakennerahastoihin ja tarkastellaan sen jälkeen Euroopan sosiaalirahastoa 
ja Equal-ohjelmaa, joka on yksi sosiaalirahaston tukemista yhteisöaloitteista. 
 
 

Rakennerahastot 
 
Rakennerahastot ovat Euroopan unionin yhdessä jäsenmaiden kanssa käyttämä 
päätyökalu epäsuotuisten alueiden tukemiseen. Niiden tarkoituksena on vähentää 
sosioekonomista kuilua eri jäsenmaiden välillä ja sen eri alueiden välillä. Ne pyrkivät 
voimistamaan taloudellista ja sosiaalista yhtenäisyyttä, mikä on yksi unionin 
perustavoitteista. 
 
Rakennerahastoja ovat: 
 

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), joka rahoittaa tuotantoinvestointeja, 
infrastruktuuri-investointeja ja aloitteita, joiden tarkoituksena on tukea paikallista 
kehitystä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä 

• 

• 

• 

• 

 
Euroopan sosiaalirahasto (ESR), joka on kehitetty pääasiassa tukemaan 
toimenpiteitä ammatillisen pätevyyden ja koulutuksen sekä rakentavan 
työmarkkinapolitiikan kehittämiseksi ja työttömyyden torjumiseksi 

 
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR), joka rahoittaa 
maatalouden kehittämiseen liittyvää toimintaa 

 
Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline (KOR), joka tukee kehitystä kalastus- 
ja vesiviljelyaloilla sekä niiden tuotteiden jalostusta ja kaupallista hyödyntämistä. 

 
Nämä rahastot osallistuvat kolmen yhteisön toimintasuunnitelmassa vuosille 2000-
2006 asetetun ensisijaisen tavoitteen toteuttamiseen: 
 
Tavoite 1: kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden kehittämisen ja rakenteellisen 
mukauttamisen edistäminen. Tämän tavoitteen kohteena ovat alueet, joilla tiettyjen 
ehtojen mukaan mitattu BKT (bruttokansantuote) on vähemmän kuin 75 % yhteisön 
keskiarvosta. 
 
Tavoite 2: rakenteellisissa vaikeuksissa olevien alueiden taloudellisen ja sosiaalisen 
uudelleenjärjestelyn tukeminen. Tämä tavoite on tarkoitettu tiettyjen mittarien 
perusteella määritellyille alueille. Näihin kuuluvat erityisesti alueet, joilla teollisuus- ja 
palvelualoilla tapahtuu sosioekonomisia muutoksia, taantuvat maaseutualueet, 
vaikeuksissa olevat kaupunkialueet ja kalastuksesta riippuvaiset kriisialueet. 
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Tavoite 3: koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja työllisyyteen liittyvien 
politiikkojen ja järjestelmien nykyaikaistamisen tukeminen. Tämä tavoite koskee 
muita kuin tavoitteen 1 kattamia alueita, ja se toimii poliittisena viitekehyksenä 
kaikille inhimillisiin voimavaroihin kohdistuville toimille kaikissa maissa. 
 
Tavoitetta 3 tukee ESR, tavoitetta 1 tukevat kaikki rahastot ja tavoitetta 2 tukevat 
EAKR, ESR ja KOR. 
 
Jäsenmaat esittävät komissiolle tavoitteita koskevan kehittämissuunnitelman, joka 
tarkoittaa  

1. asianomaisen jäsenvaltion laatimaa tilanne-erittelyä, jossa otetaan huomioon 
edellä esitetyt tavoitteet ja keskeiset edellytykset näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi sekä  

2. strategiaa ja suunniteltuja toimintalinjoja, niiden erityisiä tavoitteita ja niihin 
liittyviä ohjeellisia rahoitusvaroja. 

 
Jokaisen jäsenmaan on yhteistyössä Euroopan komission kanssa laadittava myös 
yhteisön tukikehys -asiakirja, joka sisältää rahastojen ja jäsenvaltion strategian ja 
toimintalinjat, niiden erityiset tavoitteet, rahastojen rahoitustuen ja muut 
rahoitusvarat. Asiakirja jaetaan toimintalinjoittain ja se pannaan täytäntöön yhtenä tai 
useampana toimenpideohjelmana. 
 
Toimenpideohjelmalla tarkoitetaan komission hyväksymää asiakirjaa, jolla pannaan 
täytäntöön yhteisön tukikehys ja johon sisältyy monivuotisista toimenpiteistä 
koostuvia yhdenmukaisia toimintalinjoja, joiden toteuttamiseksi voidaan hyödyntää 
yhtä tai useampaa rahastoa, yhtä tai useampaa muuta olemassa olevaa 
rahoitusvälinettä sekä Euroopan investointipankkia. 
 
Edellisten lisäksi jäsenmaiden on joissakin tapauksissa esitettävä (yhteisön 
tukikehyksen sijaan tai halutessaan yhdessä sen kanssa) tavoitekohtainen yhtenäinen 
ohjelma-asiakirja, jolla tarkoitetaan komission hyväksymää yhtenäistä asiakirjaa, 
johon on koottu yhteisön tukikehykseen ja toimenpideohjelmaan sisältyvät tiedot. 
Niissä tapauksissa, joissa yhteisön määrärahat ovat alle tai eivät ole merkittävästi yli 
miljardi euroa, jäsenvaltioiden on pääsääntöisesti toimitettava ehdotus yhtenäiseksi 
ohjelma-asiakirjaksi. 
 
Tavoitteen 3 viitekehys on asiakirja, jossa joissakin tapauksissa kuvataan 
työllisyyteen ja inhimillisiin voimavaroihin kohdistuvien tukitoimien tausta kunkin 
jäsenvaltion koko alueella sekä määritetään yhteydet työllisyyttä koskevaan 
kansalliseen toimintasuunnitelmaan60 kirjattuihin toimintalinjoihin. EU haluaa, että 
nämä toimintasuunnitelmat rahoittaa pääasiassa ESR, ja siksi tukitoimet on 
kytkettävä niihin. 
 
 
Rakennerahastojen rahoitus 
 
EU:n kokonaisrahoitus rakennerahastoille kaudeksi 2000-2006 on 183 564 miljoonaa. 
Tämän lisäksi on määrärahoja, jotka on korvamerkitty kansalliseen lisärahoitukseen. 
Jokaisen maan on osoitettava rahoitus, joka vastaa vähintään 25 %:a tavoite 1:een 

                                                 
60 Ks. osio Kasvu, kilpailukyky ja työllisyys luvusta 7. 
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kuuluvien alueiden rahoituksesta ja 55 %:a tavoite 3:een kuuluvien alueiden 
rahoituksesta. 
 
 

Euroopan sosiaalirahasto 
 
Koska ESR antaa suuren merkityksen työllisyydelle ja koulutukselle, on syytä 
tarkastella lähemmin tehtäviä, jotka komission asetukset vuosille 2000-2006 
määräävät sille. On tärkeää korostaa jälleen, että nämä tehtävät on suoritettava 
kunkin maan kansallisen työllisyyttä koskevan toimintaohjelman puitteissa: 
 
a) kehittämällä ja tukemalla aktiivista työvoimapolitiikkaa työttömyyden torjumiseksi 

ja miesten ja naisten pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi, 
pitkäaikaistyöttömien työmarkkinoille palaamisen helpottamiseksi sekä nuorten ja 
työmarkkinoille palaavien miesten ja naisten työelämään siirtymisen tukemiseksi 

 
b) edistämällä kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille, ottaen 

erityisesti huomioon ne, joita uhkaa sosiaalinen syrjäytyminen 
 
edistämällä ja parantamalla 

• ammatillista koulutusta, 
• koulutusta, sekä 
• neuvontaa 

osana elinikäistä oppimista koskevaa politiikkaa 
• työmarkkinoille pääsyn ja työelämään siirtymisen helpottamiseksi ja 

parantamiseksi, 
• yöllistyvyyden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi, sekä 
• ammatillisen liikkuvuuden edistämiseksi 

 
c) edistämällä työntekijöiden ammattitaitoa, koulutusta ja joustavuutta, innovaatiota 

ja sopeutuvuutta työn organisointiin, tukemalla yrittäjyyttä, helpottamalla 
työpaikkojen luomista sekä kehittämällä ja lisäämällä inhimillisten voimavarojen 
valmiuksia tutkimuksen, tieteen ja teknologian alalla 

 
d) parantamalla erityistoimin naisten pääsyä työmarkkinoille ja osuutta niistä mukaan 

lukien urakehitys, uudenlaiset työllistymismahdollisuudet ja yrittäjyys sekä 
vähentämällä sukupuolisidonnaista vertikaalista ja horisontaalista erottelua 
työmarkkinoilla. 

 
Samassa asetuksessa määritellään kolme muuta tehtävää ESR:lle, jotka koskevat 
kaikkia viittä edellä mainittua toiminta-alaa. Ensimmäinen koskee paikallisten 
työllisyysaloitteiden tukemista, mukaan luettuna alueelliset 
työllisyyssopimukset. Toinen liittyy sellaisten ohjelmien ja projektien laatimiseen, 
jotka pyrkivät hyödyntämään uusia tietoyhteiskunnan 
työllistämismahdollisuuksia. Kolmas käsittelee miesten ja naisten välistä tasa-
arvoa edistävää politiikkaa. 

 118 



Yhteisöaloitteet 
 
Myös yhteisöaloitteet ovat tärkeä keino eurooppalaisen politiikan toteuttamiseen. Niillä 
on joitakin ominaispiirteitä, jotka erottavat ne muunlaisista rakennerahastojen kautta 
tehdyistä toimista: 
 
a) Ne on räätälöity ensisijaisesti yksilöityjä tavoitteita varten. 
b) Niiden on tuotettava innovatiivisia projekteja – toisin sanoen projekteja, jotka 

eivät ole ainoastaan hyödyllisiä ja positiivisia sinänsä, vaan tuottavat myös jotakin 
lisäarvoa verrattuna vakiintuneisiin toimintatapoihin. 

c) Niiden on oltava kansainvälisiä – toisin sanoen niiden on liityttävä projekteihin 
jotka suunnitellaan ja toteutetaan Euroopan unionin eri maista – joissakin 
tapauksissa myös muista maista – olevien  osapuolten kesken (osallistujien panos 
voi vaihdella). 

d) Niillä on huomattavasti pienempi budjetti kuin rakennerahastoilla koska niiden 
tavoitteena ei ole suoraan vaikuttaa kehitykseen ja työllisyyteen Euroopassa. Sen 
sijaan niiden tavoitteena on tukea aloitteita, jotka vahvasti innovatiivisen 
sisältönsä vuoksi voivat kannustaa EU:n jäsenmaita ja EU:ta itseään luomaan 
toimintatapoja, jotka puolestaan voivat tukea merkittävästi EU:n yleisiä tavoitteita. 

 
Viisivuotiskaudella 1994-1999 oli monia yhteisöaloitteita. Ne ovat koskeneet lukuisia 
eri aiheita, mukaan luettuna seuraavat: puolustustarviketeollisuuden rakennemuutos 
(KONVER-ohjelma), naisten työllisyyden edistäminen (NOW-ohjelma), työntekijöiden 
auttaminen sopeutumaan teollisuuden rakennemuutokseen (ADAPT-ohjelma). 
 
Rakennerahastoja koskevien asetusten kaudeksi 2000-2006 mukaan käynnistetään 
ainoastaan neljä yhteisöaloitetta. Ne ottavat uudelleen esille, pienin muutoksin, 
monia toiminta-aloja, jotka olivat jo osa edellistä yhteisön ohjelmakautta 1994-1999. 
Ne ovat: 
 
• 

• 

• 

• 

INTERREG, jonka tarkoituksena on tukea alueiden välistä ja rajat ylittävää 
yhteistyötä naapurivaltioiden välillä, sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolisia maita 
koskien (esim. Italian ja Sveitsin yhteistyö); maiden välillä, joita erottaa 
ainoastaan meri; sekä Euroopan sisällä (esim. Espanja ja Italia) että Euroopan ja 
Afrikan välillä (esim. Ranska ja Tunisia) 

 
URBAN, jonka tavoitteena on kriisikaupunkien ja -lähiöiden taloudellinen ja 
sosiaalinen elvyttäminen kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi 

 
LEADER, jonka koskee maaseudun kehittämistä 

 
EQUAL, joka tukee valtioiden välistä yhteistyötä, jonka tarkoituksena on edistää 
uusia käytäntöjä kaikenlaisen työmarkkinoihin liittyvän syrjinnän ja 
eriarvoisuuden torjumiseksi sekä poliittista turvapaikka hakevien henkilöiden 
sosiaalista ja ammatillista integraatiota. 
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Yhteisöaloitteiden rahoitus 
 
Näiden aloitteiden rahoitukseen käytetään 10 442 miljoonaa euroa rakennerahastojen 
varoja. INTERREGiä ja URBANia rahoittaa EAKR, LEADERiä rahoittaa EMOTR ja 
EQUALia rahoittaa ESR (2 847 miljoonaa euroa). 
 
 
EQUAL-ohjelma 
 
Kuten rahoituslähdekin osoittaa, EQUAL tukee yhteisön työllisyysstrategian 
toteuttamista komission määrittelemien suuntaviivojen perusteella, keskittyen neljään 
pilariin: 
 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

työllistettävyys  
yrittäjyys 
sopeutumiskyky  
naisten ja miesten välinen tasa-arvo. 

 
EQUALin puitteissa kokeillaan uusia tapoja puuttua työntekijöiden ja työnhakijoiden 
kokemaan syrjintään ja eriarvoisuuteen kansainvälisenä yhteistyönä suunniteltujen, 
paikallisesti toimeenpantujen projektien kautta. EQUAL tarttuu myös 
turvapaikanhakijoiden erityisasemaan suhteessa työmarkkinoihin. 
 
 
Taustaa 
EQUAL on kahden aikaisemman yhteisöaloiteohjelman perillinen. Ensimmäinen näistä, 
ADAPT, pyrki tukemaan työntekijöiden sopeutumista rakennemuutokseen, etenkin 
ammatillisen koulutuksen avulla. Toinen, EMPLOYMENT, edisti inhimillisten 
voimavarojen käyttöä työllisyyden tukemisessa erillisten ohjelmien kautta: 
 

NOW (naiset) 
HORIZON (vammaiset ja vähäosaiset) 
YOUTHSTART (alle 21-vuotiaat nuoret) 
INTEGRA (epäedullisessa työmarkkina-asemassa olevat ryhmät). 

 
Nämä ohjelmat ovat synnyttäneet tuhansia projekteja ympäri Eurooppaa. Niitä ovat 
toteuttaneet paikalliset viranomaiset, liikeyritykset, koulutusyhtiöt, koulut, 
korkeakoulut, kaikki elinkeinoelämän alat ja vapaaehtoisjärjestöt, usein yhteistyössä 
toimien. 
 
EQUAL pyrkii hyödyntämään ADAPTin ja EMPLOYMENTin parhaita tuloksia 
lähestymällä niitä strategisemmalla ja koordinoidummalla tavalla. EQUAL toimii 
tavalla, jossa keskeiset tahot (joihin kuuluvat paikalliset ja kansalliset viranomaiset, 
kansalaisjärjestöt, työmarkkinaosapuolet ja liike-elämä (erityisesti pk-yritykset)) 
muodostavat yhteistyökumppanuuksia, joissa asiantuntemus ja kokemus kootaan 
yhteen. EQUAL toimeenpannaan kansallisella tasolla niin, että tällaisten tahojen 
muodostamat ryhmät muodostavat kehittämiskumppanuuksia (Development 
partnership, DP). Kehittämiskumppanuudet voivat olla joko ’toimialakohtaisia’ – jotka 
voivat keskittyä tiettyyn talouden alaan tai tiettyyn teemaan, aiheeseen tai 
kohderyhmään – tai ’maantieteellisiä’, jotka toimivat esimerkiksi tietyssä kaupungissa 
tai tietyllä työssäkäyntialueella. Kehittämiskumppanuuksien jäsenet muodostavat 
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jäsenvaltiotasolla laaditun puitekehyksen perusteella innovatiivisen strategian, jonka 
puitteissa ne kokeilevat uusia tapoja puuttua syrjintään ja eriarvoisuuteen. 
Kehittämiskumppanuuksissa on mukana ainakin yksi osallistuja toisesta jäsenmaasta 
(tai ei-jäsenmaasta, joka on oikeutettu saamaan rahoitusta Phare, Tacis tai MEDA -
ohjelmista) ja ne osallistuvat myös muiden samaa aihetta käsittelevien 
kehittämiskumppanuuksien eurooppalaiseen verkostoon. Kumppanuuksien tulokset 
arvioidaan suhteessa mahdollisuuteen käyttää niitä hyväksi muodostettaessa 
Euroopan työllisyysstrategian tulevaa politiikkaa ja käytäntöä. 
 
EQUAL perustuu kuuteen periaatteeseen: 
 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

temaattinen lähestymistapa 
kumppanuus 
valtaistaminen (empowerment) 
kansainvälinen yhteistyö 
innovaatiot 
levittäminen ja valtavirtaistaminen. 

 
Toimenpiteet ja ohjelman hallinto 
Euroopan komissio laati huhtikuussa 2000 luettelon teemoista, jotka liittyvät 
Euroopan työllisyysstrategian neljään pilariin. Ne muodostavat painopistealueet 
EQUALin ensimmäisessä ehdotuspyynnössä. Teemat esitellään seuraavassa: 
 
Työllistettävyys 
 
1. Työmarkkinoille pääsemisen ja paluun helpottaminen kaikille avointen 

työmarkkinoiden luomiseksi myös niille, joilla on työmarkkinoille pääsemiseen tai 
niille palaamiseen liittyviä integroitumisvaikeuksia. 

2. Rasismin ja muukalaisvihan torjunta työmarkkinoilla. 
 
Yrittäjyys 
 
3. Yritysten perustamisen mahdollistaminen antamalla kansalaisten käyttöön 

välineitä, joita tarvitaan yritysten perustamiseen ja uusien 
työllistämismahdollisuuksien kartoittamiseen ja hyödyntämiseen niin maaseudulla 
kuin kaupungeissa. 

4. Sosiaalitalouden (kolmannen sektorin) ja erityisesti yleishyödyllisten palvelujen 
vahvistaminen korostaen työpaikkojen laadun parantamista. 

 
Sopeutumiskyky 
 
5. Tuetaan elinikäistä oppimista ja osallisuutta edistäviä työpaikkakäytäntöjä, joilla 

kannustetaan syrjinnästä ja eriarvoisuudesta kärsivien henkilöiden palkkaamista ja 
heidän työllisyytensä ylläpitämistä. 

6. Tuetaan yritysten ja työntekijöiden sopeutumista talouden rakennemuutokseen 
sekä tietotekniikan ja muun uuden tekniikan käyttämistä. 

 
Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet 
 
7. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä työmarkkinoilta poistuneiden 

naisten ja miesten integroiminen uudelleen työmarkkinoille kehittämällä 
joustavampia ja tehokkaampia työn organisointimuotoja ja tukipalveluja. 
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8. Sukupuolten välisen kuilun kaventaminen ja töiden perinteisen sukupuolijaon 
hälventäminen. 

 
Turvapaikanhakijat 
 
9. Toimenpiteet, joilla tuetaan hakijoita, jotka on hyväksytty humanitäärisen 

palautus- tai evakuointiohjelman tai väliaikaisen suojajärjestelyn nojalla, samoin 
kuin hakijoita, joille ei ole myönnetty pakolaisstatusta mutta jotka kuuluvat jonkin 
muun (täydentävän tai toissijaisen) suojan piiriin, koska he eivät voi palata 
kotimaahansa henkilökohtaisen tilanteensa vuoksi. Tähän voi kuulua myös 
kotimaahansa palautettaville turvapaikanhakijoille annettava koulutus, joka antaisi 
heille kotimaassa tarvittavia taitoja. 

 
Kukin jäsenvaltio on tehnyt priorisointeja näiden teemojen puitteissa ja laatinut 
yhteisön aloiteohjelman, joka määrittelee sen, miten jäsenvaltio aikoo toimeenpanna 
EQUAL-ohjelman kansallisella tasolla eri kehittämiskumppanuuksien avulla. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että niiden ehdotuksista on hyötyä 
ensisijaisesti niille, jotka ovat sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän ja eriarvoisuuden kohteita.  
 
Näiden kansallisten yhteisön aloiteohjelmien perusteella – komission hyväksyttyä ne – 
jäsenvaltiot julkistavat sarjan ehdotuspyyntöjä. Ensimmäinen näistä on odotettavissa 
vuoden 2001 ensimmäisen neljänneksen aikana.  
 
Projektiehdotusten on esiteltävä joukko koordinoituja aloitteita, joiden tarkoituksena 
on poistaa syrjintää ja eriarvoisuutta työmarkkinoilla joko maantieteellisesti rajatulla 
alueella tai elinkeinoalan mukaan rajattuna. Nämä aloitteet on tarkoitettu 
toimeenpantaviksi kehittämiskumppanuuksien avulla, joihin kuuluu vähintään kahden 
tyyppisiä osallistujia (esim. viranomaiset, työvoimapalvelut, yritykset, 
työmarkkinaosapuolet, koulutuskeskukset, oppilaitokset, korkeakoulut, ja 
kansalaisjärjestöt). 
 
Ehdotukset jaetaan kolmeen päätoimintoon: 
 
• 

• 

• 

Ensimmäisessä toiminnossa, jonka kesto on normaalisti enintään kuusi kuukautta, 
muodostetaan todellisia – kestäviä ja tehokkaita – kumppanuuksia. Vähintään 
yhden kumppanin on oltava toisesta maasta. Ensimmäisen toiminnon rahoitus 
kattaa kokouksien järjestämisen, joissa laaditaan kumppaneiden yksityiskohtainen 
työohjelma, täsmennetään kunkin kumppanin rooli sekä nimetään projektin 
taloudellista hallinnoimisesta vastaava kumppani 
Projektit, jotka täyttävät määritellyt ehdot, esimerkiksi koskien kaikkien 
osapuolten näkemysten huomioimista ja taloudellista avoimuutta, hyväksytään ja 
ne saavat osallistua toiseen toimintoon. Tässä toiminnossa toimeenpannaan 
kehittämiskumppanuuksien varsinainen työohjelma, joka tavallisesti kattaa aluksi 
2 – 3 vuoden jakson, jota voidaan saavutettujen tulosten perusteella jatkaa 
Kolmas toiminto, joka voi olla samanaikainen toisen toiminnon kanssa tai seurata 
sitä, sisältää temaattisten verkostojen muodostamisen projektien välille. Komission 
ja ohjelmasta vastaavan kansallisen hallintoviranomaisen tuella 
kehittämiskumppanuudet vaihtavat kokemuksia ja levittävät hyviä käytänteitä ja 
tuloksia, mikä vaikuttaa suoraan jäsenmaiden ja koko EU:n ajamaan politiikkaan.  
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Ammattiliitot ja rakennerahastot ja EQUAL-ohjelma 
 
Yhteisön asetukset mahdollistavat ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen täyden 
osallistumisen rakennerahastojen ja EQUAL-ohjelman toteuttamiseen niiden eri 
vaiheissa, erityisesti suunnitelmien, rahoituskriteerien ja valvontasuunnitelmien 
laadintaan sekä loppuarviointiin. Päätökset yksittäisistä projekteista ovat suurimmaksi 
osaksi hallintoelimien, kuten ministeriöiden ja alueellisten viranomaisten vastuulla, 
eivätkä nämä aina ole kiinnittäneet riittävää huomiota projekteihin, joissa 
ammattiliitot ovat mukana. Kansallisille työllisyyttä koskeville toimintaohjelmille ja 
Euroopan sosiaalirahastolle tarkoitettujen neljän pilarin tavoitteissa viitataan kuitenkin 
jatkuvasti työntekijöihin ja koulutuksen elintärkeyteen työllistyvyyden kehittämisessä. 
Ammattiliittojen on käytettävä nämä viittaukset hyödyksi. 
 
Parhaat mahdollisuudet liittyvät projekteihin, joiden tarkoituksena on työntekijöiden 
koulutus tai uudelleenkoulutus, tai nuorten ja työttömien ammatillisen 
suuntautumisen tukeminen. Pääasiassa kyse on tällöin ammatilliseen koulutukseen 
liittyvistä projekteista – ala, mihin kaikki eurooppalaiset ammattiyhdistysorganisaatiot 
eivät tällä hetkellä aktiivisesti osallistu. 
 
Ammatillinen koulutus on ymmärrettävä laajimmassa mahdollisessa merkityksessä, 
jolloin siihen kuuluu monia asiantuntemuksen alueita, jotka ovat osa 
ammattiyhdistyskoulutusta. Niiden ammattiyhdistystoimitsijoiden koulutukseen, 
joiden työhön kuuluu seurata Euroopan sosiaalirahaston ohjelmia, 
työmarkkinapolitiikkaa, työllisyyttä tukevia paikallisen tason aloitteita, 
maahanmuuttoon liittyviä ongelmia, tasa-arvokysymyksiä ja erilaisia eriarvoisuuden 
muotoja paikallisella tasolla, on sisällytettävä ammattiliittojen koulutusta koskevan 
asiantuntemuksen keskeisiä alueita: 
 
• 
• 
• 

• 

koulutustarpeiden analysointi 
opetusohjelmien laadinta ja koulutusväylien luominen 
suuntaviivojen, innovatiivisen aineiston ja ATK-tukimateriaalin laadinta. 

 
Erityisesti EQUAL-ohjelman yhteydessä, jossa on voimakas kansainvälinen ulottuvuus, 
meidän on hyödynnettävä parhaalla mahdollisella tavalla EAY:n ja ETUCOn 
organisaatioverkostoa tunnistaaksemme kunkin maan keskeiset ominaispiirteet, 
joiden perusteella on mahdollista luoda perusteet menestykselliselle kansainväliselle 
toiminnalle. 
 

Lisätietoa 
 
• Euroopan komission työllisyyttä ja Euroopan sosiaalirahastoa koskeva 

www-sivusto: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl&esf/index_en.htm 
The EQUAL -ohjelma (esite, suuntaviivat, kysymyksiä ja vastauksia, kansallisia 
yhteystietoja): 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_fi.html  

• ETUCOn EU-tietokirjasto: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 

• ETUCOn Trainers’ Digest -tiedotuslehti nro 56: 
http://www.etuc.org/etuco/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm  
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Luku 14 
 

Tutkimusta ja teknologista kehittämistä ja 
esittelyä koskeva viides puiteohjelma (1998-

2002) 
 
 
Tutkimusta, teknologista kehittämistä (TTK) ja esittelyä koskeva Euroopan yhteisön 
viides puiteohjelma on laaja ja kattava yhteisön keskeisten tutkimus- ja 
kehittämisaloitteiden edistämisväline, johon kuuluvat niin luonnontieteet kuin 
yhteiskuntatieteetkin. 
 
 

Taustaa 
 
Viidennestä TTK-puiteohjelmasta tehtiin 22. joulukuuta 1998 päätös viiden vuoden 
kaudeksi (1998-2002). Se jatkaa ja kehittää edelleen aikaisempia puiteohjelmia – 
erityisesti neljättä puiteohjelmaa (1994-1998). Se jakautuu kahteen osaan – 
ohjelmiin, jotka koskevat Euroopan yhteisöä ja pienempään osaan, joka on koskee 
Euratomia, Euroopan atomienergiayhteisöä. Tässä luvussa tehdään lyhyt yleiskatsaus 
viidennen puiteohjelman sisällä toteutettavista Euroopan yhteisön ohjelmista, joiden 
yhteenlaskettu budjetti on 13,7 miljardia euroa. 
 
Viidennen puiteohjelman perusteet on jaettu kolmeen ryhmään: 
 
• 

• 

• 

yhteisön tasolla saavutettavaan lisäarvoon ja toissijaisuusperiaatteeseen liittyvät 
perusteet, kuten mahdollisuus koota riittävä määrä inhimillisiä ja taloudellisia 
voimavaroja tai yhteisön tasolla ilmenevien ongelmien ratkaiseminen 
sosiaalisiin tavoitteisiin liittyvät perusteet, kuten työllisyystilanteen kohentaminen, 
elämänlaadun edistäminen, ympäristön suojelu kansalaisten odotuksia ja 
huolenaiheita heijastavalla tavalla 
taloudelliseen kehitykseen sekä tieteen ja teknologian tulevaisuudennäkymiin 
liittyvät perusteet, joiden tarkoituksena on osallistua Euroopan yhteisön 
tasapainoisen ja kestävän kehityksen edistämiseen. 

 
Valtava puiteohjelma kattaa koko tieteellisen ja teknologisen tutkimuksen kentän, 
mukaan luettuna sekä tietotekniikka että yhteiskunta- ja taloustieteellinen tutkimus. 
Se on jaettu yksittäisiin ohjelmiin ja sen hallinto on jaettu usean eri pääosaston 
kesken. 
 
Viides puiteohjelma sisältää seitsemän yksittäistä ohjelmaa: neljä aihepiirikohtaista 
ohjelmaa ja kolme laaja-alaista ohjelmaa. 
 
Aihepiirikohtaiset ohjelmat ovat: 
 
• Elämänlaatu ja luonnonvarojen hoitaminen (engl. lyh. Quality of Life) 
• Käyttäjäystävällinen tietoyhteiskunta (Tietoyhteiskunnan tekniikat/IST) 
• Kilpailukykyinen ja kestävä kasvu (Kasvu) 
• Energia, ympäristö ja kestävä kehitys (engl. lyh. EESD). 
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Laaja-alaiset ohjelmat ovat: 
 
• Yhteisön tutkimuksen kansainvälisen aseman lujittaminen (INCO 2) 
• Innovaatioiden edistäminen ja pk-yritysten osallistumisen rohkaiseminen 

(Innovaatio- ja pk-yritysohjelma)  
• Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen 

(engl. lyh. IMPROVING) 
 
Viides puiteohjelma rahoittaa kolmenlaista toimintaa: 
 
a) avaintoimintoja 
b) yleisluontoisia tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen liittyviä toimia 
c) tutkimusinfrastruktuureja tukevia toimia. 
 
Avaintoiminnot kattavat 70 % viidennen puiteohjelman kokonaisbudjetista ja 
tarjoavat todennäköisesti parhaat näköalat ammattiliittojen osallistumiselle. 
Avaintoiminnot voidaan parhaiten nähdä (painopisteiden sisällä olevina) 
painotuskohtina laaja-alaisissa ja aihepiirikohtaisissa ohjelmissa. 
 
 

Ehdotuspyynnöt ja osallistuminen 
 
Jokaisella viidennen puiteohjelman yksittäisellä ohjelmalla on aikataulu yksittäisiä 
ehdotuspyyntöjä varten. Ehdotuspyynnöt koskevat ohjelmien eri osia ja niillä on eri 
painopistealat. Pyynnön julkaisemisen ja ehdotusten esittämispäivämäärän väli on 
yleensä kolmen kuukautta. 
 
Viidennen puiteohjelman osallistujat voivat olla monenlaisia organisaatioita, sekä 
kaupallisia että epäkaupallisia, julkisia että yksityisiä. Paitsi EU-maissa toimiville 
organisaatioille, rahoitusta on saatavilla myös seuraavissa maissa rekisteröidyille 
organisaatioille: 
 
• 

• 
• 
• 

EU:n jäsenehdokkaat - Bulgaria, Kypros, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Tshekin tasavalta, Unkari ja Viro 
EFTA/ETA -maat – Islanti, Liechtenstein, Norja 
Israel 
Malta, Turkki ja Sveitsi. 

 
Myös monet muut maat ympäri maailman ovat oikeutettuja osallistumaan viidenteen 
puiteohjelmaan, mutta eivät voi saada rahoitusta EU:lta. 
 
 

Yksittäiset ohjelmat 
 
Elämänlaatu ja luonnonvarojen hoitaminen 
 
Elämänlaatu ja luonnonvarojen hoitaminen –ohjelman toiminnot kohdistuvat 
määrätyille aloille, joilla lisääntyvä tieto voi auttaa löytämään teknisiä ratkaisuja 
eräisiin Euroopan kansalaisten ongelmiin, pyrkien kuitenkin kunnioittamaan 
perustavanlaatuisia eettisiä arvoja. 
Avaintoimintoja on kuusi: 
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1. Ravinto, ravitsemus ja terveys. 
2. Tartuntatautien hallinta. 
3. "Solutehdas". 
4. Ympäristö ja terveys. 
5. Kestävä maatalous, kalastus ja metsätalous sekä integroitu maaseudun 

kehittäminen, mukaan lukien vuoristoalueet. 
6. Ikääntyvä väestö ja vammaisuus. 
 
Ammattiliittojen osallistumismahdollisuudet Elämänlaatu ja luonnonvarojen 
hoitaminen –ohjelmaan 
 
Jokainen ohjelmistopyyntökierros nimeää todennäköisesti yksilöidyt painopisteet 
kullekin avaintoiminnolle. Näiden painopisteiden avulla voi tunnistaa alueet, jotka 
saattavat olla kiinnostavia ammattiliitoille ja niiden jäsenille. 
 
Seuraavat ovat esimerkkejä vuoden 1999 painopisteistä: 

 
• 

• 
• 

• 

Turvallisten ja joustavien sekä uusien ja/tai aiempaa parempien (ruoan) 
valmistusprosessien ja -tekniikoiden kehittäminen 
Kansanterveyshuoltoon ja hoitojärjestelmiin liittyvät näkökohdat 
Ympäristöön liittyvät tai osittain sen vaikutuksesta syntyvät sairaudet ja allergiat 
ja niiden ehkäisy 
Ikääntyneiden terveys- ja sosiaalihuoltopalvelut 

 
 
Elämänlaatu ja luonnonvarojen hoitaminen -ohjelman rahoitus: 
2,413 miljardia euroa. 
 
Yhteystiedot 
Elämänlaatu- ja luonnonvarojen hoitaminen -ohjelman tiedotus 
Sähköposti: quality-of-life@cec.eu.int  
WWW: http://www.cordis.lu/life/home.html  
 
 
Tietoyhteiskunnan tekniikat (IST) –ohjelma 
 
IST-ohjelma yhdistää ja laajentaa Acts, Esprit ja Telematics -ohjelmat yhdeksi 
integroiduksi ohjelmaksi. 
 
”IST-ohjelman tavoitteena on auttaa luomaan käyttäjäystävällinen palvelujen 
tietoyhteiskunta rakentamalla maailmanlaajuinen tietämys-, media- ja 
tietokoneympäristö, johon KAIKILLA on kattava ja saumaton yhteys yhteentoimivien, 
luotettavien ja kohtuuhintaisten tuotteiden ja palvelujen avulla.” 

(IST:n vuoden 1999 työohjelma) 
 
Avaintoimintoja on neljä: 
 
1. Kansalaisille tarkoitetut järjestelmät ja palvelut. 
2. Uudet työtavat ja sähköinen kaupankäynti. 
3. Multimedian sisältö ja työkalut. 
4. Keskeiset tekniikat ja infrastruktuurit. 
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Jokaiseen avaintoimintoon määritellään myös joukko vuosittaisia ’toimintalinjoja’. 
Nämä toimintalinjat ovat toimintojen osia, joiden on oltava keskeisessä asemassa 
projektiehdotuksissa ja ne voivat vaihtua vuosittain. Pohjimmiltaan ne ovat 
’painopisteiden painopisteitä’, mutta on tärkeää olla sekoittamatta termejä hakemusta 
laadittaessa ja käyttää oikeita termejä, jotka on esitetty virallisissa asiakirjoissa. 
 
 
Ammattiliittojen osallistumismahdollisuudet IST-ohjelmaan 
 
Ensimmäiset kolme avaintoimintoa tarjoavat mahdollisuuksia ammattiliittojen 
osallistumiselle. Niitä kannattaa sen vuoksi tarkastella lähemmin. Alueet, jotka 
saattavat olla kiinnostavia ammattiliitoille, voidaan löytää tästä valikoimasta 
avaintoimintojen vuoden 1999 toimintalinjoja: 
 
Kansalaisille tarkoitetut järjestelmät ja palvelut 
 
• kansalaisille tarkoitettuja palveluja koskevat uudet mallit 
• uuden sukupolven etälääketieteen palvelut 
• itsenäistä elämää tukevat järjestelmät ja palvelut (henkilöille, joilla on 

erityistarpeita) 
• julkishallinnon tehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä parantavat järjestelmät 
• demokratian käytäntöjen tosiaikainen tuki 
• ympäristöriskien ja hätätilanteiden hallintajärjestelmät 
• matkailujärjestelmät ja -palvelut. 
 
Uudet työtavat ja sähköinen kaupankäynti 
 
• joustavuuden ja liikkuvuuden sallivat työtavat ja etätyö sekä niihin liittyvät 

välineet (mukaan luettuna työpaikan suunnittelu ja ryhmätyö. 
 
Multimedian sisältö ja työkalut 
 
• yksilölliseen opiskeluun tarkoitetut ympäristöt ja välineet 
• joustava korkeakoulu. 
 
Tietoyhteiskunnan tekniikat -ohjelman rahoitus: 
3,6 miljardia euroa. 
 
Yhteystiedot: 
Tietoyhteiskunnan tekniikat -ohjelman tiedotus 
Sähköposti: ist@cec.eu.int  
WWW: http://www.cordis.lu/ist/home.html  
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Kilpailukykyinen ja kestävä kasvu (Kasvu) -ohjelma 
 
Kasvu-työohjelma keskittyy korkealuokkaisten tuotteiden suunnittelun ja tuottamisen 
tarvittavaan tekniikkaan sekä sellaisten kuljetusvälineiden ja -järjestelmien 
kehittämiseen, jotka ovat taloudellisia, turvallisia ja edistävät ympäristön hyvinvointia 
ja elämänlaatua. 
 
Avaintoimintoja on neljä: 
 
1. Innovatiiviset tuotteet, menetelmät ja organisointi. 
2. Kestävä liikenne ja liikennemuotojen yhteensopivuus. 
3. Maaliikenne- ja meriteknologia. 
4. Ilmailuteollisuuden uudet näkymät. 
 
Ammattiliitojen osallistumismahdollisuudet Kasvu-ohjelmaan 
 
Vuoden 1999 painopisteissä on aloja (avaintoiminnossa 1), jotka koskevat työpaikan 
hallintaa ja organisointia – nämä alat ovat hyvin olennaisia ammattiliitolle. Niihin 
kuuluvat: 
 
− puhtaammat prosessit ja tuotteet sekä ympäristön kannalta tehokas teknologia 
− tuotteiden ja prosessien ympäristön kannalta tehokas suunnittelu 
− yritysten sopeuttaminen ja ihmislähtöinen tuotanto 
− muutoksen ymmärtäminen, oppiminen ja hallinta. 
 
Ilman ammattiliittojen ja työnantajien osallistumista on hyvin todennäköistä, että 
näitä painopistealoja käsitellään projekteissa ilman työntekijöiden osallistumista ja 
heidän kuulemistaan – ja ensisijaisesti teknologisena ongelmana ilman inhimillistä tai 
sosiaalista ulottuvuutta. 
 
Muut tämän ohjelman avaintoiminnot keskittyvät seuraaviin aiheisiin: 
 
• 
• 
• 

politiikkaan liittyvät kysymykset, joissa toisinaan on sosiaalinen ulottuvuus 
teknologinen kehitys 
työ- ja matkustusympäristöjen parantaminen. 

 
Ammattiliitojen osallistumismahdollisuudet näihin voivat olla rajalliset, mutta saattaa 
olla yksittäisiä tilanteita, joissa ammattiliitot voivat järjestää koulututusta esimerkiksi 
lentäjille ja matkustamohenkilökunnalle. 
 
Kasvu-ohjelman rahoitus: 
2,705 miljardia euroa. 
 
Yhteystiedot: 
Kilpailukykyinen ja kestävä kasvu -ohjelman tiedotus 
Sähköposti growth@cec.eu.int  
WWW: http://www.cordis.lu/growth/home.html  
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Energia, ympäristö ja kestävä kehitys -ohjelma 
 
Energia, ympäristö ja kestävä kehitys -ohjelma keskittyy suoraan ympäristö- ja 
energiakysymyksiin ja se on jaettu kahteen alaohjelmaan, ”Ympäristö ja kestävä 
kehitys” ja ”Energia”. 
 
Ympäristö ja kestävä kehitys -ohjelmassa on neljä avaintoimintoa: 
 
1. Kestävä vesihuolto ja veden laatu. 
2. Maailmanlaajuinen muutos, ilmasto ja biologinen monimuotoisuus. 
3. Kestävät meriekosysteemit. 
4. Huomisen kaupunki ja kulttuuriperintö. 
 
Energia-ohjelmassa on kaksi avaintoimintoa: 
 
1. Puhtaammat energiajärjestelmät, mukaan lukien uusiutuvat energialähteet. 
2. Energiaa taloudellisesti ja tehokkaasti Euroopan kilpailukyvyn varmistamiseksi. 
 
Ammattiliittojen osallistumismahdollisuudet Energia, ympäristö ja kestävä 
kehitys -ohjelmaan 
 
Painopistealat kohdistuvat pääasiassa teknologiseen kehitykseen, jolloin 
ammattiliitojen osallistumismahdollisuudet tähän ohjelmaan ovat rajalliset. 
 
Energia, ympäristö ja kestävä kehitys -ohjelman rahoitus: 
2,125 miljardia euroa. 
 
Yhteystiedot: 
Energia, ympäristö ja kestävä kehitys -ohjelman tiedotus 
Sähköposti: eesd@cec.eu.int  
WWW: http://www.cordis.lu/eesd/home.html  
 
 
Yhteisön tutkimuksen kansainvälisen aseman lujittaminen 
(INCO 2) -ohjelma 
 
Tämä ohjelma koskee TTK-toimia kolmansien maiden kanssa (ts. Euroopan unionin 
ulkopuolisten maiden kanssa), kolmansista maista tulevien tutkijoiden koulutusta sekä 
koordinaatiota muiden samankaltaista toimintaa tukevien EU-ohjelmien kanssa. 
 
INCO 2 -ohjelman rahoitus: 
475 miljoonaa euroa. 
 
Yhteystiedot: 
INCO:n tiedotus 
Sähköposti: inco@cec.eu.int  
WWW: http://www.cordis.lu/inco2/home.html  
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Innovaatioiden edistäminen ja pk-yritysten osallistumisen 
rohkaiseminen -ohjelma (Innovaatio- ja pk-yritysohjelma) 
 
Tämä ohjelma tarjoaa tukea eurooppalaisten yritysten toimintaan, joka liittyy 
innovaatioon, kehitykseen, markkinointiin, uuden tekniikan integrointiin ja muutoksen 
tehokkaampaan hallintaan. Erityisesti se auttaa eurooppalaisia pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä osallistumaan viidennen puiteohjelman toimintoihin ja maksimoimaan 
hyödyn, jonka ne osallistumisestaan saavat. 
 
Innovaatio- ja pk-yritysohjelman rahoitus: 
363 miljoonaa euroa. 
 
Yhteystiedot: 
Innovaatio- ja pk-yritysohjelman tiedotus 
Sähköposti: innovation@cec.eu.int  
WWW: http://www.cordis.lu/innovation-smes/home.html  
 
 
Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosioekonomisen 
tietopohjan laajentaminen -ohjelma 
 
Tämän ohjelman päämääränä on parantaa ja auttaa kehittämään eurooppalaisten 
tukijoiden, insinöörien ja teknisten asiantuntijoiden tiedollisia voimavaroja tukemalla 
merkittävästi tutkijoiden koulutusta ja liikkuvuutta ja parantamalla infrastruktuurien 
käyttömahdollisuuksia. Lisäksi se pyrkii hyödyntämään ja vahvistamaan 
sosioekonomista tietopohjaa nykyisten ja tulevien taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
kehityssuuntien ja tarpeiden tunnistamiseksi. 
 
Ohjelman tukemiin toimintoihin kuuluvat mm: 
 

• 

• 
• 

tutkijavoimavarojen lisääminen 
− tutkijoiden koulutuksen ja liikkuvuuden tukeminen (tutkimusstipendit) 
− tutkimusinfrastruktuurien käytön lisääminen (tohtorintutkintojen tukeminen) 

eurooppalaisen tiede- ja teknologiapolitiikan kehityksen edistäminen 
korkean tason tieteellisten tapaamisten tukeminen. 

 
Näiden lisäksi on yksi avaintoiminto (jolla on 165 miljoonan euron budjetti): 
 
Sosioekonomisen tietopohjan parantaminen. 
 

”Tämän avaintoiminnon tavoitteena on lisätä tietämystä eurooppalaisessa 
yhteiskunnassa tapahtuvista rakenteellisista muutoksista, jotta voitaisiin löytää 
muutoksenhallinnan keinoja ja saada Euroopan kansalaiset osallistumaan 
entistä aktiivisemmin tulevaisuutensa muokkaamiseen. Tämä edellyttää 
muutosten takana olevien tärkeimpien kehityssuuntausten sekä teknologian, 
työllisyyden ja yhteiskunnan välisten suhteiden analysointia, yhteistoimintaan 
osallistumisen mekanismien uudelleenarviointia kaikilla hallinnon tasoilla ja 
kasvua, työllisyyttä ja sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta edistävien 
uusien kehitysstrategioiden laatimista.” 

(Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosioekonomisen tietopohjan 
laajentaminen –ohjelman työohjelma, 1999) 
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Ensimmäisessä ehdotuspyynnössä (1999) määriteltiin 12 tutkimustehtävää: 
 
Tehtävä 1: Perherakenteen muutosten asettamat sosiaaliset ja taloudelliset haasteet 
Tehtävä 2: Työssä tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutus elämänlaatuun 
Tehtävä 3: Euroopan sosiaaliturvajärjestelmän haasteet 
Tehtävä 4: Uudet työn muodot 
Tehtävä 5: Yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset koulutukseen 
Tehtävä 6: Rahoitusalan suhde muuhun talouteen ja yhteiskuntaan 
Tehtävä 7: Tiedon dynamiikka taloudessa 
Tehtävä 8: Kansainvälistyminen, teknologia ja työllisyys eri maantieteellisissä 
ympäristöissä 
Tehtävä 9: Työllisyyden ja kasvun suhde 
Tehtävä 10: Euroopan yhdentyminen ja eurooppalainen identiteetti 
Tehtävä 11: Euroopan rakentaminen ja monitasoinen julkinen hallinto 
Tehtävä 12: Julkinen hallinto ja tiedotusvälineet. 
 
Ammattiliittojen osallistumismahdollisuudet Tutkijavoimavarojen lisääminen 
ja sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen -ohjelmaan 
 
Useimmat, elleivät kaikki listassa luetellut tehtävät liittyvät aiheisiin, joilla on välitöntä 
merkitystä ammattiliitoille. Ammattiliitto, jolla on suuri ja aktiivinen tutkimusosasto 
voi löytää tästä avaintoiminnosta tutkimusalan, jonka perusteella se voi tehdä 
projektiehdotuksen. Vaihtoehtoisesti ammattiliitto, joka haluaa tarttua tiettyyn alaan 
voi etsiä mahdollisia kumppaneita korkeakoulusektorilta tai itsenäisistä 
tutkimusorganisaatioista. 
 
Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen -
ohjelman rahoitus 
1,28 miljardia euroa. 
 
Yhteystiedot: 
Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen 
-ohjelman tiedotus 
Sähköposti: improving@cec.eu.int  
WWW: http://www.cordis.lu/improving/home.html  
 
 

Ammattiliitot ja viides puiteohjelma 
 
Ensisilmäykseltä saattaa näyttää, että viides puiteohjelma ei ole kovinkaan 
kiinnostava ammattiliittojen näkökulmasta, sen teknisestä painotuksesta johtuen. 
Samalla voimme kuitenkin jo tästä lyhyestä analyysistä nähdä, että viides 
puiteohjelma tarttuu perustavanlaatuisiin kysymyksiin, jotka liittyvät työn 
organisointiin ja kehitykseen, elämään ja eurooppalaiseen yhteiskuntaan sinänsä. 
Euroopan kansalaisten tulisi tästä syystä olla aktiivisesti edustettuina ja osallistua 
viidennen puiteohjelman toimintaan – työntekijöinä, kuluttajina, epäedullisessa 
asemassa olevina ryhminä, ja yksilöinä. 
 
On kuitenkin todennäköistä, että useimmilla ammattiliitoilla ei ole viidennen 
puiteohjelman suurten projektien koordinoinnissa vaadittavia projektinhallintataitoja, 
ellei niillä satu olemaan tutkimus- tai koulutusosastoa, jolla on erityiskokemusta ja -
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taitoja. Ammattiliiton saattaa olla helpompaa kehittää yhteistyösuhde korkeakoulun 
tai itsenäisen tutkimusorganisaation kanssa ja tehdä projektiehdotus yhteistyössä 
tämän kanssa. 
 
On myös syytä huomauttaa, että monet työnantajat – sekä yksityiset että julkiset – 
tekivät projektiehdotuksia neljännen puiteohjelman puitteissa. Jos ehdotukset liittyvät 
kysymyksiin, jotka koskevat työntekijöiden taitoja tai kokemusta, on sopivaa, että 
ammattiliitoilla, työntekijöiden edustajina, on virallinen asema projektiosapuolena. 
Tämä voi toimia myös uutena sosiaalisen vuoropuhelun foorumina. 
 
Kokemus neljännestä puiteohjelmasta osoittaa, että ammattiliitot ovat voineet 
osallistua tutkimus- ja kehittämisprojekteihin ja toisinaan myös koordinoida niitä. 
Esimerkkejä tästä ovat MIRTI-projekti61 (Models of Industrial Relations in Telework 
Innovation – ”malleja työmarkkinasuhteista etätyön innovaatioissa”) ja ETUE-net -
projekti (European Trade Union Education Network – ”Euroopan 
ammattiyhdistyskoulutuksen verkko”62. 
 
Koska ammattiliitot edustavat miljoonia työntekijöitä kautta Euroopan, on tuskin 
taloudellisen tai sosiaalisen toiminnan aluetta, missä ne eivät olisi osallisena. 
Jäsentensä tietojen, kokemuksen ja taitojen kautta ammattiliitoilla on varmasti paljon 
annettavaa viidennen puiteohjelman toiminnassa. 
 
Viidennen puiteohjelman sisällä voidaan myös havaita jännite markkinavetoisten 
tavoitteiden (kustannusten vähentäminen, ajan säästö, joustavuuden lisääminen jne.) 
ja esitettyjen sosiaalisten tavoitteiden (saastumisen vähentäminen, turvallisuus, 
käyttäjäystävällisyys, kaikille avoin yhteiskunta jne.) edistämisen välillä. Tämä jännite 
on mukana myös viidennen puiteohjelman rahoittamissa toiminnoissa. Koska 
ammattiliitoilla on vuosien kokemus tällaisten konfliktitilanteiden hallinnasta, ne 
voivat tuloksellisesti osallistua toimintoihin, joissa lopputuotteen (tai ’ratkaisun’) on 
oltava sellainen, että markkinavoimat eivät syrjäytä sosiaalisia tavoitteita. 
 
 

Lisätietoa 
 
• 

• 

• 

• 

                                                

Euroopan komission viidennen puiteohjelman kotisivu CORDIS-
tietopalvelussa: 
http://www.cordis.lu/fp5/home.html 
ETUCOn EU-tietokirjasto: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/fifth.cfm  
ETUCOn Trainers’ Digest -tiedotuslehti (eri numeroita): 
http://www.etuc.org/etuco/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm   
CORDIS Focus – kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvä TTK-aiheinen 
julkaisu: 
http://www.cordis.lu/focus/en/src/focus.htm  
Sähköposti: innovation@cec.eu.int  

 
61 URL: http://www.telework-mirti.org  
62 URL: http://www.etuc.org/etuco/en/projects/etue-net_II/  
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Luku 15 
 

Tuki Keski- ja Itä-Euroopalle sekä entisen 
Neuvostoliiton maille 

 
 
Tämän käsikirjan pääpaino on ollut nykyisissä Euroopan unionin jäsenmaissa toimivien 
organisaatioiden välisessä yhteistyössä. On kuitenkin tärkeää käsitellä myös 
mahdollisuuksia laajemmassa maantieteellisessä mittakaavassa. 
 
Tässä luvussa tarkastellaan pääasiassa mahdollisuuksia saada tukea Kansanvaltaa ja 
ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen aloitteen (European Initiative for Democracy 
and Human Rights, EIDHR) puitteissa yhteistyöprojekteihin Keski- ja Itä-Euroopan 
sekä entisen Neuvostoliiton alueen uusien itsenäisten valtioiden kanssa. 
 
Phare ja Tacis -ohjelmiin kuulunut demokratiaohjelma, joka tarjosi apua näille alueille, 
saattaa olla joillekin lukijoille tuttu. Pharen ja Tacisin pääohjelmat jatkuvat edelleen, 
mutta ne ovat enemmänkin keskittyneet valmistelemaan kansallisia 
hallintojärjestelmiä EU:hun liittymiseen osana Agenda 2000:tta ja 
laajentumisprosessia63. Pääohjelmat ovat keskittyneet ennen kaikkea hallintoelimien 
tukemiseen, mutta Phare Access -ohjelma tarjoaa tukea kansalaisjärjestöille ja voittoa 
tuottamattomille järjestöille jäsenyyteen valmistautuvissa maissa. Yksityiskohtaista 
tietoa Phare Access -ohjelmasta tarjotaan myöhemmin tässä luvussa. 
 
 

Kansanvaltaa ja ihmisoikeuksia koskeva 
eurooppalainen aloite 
 
Vuonna 1999 Euroopan unioni hyväksyi kaksi uutta asetusta, jotka koskivat 
demokratian ja oikeusvaltion kehittämistä ja vahvistamista, sekä ihmisoikeuksien 
kunnioittamista ja perusoikeuksia. Yhdessä ne muodostavat perustan uudelle 
kansanvaltaa ja ihmisoikeuksia koskevalle eurooppalaiselle aloitteelle (EIDHR). Siihen 
sisältyy monia elementtejä, jotka olivat aiemmin osa Phare ja Tacis -ohjelmiin 
kuulunutta demokratiaohjelmaa; EIDHR:in maantieteellinen ala on kuitenkin 
huomattavasti laajempi. 
 
EIDHR:iä koskevan asetuksen sisältämillä toimilla pyritään:  
 
1. Edistämään ja puolustamaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja 

muissa demokratian ja oikeusvaltion kehittämistä ja lujittamista koskevissa 
kansainvälisissä asiakirjoissa esitettyjä ihmisoikeuksia ja perusvapauksia ja 
erityisesti: 
a) edistämään ja suojelemaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
b) edistämään ja suojelemaan taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuuriin liittyviä 

oikeuksia 
c) edistämään ja suojelemaan syrjittyjen, köyhien ja vähäosaisten ihmisoikeuksia 

ja näin puolestaan vähentämään köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä 

                                                 
63 Lisätietoa osoitteesta http://europa.eu.int/comm/enlargement/intro/ag2000_opinions.htm  
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d) tukemaan vähemmistöjä, etnisiä ryhmiä, alkuperäiskansoja, pakolaisia ja 
kotiseudultaan siirtymään joutuneita henkilöitä 

e) tukemaan ihmisoikeuksien suojelemiseksi, edistämiseksi tai puolustamiseksi 
toimivia paikallisia, kansallisia, alueellisia tai kansainvälisiä elimiä, myös 
valtioista riippumattomia järjestöjä 

f) tukemaan kidutuksen uhrien kuntoutuskeskuksia ja järjestöjä, jotka tarjoavat 
käytännön apua ihmisoikeusloukkausten uhreille, tai kidutuksen tai 
pahoinpitelyn estämiseksi antavat apua olojen parantamiseksi paikoissa, joissa 
ihmisiltä on riistetty vapaus 

g) tukemaan ihmisoikeuksiin liittyvää koulutusta, kasvatusta ja valistusta 
h) tukemaan toimia, joiden tarkoituksena on ihmisoikeuksien tarkkailu, mukaan 

luettuna tarkkailijoiden koulutus 
i) edistämään yhtäläisiä mahdollisuuksia ja syrjimättömiä käytäntöjä, mukaan 

lukien rasismin ja muukalaisvihan vastaiset toimenpiteet 
j) edistämään ja suojelemaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 

koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa mainittuja perusvapauksia, 
erityisesti mielipiteen-, sanan- ja omantunnon vapautta sekä oikeutta käyttää 
omaa kieltään. 

 
2. Tukemaan demokratisoitumista ja erityisesti: 

a) edistämään ja vahvistamaan oikeusvaltioperiaatetta ja erityisesti tukemaan 
oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja sen vahvistamista sekä ihmisyksilöä 
kunnioittavaa vankeinhoitojärjestelmää; tukemaan perustuslain ja 
lainsäädännön uudistuksia; tukemaan kuolemanrangaistuksen poistamista 
koskevia aloitteita 

b) edistämään vallanjakoa, erityisesti tuomio- ja lainsäädäntövallan 
riippumattomuutta toimeenpanovallasta, sekä tukemaan institutionaalisia 
uudistuksia 

c) edistämään moniarvoisuutta sekä poliittisella että kansalaisyhteiskunnan 
tasolla. Tätä varten on vahvistettava yhteiskunnan moniarvoisuuden 
varmistamiseksi tarvittavia elimiä, valtioista riippumattomat järjestöt mukaan 
lukien, sekä edistettävä tiedotusvälineiden riippumattomuutta ja vastuullisuutta 
sekä tuettava lehdistövapautta sekä ammatillista järjestäytymisvapautta ja 
kokoontumisvapautta 

d) edistämään hyvää hallintotapaa erityisesti tukemalla hallinnon avoimuutta sekä 
lahjonnan ehkäisemistä ja torjuntaa 

e) edistämään väestön osallistumista päätöksentekoprosessiin kansallisella, 
alueellisella ja paikallistasolla ja erityisesti edistämään miesten ja naisten 
yhtäläistä osallistumista kansalaisyhteiskunnan toimintaan, talouselämään ja 
politiikkaan 

f) tukemaan vaalien järjestämistä erityisesti tukemalla riippumattomia 
vaalitoimikuntia, myöntämällä materiaalista, teknistä ja oikeudellista apua 
vaalien valmisteluun mukaan lukien vaaliluetteloiden laatiminen, edistämällä 
tiettyjen ryhmien, erityisesti naisten, osallistumista vaaleihin, sekä 
kouluttamalla tarkkailijoita 

g) tukemaan kansallisia pyrkimyksiä siviilihallinnon ja armeijan tehtävien 
pitämiseksi erillään toisistaan, antamaan siviili- ja sotilashenkilöstölle tietoa ja 
koulutusta ihmisoikeuksien alalla. 

 
3. tukemaan ihmisoikeuksien kunnioittamista ja demokratisoitumista edistäviä toimia, 

joiden tarkoituksena on estää konflikteja ja korjata niiden seurauksia läheisessä 
yhteistyössä tällä alalla toimivaltaisten tahojen kanssa, ja erityisesti: 
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a) tukemaan toimintakyvyn vahvistamista ja erityisesti paikallisten nopean 
varoituksen järjestelmien luomista 

b) tukemaan toimia, joilla pyritään luomaan yhtäläiset mahdollisuudet ja 
poistamaan nykyisiä raja-aitoja eri ihmisryhmien väliltä 

c) tukemaan toimia, joilla helpotetaan eri ryhmäetujen rauhanomaista 
yhteensovittamista konfliktien ehkäisemiseksi ja maan sisäisen rauhan 
palauttamiseksi, mukaan lukien tuki ihmisoikeuksiin ja demokratisoitumiseen 
liittyville luottamusta lisääville toimille 

d) edistämään kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista kaikkien 
konfliktin osapuolten toimesta 

e) tukemaan kansainvälisiä, alueellisia tai paikallisia järjestöjä, mukaan lukien 
valtioista riippumattomat järjestöt, joiden toiminta liittyy konfliktien 
ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen sekä niiden seurausten korjaamiseen, mukaan 
luettuna tuki tilapäisten kansainvälisten rikostuomioistuinten ja pysyvän 
kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamiselle sekä 
ihmisoikeusloukkausten uhreille annettava tuki ja apu. 

 
EIDHR ei kata toimintoja, jotka liittyvät taloudelliseen kehitykseen tai kulttuurin 
edistämiseen. On olemassa muita EU-ohjelmia, jotka koskevat yleisen taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen sekä hyvinvoinnin tukemista kolmansissa maissa. 
 
Toimintatapa 
 
EIDHR:iin kuuluu viisi budjettikohtaa: 
 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

B7-701 – Ihmisoikeuksien edistäminen ja suojeleminen 
B7-702 – Demokratisoitumisen tukeminen 
B7-703 – Konfliktien ehkäiseminen ja konfliktien syiden hallinta 
B7-704N – Kansainväliset rikostuomioistuimet 
B7-709N – Vapaat ja rehelliset vaalit. 

 
Jotkin näiden maailmanlaajuisten ohjelmien osat koskevat Keski- ja Itä-Euroopan 
maita, mukaan luettuna entiset Jugoslaviaan kuuluneet tasavallat, (KIE-maat) sekä 
entisen Neuvostoliiton alueen uusia itsenäisiä valtioita ja Mongoliaa. Kaikki aloitteet 
eivät koske yhtäläisesti kaikkia maita. 
 
Strategioidensa maailmanlaajuista toimeenpanoa varten EIDHR:illä on käytössään 
kolmenlaisia keinoja: 
 

projektit, jotka nimetään ehdotuspyyntöjen kautta, joissa EU:n panos on 
vähintään 300 000 euroa 
kohdistetut projektit – laajempia projekteja, joiden osallistujat ovat esimerkiksi 
kansainvälisiä hallitustenvälisiä organisaatioita tai kansallisia viranomaisia 
pienprojektit – budjetti alle 50 000 euroa, Euroopan komission kyseisissä maissa 
toimivien edustustojen suoraan hallinnoimia. 

 
Tämän osion loppuosa käsittelee ainoastaan ehdotuspyynnöissä nimettyjä projekteja. 
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Ehdotuspyyntö 2001 
 
Euroopan komissio on julkistanut ehdotuspyynnön (SCRE/111700/C/G – julkaistu 
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 15, 17.1.2001), joka koskee seuraavia 
budjettikohtia: 
 
• 
• 
• 

B7-701 – Ihmisoikeuksien edistäminen ja suojeleminen 
B7-702 – Demokratisoitumisen tukeminen 
B7-703 – Konfliktien ehkäiseminen ja konfliktien syiden hallinta. 

 
EIDHR -aloitteen yleiset temaattiset painopistealat määritellään vuosittain. Pääteemat 
vuoden 2001 ehdotuspyynnössä, joita kaikkien projektien tulee käsitellä, ovat: 
 
A. Ihmisoikeuksien edistäminen ja suojeleminen 
 

1. Tuki koulutukselle ja tietoisuuden lisäämiselle ihmisoikeuksien alalla 
2. Rasismin ja muukalaisvihan torjumiseen sekä vähemmistöjen ja 

alkuperäiskansojen suojelemiseen liittyvien toimintojen tukeminen 
3. Mielipiteenvapauden, ilmaisuvapauden ja omantunnonvapauden sekä oikeuden 

käyttää omaa kieltä edistäminen ja suojeleminen 
4. Lasten oikeuksien edistäminen ja suojeleminen 
5. Aloitteet, jotka tähtäävät kuolemantuomion poistamiseen 

 
B. Demokratia ja hallinto 
 

6. Oikeusvaltion, oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja ihmisyksilöä kunnioittavan 
vankeinhoitojärjestelmän edistämiseen ja vahvistamiseen liittyvät toimet 

7. Moniarvoisuuden edistäminen sekä poliittisella että kansalaisyhteiskunnan 
tasolla vahvistamalla instituutioita ja organisaatioita sekä edistämällä 
riippumatonta ja vastuullista tiedonvälitystä sekä lehdistönvapautta 

8. Hyvän hallintotavan edistäminen erityisesti tukemalla hallinnon avoimuutta 
sekä korruption ehkäisemistä ja torjuntaa 

9. Väestön osallistumisen edistäminen päätöksentekoprosessiin, erityisesti 
miesten ja naisten yhtäläisen osallistumisen edistäminen kansalaisyhteiskunnan 
toimintaan, talouselämään ja politiikkaan 

 
C. Konfliktien ehkäiseminen ja konfliktien seurausten korjaaminen 
 

10.Ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyvien toimien tukeminen, jotka tähtäävät 
konfliktien seurausten estämiseen, ratkaisemiseen ja korjaamiseen, mukaan 
luettuna toimenpiteet, jotka tukevat eri ryhmäetujen rauhanomaista 
yhteensovittamista, sekä konfliktien aikana tapahtuneiden 
ihmisoikeusloukkausten uhreille annettava tuki ja apu 

 
Kaikki painopistealat ovat samanarvoisia, muta niiden merkitys vaihtelee eri 
maantieteellisillä alueilla. Kaikki painopisteet eivät koske kaikkia alueita ja vain 
toiminnat, jotka koskevat eri alueille tai maille määriteltyjä erityisiä painopistealoja, 
jotka on luetteloitu Guidelines for Applicants (’suuntaviivat hakijoille’) -julkaisun 
liitteessä F (Annex F), ovat oikeutettuja rahoitukseen. 
 
 

 136 



Osallistuminen  
 
Ehdotuspyyntöön osallistumista haluavien hakijoiden 
 
• 

• 

• 
• 

on oltava voittoa tuottamattomia; poikkeuksena mediaorganisaatiot, jotka eivät 
saa ehdotetusta toiminnasta voittoa, voivat hakea rahoitusta vaikka olisivat 
muuten voittoa tuottavia 
on oltava kansalaisjärjestöjä, yksityisen tai julkisen sektorin toimijoita tai 
paikallisviranomaisia 
päätoimipaikan on oltava Euroopan unionin tai tukikelpoisen maan alueella 
on suoraan vastattava projektin valmisteluista ja hallinnasta, ne eivät saa toimia 
välittäjinä 

 
Hakijan ei edellytetä olevan EU:ssa toimiva organisaatio eikä hakemuksessa edellytetä 
kumppaneita. 
 
Kokonaisbudjetti 
Vuoden 2001 ehdotuspyynnön kokonaisbudjetti on 38 miljoonaa euroa. 
Projektikohtainen vähimmäistuki on 300 000 euroa, enimmäismäärää ei ole. 
Tavallisesti saatavana oleva enimmäismäärä vastaa 80 %:a projektin 
kokonaiskustannuksista. Paikallisten organisaatioiden osalta tämä osuus saattaa 
kuitenkin olla jopa 100 %. 
 
Aikataulu 
Hakemukset on jätettävä viimeistään 19. maaliskuuta 2001. Tukikelpoiset projektit 
voivat kestää enintään kolme vuotta. 
 
 

Hallinto- ja arviointiprosessi 
 
Pilottijärjestelyssä vuonna 1999 Euroopan komissio antoi Euroopan 
ihmisoikeussäätiölle (European Human Rights Foundation, EHRF) valtuudet tarjota 
teknistä tukea Kansanvaltaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen aloitteen 
ehdotuspyynnöissä. Nykyisen ehdotuspyynnön hallinnosta vastaa kuitenkin kaikilta 
osin Euroopan komission Yhteistyötoimisto EuropeAid. 
 
Kaikki tukikelpoiset ehdotukset arvioi ja pisteyttää vähintään yksi komission arvioija 
ja yksi ulkopuolinen arvioija Guidelines for Applicants -julkaisussa esitettyjen 
kriteerien perusteella. Nämä arvioinnit lähetetään tekniselle arviointikomitealle, jonka 
muodostavat asianomaisten komission yksiköiden jäsenet. Ehdotukset valitaan 
arvioijien pisteytyksen, käytettävissä olevien määrärahojen, komission edustustojen 
ja maantieteellisistä alueista vastaavien virkamiesten kommenttien sekä muun 
yksittäistä ehdotusta koskevan asianmukaisen informaation perusteella. 
 
Yhteenveto aikaisemmista ja nykyisistä EIDHR-projekteista on saatavana osoitteesta 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/reports/index_en.htm 
 
Samanlainen ehdotuspyyntö on suunniteltu julkaistavaksi myös vuonna 2002. 
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Phare Access -ohjelma 
 
Phare Access –ohjelma on jatkoa Phare LIEN -ohjelmalle ja Phare-
kumppanuusohjelmalle ja se pyrkii tukemaan kansalaisyhteiskunnan kehittämistä 
Keski- ja Itä-Euroopan jäsenhakijamaissa. Se tarjoaa tukea aloitteille ja vahvistaa 
kansalaisjärjestöjen ja voittoa tuottamattomien järjestöjen toimintakykyä 
osallistumalla projektien rahoitukseen. 
 
Tavoitteet 
Access-ohjelman tavoitteet ovat: 
 
1. Edistää yhteisön säännöstön (acquis communautaire) toimeenpanoa sellaisilla 

politiikan aloilla, joilla viranomaisten toiminta puuttuu tai joilla se täydentää 
kolmannen sektorin toimintaa, sekä lisätä kansalaisten tietoja ja ymmärrystä näillä 
aloilla 

2. Kannustaa sellaisten yksilöiden ja ryhmien osallistumista muutosprosessiin, jotka 
ovat vaarassa syrjäytyä taloudellisesti, sosiaalisesti ja poliittisesti. 

 
Näiden väljien tavoitteiden sisällä on erityisiä painopistealoja, kuten: 
 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

yhteisön säännöstön hyväksyminen ja toimeenpano ympäristönsuojelun ja 
sosioekonomisen kehityksen aloilla (mukaan luettuna työntekijöiden oikeudet 
ja sosiaalinen vuoropuhelu; kuluttaja-asiat; osuuskuntia ja muita sosioekonomisen 
aseman omaavia organisaatioita edustavien järjestöjen vahvistaminen) 
toiminta sosiaalisektorilla, joka pyrkii edistämään syrjäytyneiden sopeutumista 
yhteiskuntaan ja heidän sosiaalista tukemistaan. 

 
Budjetti 
Access-ohjelman kokonaisbudjetti on 20 miljoonaa euroa, mikä jaetaan tukikelpoisten 
jäsenehdokasmaiden kesken. 
 
Hallinto 
Phare Access -ohjelma on hajautettu ja sitä hallinnoivat Euroopan komission 
jäsenhakijamaissa toimivat kansalliset edustustot, jotka järjestävät ehdotuspyynnöt. 
Menettelytavat ja aikataulut vaihtelevat eri maiden välillä. Yksityiskohtaista tietoa on 
saatavana EuropeAidin www-sivuilta. 
 
 

Lisätietoa: 
 
 

Yhteistyötoimisto EuropeAid: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/ 
Ehdotuspyyntöjen suuntaviivat, hakulomakkeet jne.: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm  
ETUCOn EU-tietokirjasto: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/ 
ETUCOn Trainers’ Digest -tiedotuslehti nro 55: 
http://www.etuc.org/etuco/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm 
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LIITTEET 
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Liite 1 
 

Tarkistuslista projektisuunnittelun vaiheista 
 
 

1. Tarvekartoitus 
 
1.1 Kuvaa tarpeet, joihin haluat vastata tai ongelmat, jotka haluat ratkaista. 
 
1.2 Kuvaile ryhmä, jolla nämä tarpeet ovat. 
 
1.3 Onko laadittava yksityiskohtaisempi ja tarkempi tarveanalyysi? Jos on, teetkö 

sen ennen projektia vai voidaanko sen tehdä osana projektin toimintaa? 
 
1.4 Miten tämän kohderyhmän tarpeisiin vastaaminen auttaa oman organisaatiosi 

tarpeiden ja tavoitteiden saavuttamisessa? 
 
1.5 Saatko tukea organisaatioltasi projektin kehittämisessä? 
 
 

2. Tavoitteiden määrittely 
 
2.1 Määrittele projektin tavoitteet suhteessa määrittelemiisi tarpeisiin. 
 
2.2 Mieti, miten nämä tavoitteet liittyvät oman organisaatiosi tavoitteisiin. 
 
2.3 Varmista, että tavoitteet on muotoiltu niin tarkasti kuin mahdollista. Ovatko ne 

mitattavissa? Voiko niiden saavuttamista pitää kriteerinä onnistumista 
arvioitaessa? 

 
2.4 Mikäli tavoitteena on laajentaa jo olemassa olevia toimintoja, keskustele 

ideoistasi niiden ihmisten kanssa, joihin kehitys vaikuttaisi. 
 
2.5 Jos tavoitteena on hankkia lisäasiantuntemusta organisaation ulkopuolelta, käy 

ehdotuksesi läpi mahdollisten kumppanien kanssa. 
 
2.6 Mikäli tavoitteena on kehittää uusia toimintoja, käy ehdotuksesi läpi niiden 

ihmisten kanssa, jotka osallistuisivat toimintojen järjestämiseen. 
 
 

3. Kannattavuuden arviointi 
 
3.1 Kuinka suuren osan projektista oma organisaatiosi voi hoitaa? 
 
3.2 Onko mahdollisia ongelmia, joita organisaatiosi kohtaa projektin yhteydessä? 
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3.3 Jos ongelmana on rahan puute, sinun on etsittävä lisärahoitusta. Mahdollisia 
lähteitä ovat esimerkiksi: 

 
Euroopan unioni / pankit / kansalliset viranomaiset / keskusjärjestöt / 
sisarjärjestöt / ulkomaiset järjestöt / kansainväliset järjestöt. 

 
Harkitse tarkoin, mikä olisi paras lisärahoituslähde. Perustele ratkaisusi. 

 
3.4 Pyydä kaikilta mahdollisilta lisärahoittajilta yksityiskohtaiset tiedot. Esimerkiksi: 

• 

• 

Euroopan komission ohjelman suuntaviivat tai ehdot kansalliselta neuvonta- 
tai tiedotuselimeltä 
tiedot järjestelyistä mahdollisten rahoitukseen osallistuvien kumppanien 
kanssa. 

 
3.5 Jos puute on ihmisistä, lähesty yhteistyökumppaneita tai alihankkijoita. 

(Huom. Kaikki lisärahoittajat eivät pidä ulkoisten alihankkijoiden käytöstä.) 
 
3.6 Harkitse tarkoin, ketkä olisivat sopivia kumppaneita projektissa. Mitä taitoja ja 

kykyjä projektissa tarvitaan? 
 
3.7 Pyydä mahdollisilta kumppaneilta heidän mielipiteensä yhteistyöstä. Esitä 

ajatuksesi niin tarkoin kuin mahdollista. Jos vastaus on hyväksyvä, 
keskustelkaa heidän omaamistaan taidoista ja heidän mahdollisuudestaan 
osallistua projektiin. 

 
3.8 Jos puute on materiaaleista ja/tai laitteista, selvitä, onko niitä mahdollista 

vuokrata projektin ajaksi. 
 
3.9 Onko organisaatioillasi riittävästi perustietoa projektin aloittamiseksi? Jos ei 

ole, sinun on tehtävä lisää tutkimusta. 
 
3.10 Onko organisaatiollasi tarvittavat rakenteet projektin hallitsemiseen? Jos ei 

ole, onko ne mahdollista luoda? Onko sinulla tähän vaadittavat valtuudet? 
 
3.11 Varmista työtovereidesi sitoutuminen kysymällä heiltä suoraan, voitko 

laskea heidän käytännön yhteistyönsä varaan. Määrittele heidän osuutensa. 
 
3.12 Varmista, että myös organisaatiosi ulkopuoliset kollegat ymmärtävät täysin 

oman osuutensa. Vahvista kirjeitse tiedustelusi heidän halukkuudestaan 
osallistua kumppaneina projektiin. Kysy, minkälaisen panoksen he ovat valmiit 
antamaan projektin sisältöön. Pyydä heitä harkitsemaan käytettävissä olevaa 
aikaa ja kustannuksia, mukaan lukien palkkakustannukset. 

 
3.13 Arvioi projektin toteuttamisen kannattavuutta. Analysoi keskeiset riskit, jos 

päätät toteuttaa projektin ja selvitä keinot niiden vähentämiseksi tai 
välttämiseksi. 
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4. Työsuunnitelma ja aikataulu 
 
4.1 Määrittele projektin ala. Mitkä ovat sen rajat? Mitä sisällytetään, mitä jätetään 

ulkopuolelle? 
 
4.2 Mitkä tehtävät on suoritettava projektin suunniteltujen tulosten 

saavuttamiseksi? Ota varsinaisen kehitystyön lisäksi huomioon myös muut 
tähän osallistuvat tehtävät, kuten hallinto, arviointi, levitys ja hyödyntäminen. 

 
4.3 Tee kaavio projektin kulusta. Aloita jakamalla projekti päätyöalueisiin ja tee 

suunnitelma kokonaisrakenteesta. Tee sitten tehtävien ositus. 
 
4.4 Arvioi kuhunkin tehtävään tarvittava aika. Tee janakaavio ja ajoita jokainen 

tehtävä. Muokkaa kaaviota, kunnes olet laatinut toimivan aikataulun. 
 
4.5 Kun olet laatinut tyydyttävän aikataulun, pohdi mahdollisia ongelmia ja sitä, 

miten aiot niihin tarttua. Tee suunnitelmastasi joustava. Harkitse ensisijaisia 
tekijöitä suhteessa aikaan, kustannuksiin ja laatuun. 

 
4.6 Kohdista resurssit tehtäväkohtaisesti ja tee tehtävien ositus -lomakkeet. 
 
4.7 Varmista, että selvität aikataulun yksityiskohdat huolellisesti ja kokonaan 

kaikille kumppaneille, näin huolehdit, että jokainen ymmärtää suunnitelman. 
 
 

5. Organisaation muodostaminen 
 
5.1 Selvitä, kenen vastuulla on päätös projektiehdotuksen eteenpäin viemisestä. 
 
5.2 Kuka tekee päätökset mistäkin kysymyksistä projektin toteuttamisen aikana? 

Mitkä päätökset ovat projektikoordinaattorin vastuulla, mitkä muiden 
osallistujien? 

 
5.3 On suositeltavaa perustaa projektinjohtoryhmä. Voi olla hyvä perustaa myös 

asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat tietyn asiantuntemuksen ja kokemuksen 
omaavat henkilöt. 

 
5.4 Kun alat nimetä projektiryhmään henkilöitä eri tehtäviin, varmista, että teet 

tämän selkeiden kriteerien perusteella. 
 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Pystyvätkö he saavuttamaan lopputulokselle halutun laadun? 
Pystyvätkö he pitämään kiinni määräajoista? 
Pystyvätkö he hyväksymään odottamaansa heikomman tuloksen, mikäli 
ilmenee ongelmia? 
Selviytyvätkö he stressaavista jaksoista? 
Ovatko he joustavia epävarmoissa tilanteissa? 
Onko heillä hyvät kommunikaatiotaidot? 
Kykenevätkö he kurinalaiseen työskentelyyn projektin tulosten 
saavuttamiseksi? 

 
5.5 Tee selkeä luettelo tehtävistä ja vastuualueista. 
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6. Budjettikysymykset  
 
6.1 Kustannusten arviointia varten sinun on tiedettävä oman organisaatiosi ja 

muiden osallistujaorganisaatioiden normaalit työvoimakustannukset. 
 
6.2 Sinun on myös arvioitava muiden tekijöiden kustannukset, kuten aineistojen, 

matkojen ja laitevuokrauksen. On hyvä perehtyä oman organisaatiosi laskenta- 
ja kirjanpitojärjestelmään. (Huom. Kansainvälisten projektien käännös-, 
tulkkaus-, matka- ja majoituskustannukset ovat usein huomattavia.) 

 
6.3 Aloita määrittelemällä yksittäisten tehtävien kustannukset, siirry sitten 

työpakettikohtaisten kustannusten kautta projektin kokonaiskustannuksiin. 
Laadi sitten kassavirtaennuste ja kiinnitä huomiota tilanteisiin, joissa 
osallistujien on vastattava kassavirtavajeesta. Kun olet saanut projektin 
kokonaiskustannuslaskelman valmiiksi, harkitse, onko projektin toteuttaminen 
kannattavaa omalle organisaatiollesi. 

 
6.4 Kun sisäinen yhteisymmärrys budjetista on saavutettu, harkitse 

toimintamahdollisuuksia tilanteessa, jossa budjetoimaasi lisärahoituksen 
enimmäismäärää lasketaan. 

 
6.5 Tarkista, että kaikki osallistujat pystyvät huolehtimaan kustannusosuudestaan. 

Kuinka he osoittavat tämän? 
 
 

7. Laatusuunnittelu 
 
7.1 Mitkä ovat keskeiset laatukriteerit ja tärkeimmät toiminnan mittarit? 

Suunnittele jokaista tehtävää sekä sen tuotosten laadun suhteen että 
työprosessin laadun suhteen. 

 
7.2 Suunnittele huolellisesti eri osallistujien osuuksien liitoskohdat ja tehtävien 

siirrot osallistujalta toiselle. Miten voit varmistaa, että vallitsee yhteisymmärrys 
saavutettavista tavoitteista ja täytettävistä odotuksista? 

 
 

8. Informaatio- ja kommunikaatiostrategian 
valmistelu 

 
8.1 Tee luettelo projektisi tarvitsemasta keskeisestä informaatiosta, 

dokumentaatiosta ja kommunikaatiosta. Kuka vastaa niiden tuottamisesta? 
Kenen on nähtävä ne? Tee kommunikaatio- ja jakelusuunnitelma. 

 
8.2 Mitkä ovat projektin tärkeimmät kommunikaatiokanavat? Minkälaisia 

tapaamisia ja kokouksia projektiin liittyy? 
 
8.3 Päätä projektin työkielestä/kielistä ja määrittele keskeinen terminologia 

täsmällisesti. 
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8.4 Päätä, mihin projektin informaatiokeskus sijoitetaan, miten informaatio 
luokitellaan ja viitteistetään ja miten se on saatavissa. 

 
 

9. Arvioinnin sekä tulosten julkistamisen/levityksen 
valmistelu 

 
9.1 Suunnittele, miten projektia tullaan arvioimaan ja missä vaiheissa. Arvioinnista 

voivat vastata eri henkilöt: pääosallistuja, projektiryhmä, 
osallistujaorganisaatiot, asiantuntijaryhmä tai projektin kohderyhmä. 

 
9.2 Suunnittele sekä formatiivista arviointia, joka auttaa projektin 

kehittämisessä, että summatiivista arviointia, joka tehdään pääasiassa 
projektin jälkeen ja keskittyy projektin tuloksiin. 

 
9.3 Mieti myös sitä, miten projektin tuloksia voidaan levittää ja hyödyntää, ja tee 

tätä koskeva suunnitelma. 
 
 

Kun ehdotus on lopullisessa luonnosmuodossaan, kierrätä se kaikille 
projektiosapuolille heidän lopullista hyväksymistään varten ja pyydä 
heitä allekirjoittamaan aiesopimus. 
 
Lähetä tämän jälkeen ehdotus yhdessä aiesopimusten kanssa 
rahoittajalle.  
(Huom. Huolehdi siitä, että lähetät oikean määrän kopioita ja että 
noudatat määräaikoja!) 

 
 

10. Välittömästi rahoituspäätöksen jälkeen 
 
10.1 Jos rahoituspäätös on kielteinen, pyri selvittämään sen syyt. Selvitä, onko 

mahdollista lähettää uusi hakemus parannetussa muodossa. 
 
10.2 Jos päätös on myönteinen mutta siihen sisältyy ehtoja, selvitä niiden syyt niin 

pitkälle kuin mahdollista ja jätä ehdotus parannetussa muodossa, johon sisältyy 
tarkistettu budjetti. Hanki hyväksyntä tälle uudistetulle etenemistavalle. 

 
10.3 Jos rahoittaja hyväksyy ehdotuksen täydellisesti, alkaa 

sopimuksentekoprosessi. Rahoittajan kanssa tehtävän sopimuksen lisäksi sinun 
on laadittava yksityiskohtaiset sopimukset oman organisaatiosi ja 
yhteistyöorganisaatioiden ja mahdollisten alihankkijoiden välille. Varmista, että 
niissä määritellään tarkasti edellytetty työ- ja taloudellinen panos, osallistujalle 
koituva hyöty – mukaan luettuna oikeudet tuotoksiin – ja toimenpiteet 
sopimusrikkomusten varalta. 
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Liite 2 
 

Aiesopimusmalli 
 
 
Tässä on ehdotus englanninkieliseksi aiesopimukseksi, jonka jokainen 
sivuosallistuja/yhteistyökumppani toimittaa projektia koordinoivalle osapuolelle. Nämä 
’aiesopimuskirjeet’ liitetään projektiehdotukseen. [Koska käsikirja käsittelee 
kansainvälisiä projekteja, sopimus poikkeaa suomalaisesta aiesopimusmallista eikä 
sitä ole suomennettu paitsi lisättävien tietojen osalta. Suom. huom.] 
 
 

Dear [Projektin johtaja (Project Director) tai projektipäällikkö (Project Manager)], 
 
[PROJEKTIN NIMI] 
 
Thank you for your invitation to participate in the project proposal entitled [PROJEKTIN 
NIMI] as part of the [OHJELMAN NIMI] Programme, which we are pleased to accept. 
 
This letter acts as a formal letter of intent on behalf of my organisation to participate in 
the project, which is to be co-ordinated by [PROJEKTIA KOORDINOIVA OSAPUOLI] 
under your leadership.  I undertake, on behalf of my organisation, to fulfil the 
objectives of the project as set out in the proposal document and agree to the details 
regarding tasks, personnel and resources, finance, ownership, dissemination, 
exploitation and the transfer of results.   
 
We agree that our principal role in the project will be [LYHYT KUVAUS ‘ROOLISTA’].  
Our estimated total budget for this work is [ORGANISAATION KOKONAISBUDJETTI] 
Euro.  Under the terms of the [OHJELMAN NIMI] Programme, we understand that 
[esim. 75%] of this would be reimbursed by the European Commission.  Our 
organisation would provide the balance of [ORGANISAATION OSUUS 
KUSTANNUKSISTA] Euro from [esim. Omista resursseistaan (own resources) tai 
kansallisena rahoituksena (national funding)].  
 
If the proposal is successful, we look forward to entering a formal agreement with 
[PROJEKTIA KOORDINOIVA OSAPUOLI].  We reserve the right to re-negotiate with you 
the terms of our participation in the project in the event that there are any changes 
made in the configuration of the project prior to its final approval. 
 
We look forward to hearing from you in due course that our proposal has been 
successful and to working with you on the project. 
 
Yours sincerely, 
 
[NIMI] 
[ASEMA] 
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Liite 3 
 

Projektiehdotuksen saatekirjemalli 
 
 
Tässä on ehdotus projektiehdotuksen englanninkieliseksi saatekirjeeksi, jonka 
projektin johtaja lähettää Euroopan komissiolle. [Koska käsikirja käsittelee 
kansainvälisiä projekteja, kirjettä ei ole suomennettu paitsi lisättävien tietojen osalta. 
Suom. huom.] 
 
 

Dear [NIMI/Sir/Madam], 
 
Programme: [OHJELMAN NIMI] 

 
 
Please find enclosed an application to the [OHJELMAN NIMI] Programme for a project 
entitled [PROJEKTIN NIMI], in response to the Call for Proposals of [EHDOTUSPYYNNÖN 
PÄIVÄYS] 
 
I confirm that the organisations listed below are partners in the [PROJEKTIN NIMI] 
Project: 
 
 [LUETTELO YHTEISTYÖORGANISAATIOISTA] 
 

 
I look forward to hearing from you in due course, but please do not hesitate to contact 
me, should you require further information about the application. 
 
Yours sincerely, 
 
 
[PROJEKTIN JOHTAJA] 

 

Project: [PROJEKTIN NIMI]

On behalf of [PROJEKTIA KOORDINOIVA OSAPUOLI], which is co-ordinating this 
proposal, I confirm that these partners are fully in agreement with the work to be done 
within the project and enclose letters of intent to participate in the project from all 
partners.   
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Liite 4 
 

Malli pääosallistujan ja 
sivuosallistujan/yhteistyöosapuolen välisestä 

sopimuksesta 
 
 
Tässä on ehdotus englanninkieliseksi sitovaksi sopimukseksi, joka tehdään 
pääosallistujan ja sivuosallistujan tai yhteistyöosapuolen välillä, kun rahoitussopimus 
komission kanssa on tehty. Sopimuksesta laaditaan kaksi kopiota, jotka molemmat 
kumpikin osapuoli allekirjoittaa. Kummallekin osapuolelle jää yksi kopio. Tässä 
esimerkissä pääosallistuja on Euroopan ammattiyhdistyskoulu eli European Trade 
Union College. [Koska käsikirja käsittelee kansainvälisiä projekteja, kirjettä ei ole 
suomennettu paitsi lisättävien tietojen osalta. Suom. huom.] 
 
 

An agreement made the [PÄIVÄ] day of [KK], [VUOSI] 
between The European Trade Union College (“the Contractor”)  
 
and [SIVUOSALLISTUJAORGANISAATIO] (“the Associate Contractor”) 
 
concerning a project called [PROJEKTIN NIMI] (“the Project”), to be carried out in 
conjunction with other parties as part of the European Community’s [OHJELMAN NIMI] 
programme, the detailed specification of the Project being contained in Contract No. 
[SOPIMUKSEN NUMERO] and the Annexes which form an integral part thereof (“the 
Contract”), made on [EU-SOPIMUKSEN PVM.], between the European Community, 
represented by the Director General for [PÄÄOSASTON NIMI]  
and  
The European Trade Union College, established in Belgium,  
[PÄÄOSALLISTUJA 2], established in [MAA], 
[PÄÄOSALLISTUJA 3], established in [MAA], [jne.]  
 
1. The Associate Contractor agrees to collaborate with the Contractor in the 

realisation of the Project and agrees to observe all the conditions set out in the 
Contract relating to the Contractor.  In particular, the Associate Contractor: 

 
a) agrees to the detailed work plan set out in [esim. Annex 1] of the 

Contract and in particular those provisions which relate to the Associate 
Contractor; 

b) agrees to use its best efforts to achieve the objectives of the Project to 
the highest standard within the time frame and budget outlined in [esim. 
Annex 1] of the Contract; 

c) agrees to the financial conditions relating to the Project, as set out in 
[esim. Annex II Part C] of the Contract; 

d) agrees to give the European Commission and its authorised 
representatives reasonable access to personnel, premises and to 
documents relating to the Project for the purposes of technical 
verification and auditing; 

e) agrees to the conditions relating to the ownership and exploitation of 
results set out in [esim. Annex II Part B] of the Contract and further 
warrants that it holds the appropriate copyrights, patents and licences 
relating to all materials, designs and processes which it contributes or 
supplies to the Project and that it will notify the Contractor in all cases 
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where such industrial or intellectual property rights are owned by a third 
party; 

f) agrees to indemnify the Contractor against any liability for loss, damage 
or injury of any nature that the Associate Contractor may cause or suffer 
in the execution of the Project;  

g) agrees that the conditions contained in [esim. Annex II Part A] of the 
Contract relating to the termination of the Contract or the participation of 
any Contractor shall apply to its own participation in the Project; and 

h) agrees to provide every assistance to the Contractor in the preparation of 
management reports, cost statements and other essential documents in 
accordance with the requirements of the European Commission. 

 
2. This agreement between the Contractor and the Associate Contractor shall cover 

a period of  [esim. 24 months], starting on [PROJEKTIN ALOITUSPÄIVÄMÄÄRÄ]. 
 
3. The estimated total allowable costs relating to the Associate Contractor’s 

participation in the Project are [SIVUOSALLISTUJAN KOKONAISBUDJETTI 
EUROINA] EURO, [esim. 50 %] of which will be reimbursed by the European 
Commission up to a maximum of [SIVUOSALLISTUJAN SAAMAN EU-TUEN 
ENIMMÄISMÄÄRÄ] EURO, such funds to be released to the Associate Contractor 
by the Contractor on receipt in accordance with the procedures outlined in the 
Contract. 

 
4. The authorised representatives of the parties to this agreement responsible for 

supervising its implementation and performance are: 
 
 For the Contractor: 
 
  [PÄÄOSALLISTUJAN EDUSTAJAN NIMI] 
 
 For the Associate Contractor: 
  
  [SIVUOSALLISTUJAN EDUSTAJAN NIMI] 
 
5. Any amendment to this agreement must be agreed in writing by the authorised 

representatives of both parties. 
 
6. This agreement shall be governed by the laws of [esim. Belgium].  
 
 
 
Signed: 
 
 
For and on behalf of the European Trade Union College 
 
 
 
Signed: 
 
 
For and on behalf of [SIVUOSALLISTUJAN ORGANISAATIO] 
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Liite 5 
 

Tietotekniikka ja projektityö 
 
 
Tietokonetekniikan käyttö on muuttanut monien ihmisten työtapoja. 
Projektisuunnittelua käsitelleessä luvussa toimme esiin alueita, joissa tietokoneista on 
hyötyä – tekstinkäsittelyohjelmista taulukkolaskentaohjelmiin ja aina 
aikataulunlaadintaan ja projektinhallintaan erikoistuneisiin ohjelmistoihin asti. Tässä 
liitteessä haluamme lyhyesti käsitellä hyötyjä, joita sähköisestä viestinnästä 
kansainvälisten projektien suunnittelussa ja toteuttamisessa voi saada. 
 
 

Ammattiliitot ja tietotekniikka 
 
Tietokoneet ja niiden käyttömahdollisuudet olivat 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa 
hyvin erilaisia kuin nykyisin. Tuolloin useimmat ammattiliitot tunsivat vain vähän – ja 
vielä vähemmän käyttivät – tietotekniikkaa, joka 1990-luvun puolivälistä lähtien 
kehittyi räjähdysmäisen nopeasti. 
 
Tähän kehitykseen kuuluivat: 
 
a) sähköpostin laaja käyttö (jossa lähetetään yhdelle tai useammalle vastaanottajalle 

viestejä tai asiakirjoja nopeasti tietokoneen ja tietoverkkojen kautta) 
b) hypertekstin ja siihen liittyvien sovellusten yleistyminen, mikä on mm. luonut 

perustan World Wide Webille (ts. mahdollisuus julkaista ja hankkia asiakirjoja, 
kuvia ja ääntä erilaisissa sähköisissä muodoissa; näitä tiedostoja voi myös 
vapaasti linkittää toisiinsa) 

c) digitalisoinnin kehitys (ts. radio- ja tv-lähetysten ja muiden julkaisujen siirtäminen 
uusiin digitaalisiin muotoihin, jolloin ne voidaan julkistaa ilman teollista 
massatuotantoa ja välittää tai myydä tavalla, jossa kansallisilla ja maantieteellisillä 
rajoilla on yhä vähemmän merkitystä) 

d) henkilökohtaiseen käyttöön ja yrityskäyttöön tarkoitettujen tietokoneiden 
tehokkuuden ja kapasiteetin kehitys (kyky tallentaa ja käsitellä suuria tietomääriä 
– myös tekstiä, ääntä ja kuvia – lukuisissa eri muodoissa) 

e) tietoliikennetekniikan kehitys (analogisten verkkojen korvaaminen digitaalisilla, 
jolloin tiedonsiirtonopeus on huomattavasti suurempi). 

 
Ammattiliitot, kuten muutkin sekä suuret että pienet organisaatiot, voivat nyt nähdä, 
että niiden käytännöt ovat huomattavasti muuttuneet tämän kehityksen myötä: 
 

• 

• 

• 

nykyisin on yleinen käytäntö, että ammattiyhdistysten työntekijät vaihtavat 
sähköpostiosoitteita samalla kun he vaihtavat puhelin- ja faksinumeroita 

 
ammattiliittojen lehdissä ja julkaisuissa annetaan sähköpostiosoitteita 
yhteystietoina ja lisätietokanavina 

 
kirjeissä annetaan sähköpostiosoite muiden yhteystietojen yhteydessä 
kahdeksassa tapauksessa kymmenestä, erityisesti kansallisella tasolla 
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• 

• 

• 

jotkin liitot käyttävät sähköpostia asiakirjojen jakeluun – esimerkiksi 
organisaation sisäisiin ja jäsenjärjestöjen välisiin kokouksiin liittyen 

 
monet liitot pitävät hyödyllisenä asiakirjojensa julkaisua ja välitystä Internetin 
ja WWW:n välityksellä 

 
on yhä kasvava määrä esimerkkejä tavoista, joilla liitot käyttävät Internetiä 
hyväkseen 
 

− rekrytoinnissa 
− järjestelytoimissa 
− kampanjoissa 
− jäsenten ja edustajien koulutuksessa. 

 
Eri tekniikoiden yhdistäminen mahdollistaa ammattiliittojen toiminnan toteuttamisen 
 

− nopeammin – asiakirjat on käytettävissä heti kun ne on liitetty 
WWW:hen 

− halvemmalla – sen sijaan, että painatettaisiin satoja kopioita jokaisesta 
asiakirjasta, voidaan julkaista vain yksi sähköinen versio, joka on 
kaikkien saatavilla 

− tehokkaammin – saat henkilökohtaisesti yhteyden ihmisiin ja voit kertoa 
uusista asioista Internet-sivuillasi sen sijaan, että joutuisit turvautumaan 
perinteiseen postiin tiedon välityksessä. 

 
 

Tietotekniikka ja projektityö 
 
Tällä kehityksellä on ollut yhtä perustavanlaatuinen vaikutus myös projektityöhön. 
Jokaisen onnistuneen kansainvälisen projektin takana on hyvä kommunikaatio: 
ryhmän jäsenten välillä, ryhmän ja sitä tukevan organisaation välillä sekä projektin ja 
sen tulosten vastaanottajien välillä. Luvuissa neljä ja viisi korostettiin tämän 
tärkeyttä. Niissä osoitettiin myös joitakin ongelmia ja käsiteltiin hyvän 
kommunikaation keskeisiä elementtejä. 
 
Vaikka sähköinen viestintä voi olla erittäin hyödyllistä kansainvälisten projektien 
suunnittelussa ja toteuttamisessa, ei ole syytä yliarvioida näiden tekniikoiden 
kulttuurisia ja organisatorisia vaikutuksia niitä käyttäviin organisaatioihin – myöskään 
ammattiliittoihin. Se, että työvälineitä tai tekniikoita on saatavana ei tarkoita sitä, että 
niitä myös käytettäisiin, tai että niitä käytettäisiin samalla tavalla. Jos joku ei pysty 
asettamaan töitään tärkeysjärjestyksen tai ei pysy aikataulussa, tekniikka ei tätä 
pohjimmiltaan yksilöllistä inhimillistä ongelmaa pysty ratkaisemaan. Joten samalla kun 
osoitamme sähköisen viestinnän potentiaalisesti huomattavat hyödyt, meidän on 
muistettava, että työvälineet ja tekniikat ovat ainoastaan yhtä tehokkaita kuin niiden 
käyttö on – ja että hyvät projektit ovat huomattavasti riippuvaisempia siitä, miten 
ihmiset työskentelevät, ja työskentelevät ryhmässä, kuin itse tekniikasta. 
 
Voimme kuitenkin käydä projektin elinkaaren läpi vaihe vaiheelta ja tarkastella, mitä 
hyötyä sähköisestä viestinnästä voi niissä olla. 
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Projektin suunnittelu 
Kansainvälinen projekti lähtee liikkeelle ideasta, johon kuuluu tavoitteita ja 
päämääriä, joiden saavuttamiseen joukko organisaatioita ja yksilöitä eri maista 
sitoutuu. Projektin ideaa kehiteltäessä on epätodennäköistä, että on saatavissa 
rahoitusta mahdollisten kumppanien tapaamisiin keskusteluja ja ajatusten kehittelyä 
varten. Tällöin sähköposti tarjoaa ihanteellisen tavan keskustella ja vaihtaa ajatuksia 
hyvin pienin todellisin kustannuksin. 
 
Tavalliset sähköpostiohjelmistot sisältävät nykyisin mahdollisuuden ylläpitää omassa 
tietokoneessasi sähköpostiosoitekirjaa, josta voit muodostaa postituslistoja. Tämän 
ominaisuuden avulla on näin mahdollista luoda erillisiä postituslistoja mahdollisista 
kumppaneista, joiden kanssa keskustelet ideasta, ja lähettää viestejä nopeasti ja 
yksinkertaisesti niin pienille kuin suurillekin ryhmille. 
 
Myös rahoituksen etsimisessä on tärkeää ja erittäin hyödyllistä, että Internet ja WWW 
ovat käytettävissä. Kuten olet havainnut tästä käsikirjasta, Euroopan komissio tarjoaa 
suuren osan julkista tietoaan vapaasti käytettäväksi Internetin välityksellä; syynä 
tähän ovat luonnollisesti kustannusten vähentäminen ja tehokkuuden lisääminen. 
Saatavana on tietoa myös ohjelmista ja budjettikohdista, jotka voivat tarjota 
rahoitusta kansainvälisten projektien ja toiminnan tukemiseksi. Tarvitset vain 
Internet-yhteyden, jonka avulla voit lukea tietoa ja tallentaa sitä myöhempää käyttöä 
varten. 
 
ETUCOlla on myös merkittävä EU-tietopalvelu Internetissä ammattiyhdistyskouluttajia 
varten. Se sisältää ajantasaista tietoa EU:n ohjelmista ja budjettikohdista, 
tiedotuspalvelun, joka neuvoo projektien valmistelussa ja hallinnassa, sekä projekteja 
käsittelevän keskustelufoorumin64. 
 
 
Projektinhallinta 
Sähköposti voi tukea projektin organisointia ja työtä rahoituksen varmistumisen 
jälkeen samalla tavalla kuin sen suunnitteluakin. 
 
Vaikka se ei korvaa henkilökohtaisia tapaamisia, se voi tarjota hyvin nopean ja 
tehokkaan kommunikaatiojärjestelmän projektinhallintaa varten ja näin mahdollisesti 
auttaa projektia toimimaan tehokkaammin, jos matkustusbudjetti on rajattu. 
 
Kaikki projektit tuottavat tärkeitä asiakirjoja (kokouspöytäkirjoja, budjetteja, 
väliraportteja), jotka on enimmäkseen tarkoitettu osapuolten sisäiseen käyttöön. 
Nämä voidaan jakaa osapuolille sähköpostitse, kunhan on sovittu asiakirjoissa 
käytettävästä tiedostomuodosta (esim. tietty tekstinkäsittelyohjelma tai 
taulukkolaskentaohjelma). 
 
Toimintaraporttien laatiminen on osa rahoittajan asettamia ehtoja projektin 
taloudelliselle tuelle. Tähän kuuluu osana tietojen saaminen kaikilta 
yhteistyöosapuolilta, ja usein lyhyen ajan kuluessa. Sähköposti ja asiakirjojen vaihto 
Internetin välityksellä voivat helpottaa suuresti tätä tehtävää. 
 

                                                 
64 Käytettävissä osoitteessa http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/  
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Voi olla myös erittäin hyödyllistä luoda Internet-palvelimelle suljettu alue (salasanalla 
suojattu), joka muodostaa eräänlaisen projektikirjaston. Sinne voi liittää uusimmat 
versiot erilaisista projektin asiakirjoista, jolloin osapuolet voivat lukea tai ladata 
asiakirjan milloin tahansa – erittäin hyödyllinen ominaisuus, jos osapuolet kadottavat 
alkuperäisen kappaleensa tai eivät löydä uusinta versiota asiakirjasta. Joissakin 
projekteissa tähän on liitetty myös suljettu online-keskustelualue projektin jäsenille, 
mikä saattaa tarjota tiiviimmän keskusteluympäristön kuin tavallinen sähköposti. 
 
On myös hyvä muistaa, että rahoittajat, kuten Euroopan komissio, usein määräävät 
projektien väli- ja loppuraporttien formaatin ja rakenteen tarkoin. Ne saattavat olla 
hyvin yksityiskohtaisia ja ensisilmäykseltä monimutkaisia. Monet Euroopan komission 
ohjelmat ja budjettikohdat julkaisevat nykyisin tiedot projektiraporttien formaatista ja 
rakenteesta WWW:ssä, samoin saatavana olevat lisäohjeet. Mitä nopeammin saat 
nämä käsiisi, sitä enemmän aikaa sinulla on valmistautua tulevaan 
raportointiprosessiin. Internet-yhteys nopeuttaa tässäkin asioita ja auttaa hankkimaan 
uusimmat versiot Euroopan unionin tuottamista asiakirjoista. 
 
 
Projektin tulosten julkaiseminen 
Onnistuneet kansainväliset projektit tuottavat uusia palveluja tai tuotteita kuten 
käsikirjoja, koulutusaineistoja ja raportteja. 
 
Julkaiseminen ja levitys (ja tarvittaessa markkinointi) ovat edellytyksenä sille, että 
projektisi tuottamat tuotteet ja palvelut huomataan ja että niitä käytetään hyödyksi. 
Sähköinen viestintä voi olla keskeisessä asemassa projektin tulosten levityksessä. 
Kysymykseen saattaa tulla vaikkapa vain kohdistettu sähköpostilista. Projektisivujen 
tekeminen WWW:hen tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden tiedottaa projektistasi, sen 
tuloksista, toiminnasta ja tuloksista laajemmin. 
 
WWW-sivuille voi liittää myös asiakirjoja ja muita tekstejä erilaisissa tallennettavissa 
muodoissa – tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmien tiedostomuodoissa, ZIP-
tiedostoina, PDF-tiedostoina jne. Jos siis olet tuottanut merkittävän raportin, 
koulutusoppaan tai muuta aineistoa, joka on liian pitkä julkaistavaksi tavallisena 
WWW-sivuna, voit liittää sen sivuille ladattavaksi ja tulostettavaksi tiedostona. 
 
Tuotteiden myynnissä Internet voi toimia markkinointi- ja tiedottamiskanavana. Voit 
tarjota myös mahdollisuuden ostaa tuotteitasi Internetistä. 
 
Oman organisaatiosi WWW-sivujen lisäksi saattaa olla hyödyllistä tarjota aineistoa 
julkaistavaksi myös ETUCOn ja AFETTin Trade Union Education in Europe -sivuilla65. 
’Resources’-osastosta löydät myös koulutusaineistoa ja tietoa tietotekniikan käytöstä 
ammattiyhdistystoiminnassa. 

                                                 
65 URL: http://www.etuc.org/etuco/  
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Liite 6 
 

Euroopan komission rakenne 
 
 
Euroopan komissio on jaettu 35:een pääosastoon ja yksikköön, joilla kullakin on oma 
vastuualueensa. Tässä liitteessä on luettelo näistä WWW-osoitteineen, mitä seuraa 
luettelo muista itsenäisistä virastoista ja säätiöistä, jotka ovat komission tai neuvoston 
perustamia. 
 
 

Pääosastot ja yksiköt 
Lisätietoa Euroopan unionin WWW-sivuilta 
(http://europa.eu.int/comm/dgs_fi.htm) 
 
 
Yleiset yksiköt 
 

• Komission pääsihteeristö 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/index_fi.htm) 

• Lehdistö- ja viestintäpalvelu 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_fi.htm) 

• Publications Office 
(http://publications.eu.int/general/en/index_en.htm) 

• Eurostat  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/eurostat/index_fi.htm) 

 
 
Politiikat 
 

• Maatalouden pääosasto 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_fi.htm) 

• Kilpailun pääosasto 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_fi.htm) 

• Talouden ja rahoituksen pääosasto 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm) 

• Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_fi.htm) 

• Työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosasto 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm) 

• Energian ja liikenteen pääosasto 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_fi.html) 

• Yritystoiminnan pääosasto  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_fi.htm) 

• Ympäristöasioiden pääosasto 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_fi.htm) 

• Kalastuksen pääosasto 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_fi.htm) 

• Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_fi.htm) 
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• Pääosasto tietoyhteiskunta 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_fi.htm) 

• Sisämarkkinoiden pääosasto 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_fi.htm) 

• Yhteinen tutkimuskeskus 
(http://www.jrc.cec.eu.int/) 

• Oikeus- ja sisäasioiden pääosasto 
(http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm) 

• Aluepolitiikan pääosasto 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_fi.htm) 

• Tutkimuksen pääosasto 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_en.html) 

• Verotuksen ja tulliliiton pääosasto 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_fi.htm) 

 
 
Ulkosuhteet 
 

• Yhteistyötoimisto EuropeAid (Ulkomaanavun yhteinen toimiala) 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/europeaid/index.htm) 

• Kehitysyhteistyön pääosasto 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_fi.htm) 

• Laajentumisasioiden pääosasto 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_fi.htm) 

• Ulkosuhteiden pääosasto 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_fi.htm) 

• Humanitaarisen avun toimisto- ECHO 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_fi.htm) 

• Kauppapolitiikan pääosasto 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/trade/index_fi.htm) 

 
 
 
Sisäiset yksiköt 
 

• Budjettipääosasto 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/budget/index_fi.htm) 

• Euroopan petostentorjuntavirasto 
(http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/index_en.htm) 

• Varainhoidon valvonnan pääosasto 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/financial_control/index_fi.htm) 

• Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/interpretation/index_fi.htm) 

• Oikeudellinen yksikkö  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/legal_service/index_fi.htm) 

• Henkilöstön ja hallinnon pääosasto  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_fi.htm) 

• Käännöspalvelu  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_fi.htm) 
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Virastoja ja muita toimielimiä 
 
Komission pääosastojen ja yksiköiden lisäksi on useita erilaisia virastoja, säätiöitä ja 
muita toimielimiä, jotka on perustettu Euroopan komission tai EU:n neuvoston 
päätöksellä, mutta ovat täysin itsenäisiä elimiä. 
 
• European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)  

(Euroopan lääkeainevirasto) 
7 Westferry Circus 
Canary Wharf 
UK-E14 4 HB London 
United Kingdom 
Puh: (+44 20) 741 88400  
Faksi: (+44 20) 741 88416 
Sähköposti: mail@emea.eudra.org  
WWW:  http://www.emea.eu.int/ 

 
• European Environment Agency (EEA)  

(Euroopan ympäristökeskus) 
Kongens Nytorv,6 
DK-1050 København 
Denmark 
Puh: (+45) 33 367100  
Faksi: (+45) 33 367199 
Sähköposti: eea@eea.eu.int  
WWW: http://www.eea.eu.int/ 

 
• European Training Foundation  

(Euroopan koulutussäätiö) 
Villa Gualino 
Viale Settimio Severo 65 
I-10133 Torino 
Italy 
Puh: (+39 11) 630 2222  
Faksi: (+39 11) 630 2200 
Sähköposti: info@etf.eu.int  
WWW: http://www.etf.eu.int/ 

 
• European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP)  

(Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus) 
P.O. Box 22427 
GR-55102 Thessaloniki 
Greece 
Puh: (+30 31) 490 111  
Faksi: (+30 31) 490 102 
Sähköposti: info@cedefop.eu.int   
WWW: http://www.cedefop.gr/ 

 
• European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA tai 

EDMC)  
(Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus) 
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Palacete Mascarenhas 
Rua da Cruz de Santa Apolónia No 23/25 
P-1149-045 Lisboa 
Portugal 
Puh: (+351 1) 811 3000  
Faksi: (+351 1) 813 1711  
Sähköposti: info@emcdda.org 
WWW: http://www.emcdda.org/ 

 
• European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions  
(Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö) 
Wyattville Road 
Co. Dublin 
Ireland 
Puh: (+353 1) 204 3100 
Faksi: (+353 1) 282 6456, (+353 1) 282 4209 
Sähköposti: postmaster@eurofound.ie 
WWW:  http://www.eurofound.ie/  

 
• Office for Harmonization in the Internal Market  

(Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto) 
Avenida de Aguilera 20 
AC 77 
E-03080 Alicante  
Spain 
Tel: (+34) 965 1391 00  
Faksi, info: (+34) 965 1391 73  
Faksi, tavaramerkit: (+34) 965 1313 44  
Sähköposti: information@oami.eu.int 
http://www.oami.eu.int/ 

 
• Community Plant Variety Rights Office 

Office communautaire des variétés végétales  
CPVO – OCVV 
(Yhteisön kasvilajikevirasto) 
B.P. 2141 
F- 49021 Angers Cedex 02 
France 
Puh: (+33) 2 412 56400  
Faksi: (+33) 2 412 56410  
Sähköposti : cpvo@cpvo.eu.int  
http://www.cpvo.eu.int  

 
• European Agency for Safety and Health at Work  

(Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto) 
Gran Via 33 
E - 48009 Bilbao 
Spain 
Puh: (+34) 94 479 4360 
Faksi: (+34) 94 479 4383 
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Sähköposti : information@osha.eu.int 
http://europe.osha.eu.int/index.php?lang=fi 

 
• Translation Centre for Bodies in the European Union  

(Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus) 
Bâtiment Nouvel Hémicycle 
1 rue du Fort Thüngen 
L-1499 Luxembourg Kirchberg 
Luxembourg 
Puh: (+352) 42 171 11  
Faksi: (+352) 42 171 1220  
Sähköposti: cdt@cdt.eu.int  
WWW: http://www.cdt.eu.int/  

 
• European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia 

(Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus) 
Rahlgasse 3 
A-1060 Vienna 
Austria 
Puh: (+43 1) 580 300 
Faksi: (+43 1) 580 3099 
Sähköposti: office@eumc.eu.int  
http://www.eumc.eu.int/  
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Liite 7 
 

Nykyiset komissaarit ja heidän vastuualueensa 
 
Komissaarit ovat jäsenmaiden nimittämiä. Ajantasainen lista komissaareista on myös 
osoitteessa 
http://europa.eu.int/comm/commissioners/index_fi.htm  
 
Romano Prodi  Komission puheenjohtaja 
 
Neil Kinnock  Komission varapuheenjohtaja,  

hallinnonuudistus 
 
Loyola de Palacio  Komission varapuheenjohtaja, 
   suhteet Euroopan parlamenttiin, 
   liikenne- ja energiapolitiikka 
 
Mario Monti  Kilpailu 
 
Franz Fischler  Maatalous, maaseudun kehittäminen ja kalastus 
 
Erkki Liikanen  Yritystoiminta ja tietoyhteiskunta 
 
Frits Bolkenstein  Sisämarkkinat 
 
Philippe Busquin  Tutkimus 
 
Pedro Solbes Mira  Talous- ja rahapolitiikka 
 
Poul Nielson  Kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu 
 
Günter Verheugen  Laajentuminen 
 
Chris Patten  Ulkosuhteet 
 
Pascal Lamy  Kauppapolitiikka 
 
David Byrne  Terveys- ja kuluttaja-asiat 
 
Michel Barnier  Aluepolitiikka, 

vastaa myös henkilökohtaisesti hallitustenvälisestä 
konferenssista 

 
Viviane Reding  Koulutus ja kulttuuri 
 
Michaele Schreyer  Budjetti 
 
Margot Wallström  Ympäristö 
 
Antonio Vitorino  Oikeus- ja sisäasiat 
 
Anna Diamantopoulou Työllisyys ja sosiaaliasiat 
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Liite 8 
 

Tietolähteitä Euroopan komissiosta ja muista 
eurooppalaisista instituutioista 

 
 
Tämä liite sisältää tietoa Euroopan komissiosta ja keskeisten Euroopan instituutioiden 
WWW-osoitteita. 
 
 

Euroopan komission toimistot 
 
Liitteessä 6 on pääosastojen ja muiden komission keskeisten yksiköiden WWW-
osoitteet. Brysselissä ja Luxemburgissa sijaitsevien päätoimipaikkojen lisäksi 
Euroopan komissiolla on toimistot jokaisessa jäsenmaassa. Nämä edustustot hoitavat 
seuraavia tehtäviä: 
 
• 
• 
• 

• 

toimivat komission edustajina jäsenmaissa 
edistävät unionin politiikkaa 
kehittävät komission ja sen poliittisten ja muiden kumppanien välisiä suhteita, 
tiedotusvälineet mukaan luettuna 
hoitavat komissioon ja unioniin liittyvää tiedotusta 

 
Nämä komission toimistot ovat hyödyllinen tietolähde alustavia tiedusteluja varten, 
vaikka julkisen tiedontarpeen laajuuden vuoksi tiedustelija saatetaankin ohjata 
erikoistuneempiin jäsenmaissa toimiviin tiedotuskeskuksiin, jotka hoitavat tiettyjä 
ohjelmia tai unionin toimialueita. Lista komission edustustoista jäsenvaltioissa on 
seuraavanlainen: 
 
 
Alankomaat 
Haag 
Europese Commissie  
Bureau in Nederland  
Korte Vijverberg 5  
2513 AB Den Haag  
Nederland  
Postiosoite  
Postbus 30465  
2500 GL Den Haag  
Nederland  
Puh: (+31 70) 346 9326  
Faksi: (+31 70) 364 6619  
http://www.eu.nl 
Henk BEEREBOOM  
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Belgia 
Bryssel 
Commission Européenne  
Représentation en Belgique  
Europese Commissie  
Vertegenwoordiging in België  
Rue Archimède 73 / Archimedesstraat 73  
B-1000 Bruxelles / Brussel  
Puh: (+32 2) 295 3844  
Faksi: (+32 2) 295 0166  
http://europa.eu.int/comm/represent/be/  
Guy VANDEBON  
 
 
Espanja 
Madrid 
Comisión Europea  
Representación en España  
Paseo de la Castellana, 46  
E-28046 Madrid  
Puh: (+34 91) 423 8000  
Faksi: (+34 91) 432 1764  
http://europa.eu.int/spain/ 
Miguel MOLTO-CALVO 
 
Barcelona  
Comisión Europea  
Representación en Barcelona  
Av.Diagonal,407 bis, Planta 18  
E-08008 Barcelona  
Puh: (+34 93) 415 8177 (5 lignes)  
Faksi: (34 93) 415 6311  
Josep COLL I CARBO 
 
 
Irlanti 
Dublin 
European Commission Representation in Ireland  
Dawson street 18  
Dublin 2  
Ireland  
Puh: (+353 1) 662 5113  
Faksi: (+353 1) 662 5118  
http://www.euireland.ie/ 
Peter DOYLE 
 
 
Italia 
Rooma 
Commissione Europea  
Rappresentanza in Italia  
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Via IV Novembre, 149 
I-00187 Roma  
Puh: (+39 6) 699 991  
Faksi: (+39 6) 679 1658, 679 3652  
http://www.comeur.it/  
Gerardo MOMBELLI  
 
Milano  
Commissione Europea  
Rappresentanza a Milano  
Corso Magenta, 59  
I-20123 Milano  
Puh: (+39 2) 467 5141  
Faksi: (+39 2) 481 8543  
Gian Pietro FONTANA RAVA 
 
 
Itävalta 
Wien  
Europäische Kommission  
Vertretung in Österreich  
Kärtner Ring 5-7  
AT-1010 Wien  
Puh: (+43 1) 516 18  
Faksi: (+43 1) 513 4225  
http://europa.eu.int/austria/  
Wolfgang STREITENBERGER 
 
 
Kreikka 
Ateena 
European Commission Office in Greece 
2, Vassilissis Sofias  
GR-10674 Athina  
Puh: (+30 1) 727 2100  
Faksi: (+30 1) 724 4620  
http://www.ee.gr  
Mario CAMHIS  
 
 
Luxemburg 
Commission Européenne  
Représentation au Luxembourg  
Bâtiment Jean Monnet  
Rue Alcide De Gasperi  
L-2920 Luxembourg  
Puh: (+352) 430 1349 25  
Faksi: (+352) 430 1344 33  
http://europa.eu.int/luxembourg/ 
Jul CHRISTOPHORY  
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Portugali 
Lissabon 
Comissão Europeia  
Representação em Portugal  
Largo Jean Monnet n°1-10ø  
P-1269-068 Lisboa  
Phone: (+351) 213 5098 00  
Fax: (+351) 213 5098 01/02/03  
http://euroinfo.ce.pt/  
Ricardo CHARTERS D'AZEVEDO 
 
 
Ranska 
Pariisi 
Commission Européenne  
Représentation en France  
288, boulevard Saint-Germain  
F-75007 Paris  
Puh: (+33 1) 406 33800  
Faksi: (+33 1) 455 694 17/18/19  
Jean-Louis GIRAUDY 
 
Marseille  
Commission Européenne  
Représentation à Marseille  
2, rue Henri-Barbusse (CMCI)  
F-13241 Marseille Cedex 01  
Puh: (+33 4) 919 14600  
Faksi: (+33 4) 919 09807  
http://europa.eu.int/france  
Jacques HUCHET  
 
 
Ruotsi 
Tukholma 
Europeiska Kommissionen  
Representation i Sverige  
Nybrogatan 11, Box 7323  
S-10390 Stockholm  
Puh: (+46 8) 562 44411  
Faksi: (46-8) 562 44412  
http://www.eukomm.se  
Hans ALLDEN 
 
 
Saksa 
Berliini 
Europäische Kommission  
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland  
Unter den Linden 78  
D-10117 Berlin  
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Puh: (+49 30) 228 02000  
Faksi: (+49 30) 228 02222  
http://www.eu-kommission.de  
Axel BUNZ  
 
Bonn  
Europäische Kommission  
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland  
- Vertretung in Bonn  
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4  
D-53113 Bonn  
Puh: (+49 228) 530 090  
Faksi: (+49 228) 530 0950  
Axel BUNZ  
 
München  
Europäische Kommission  
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland  
- Vertretung in München  
Erhardtstraße 27  
D-80331 München  
Puh: (+49 89) 242 4480 
Fax: (+49 89) 242 44815 
Paul-Joachim KUBOSCH  
 
 
Suomi 
Helsinki 
Euroopan komissio  
Suomen edustusto  
Pohjoisesplanadi 31  
FIN-00100  
Helsinki  
Puh: (+358 9) 622 6544  
Faksi (+358 9) 65 6728 (lehdistö ja tiedotus)  
http://www.eukomissio.fi 
Timo MÄKELÄ 
 
 
Tanska 
Kööpenhamina 
Europa-Kommissionen  
Repræsentation i Danmark  
Østergade 61 (Højbrohus)  
Postbox 144  
DK-1004 København K  
Puh: (+45 33) 144 140  
Faksi: (+45 33) 111 203  
http://www.europa-kommissionen.dk  
Sähköposti: eu@europa-kommissionen.dk  
Peter Stub JØRGENSEN  
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Yhdistynyt kuningaskunta 
Lontoo 
European Commission  
Representation in the United Kingdom  
Jean Monnet House  
8, Storey's Gate  
London SW1P3 AT  
United Kingdom  
Puh: (+44 20) 797 31992  
Faksi: (+44 20) 797 31900, 797 31910 
http://www.cec.org.uk  
Geoffrey MARTIN  
 
Belfast  
European Commission  
Representation in Northern Ireland  
9/15 Bedford Street (Windsor House)  
Belfast BT2 7EG  
United Kingdom  
Phone: (+44 2890) 240 708  
Fax: (+44 2890) 248 241  
Jim DOUGAL  
 
Cardiff  
European Commission  
Representation in Wales  
4 Cathedral Road  
Cardiff CF1 9SG  
United Kingdom  
Phone: (+44 1222) 371 631  
Fax: (+44 1222) 395 489  
Catherine EVA  
 
Edinburgh  
European Commission  
Representation in Scotland  
9 Alva Street  
Edinburgh EH2 4PH  
United Kingdom  
Phone: (+44 131) 225 2058  
Fax: (+44 131) 226 4105  
Elizabeth HOLT  
 
 

Euroopan unionin instituutioiden WWW-osoitteita 
 

• Euroopan parlamentti: 
http://www.europarl.eu.int  

• Tiedotustoimistot:  
http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm  
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• Poliittiset ryhmät: 
http://www.europarl.eu.int/home/default_fi.htm  

• Linkkejä muiden parlamenttien kotisivuille: 
http://www.europarl.eu.int/ecprd/public/parlweb_en.htm?redirect
ed=1 

 
• 

• 

Euroopan unionin neuvosto 
http://ue.eu.int  

• Puheenjohtajamaan WWW-sivut: 
http://ue.eu.int/fi/presid.htm 

• Tanskalainen puheenjohtajuus (1.7.2002-31.12.2002) 
http://www.eu2002.dk/main 

 
Euroopan komissio 
http://europa.eu.int  

• Pääosastot ja yksiköt: 
http://europa.eu.int/comm/dgs_fi.htm 

• Euroopan sosiaalirahasto:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index-
en.htm  

• Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto:  
http://europa.eu.int/eurostat.html  

• Yhteinen tutkimuskeskus: 
http://www.jrc.cec.eu.int/index.asp 

• Muita virastoja ja toimielimiä (EMEA, EEA, Cedefop...): 
http://europa.eu.int/agencies/index_fi.htm  

• European Environment Information and Observation Network 
(ympäristöä koskeva Euroopan tieto- ja seurantaverkosto): 
http://www.eionet.eu.int  

• RAPID – Euroopan komission lehdistötiedotetietokanta: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_fi.ht
m 

• Tietopalvelut: 
http://europa.eu.int/geninfo/icom-fi.htm 

• Eurotietokeskukset: 
http://europa.eu.int/comm/relays/edc/index_fi.htm  

• 
 http://europa.eu.int/comm/represent_fi.htm

http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/ 
• CELEX – tietokanta EU:n lainsäädännöstä: 

http://europa.eu.int/celex/htm/celex_fi.htm 

Edustustot jäsenmaissa ja kolmansissa maissa: 

• Monikielinen eurooppalainen termitietokanta "EuroDicAutom": 
http://europa.eu.int/eurodicautom/login.jsp 

• Information Society Promotion Office (ISPO)  
(Tietoyhteiskuntahankkeista vastaava toimisto): 
http://europa.eu.int/ISPO/Welcome.html 

• Community Research and Development Information Service 
(CORDIS) (Yhteisön tutkimus- ja kehitysohjelmien tietopalvelu): 
http://www.cordis.lu  

• SCADplus – Taustatietoa EU:n politiikoista 
http://europa.eu.int/scadplus/scad_fi.htm 
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• PreLex – toimielinten välisten menettelyjen tietokanta 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=fi 

• EURES – European Employment Services 
(Euroopan työnvälitysverkosto) 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/eures/en/ind
ex.htm 

• ARCHISplus – historiallisten arkistojen tietokanta 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/htdocs
/en/htm/home.htm 

 
 

• Euroopan yhteisöjen tuomioistuin:  
http://www.curia.eu.int  

• Euroopan tilintarkastustuomioistuin: 
http://www.eca.eu.int  

• Euroopan keskuspankki: 
http://www.ecb.int  

• Talous- ja sosiaalikomitea: 
http://www.esc.eu.int  

• Alueiden komitea:  
http://www.cor.eu.int  

• Euroopan investointipankki:  
http://www.eib.org  
http://www.bei.org  

• EUR-OP – EY:n julkaisutoimisto: 
http://eur-op.eu.int/  
• Virallinen lehti, sopimuskokoelma, lainsäädäntö - EUR-Lex: 

http://europa.eu.int/eur-lex  
• TED - Euroopan yhteisöjen virallisen lehden täydennysosa 

(tarjouspyynnöt): 
http://ted.eur-op.eu.int  

• Euroopan oikeusasiamies: 
http://www.euro-ombudsman.eu.int  

• Euroopan poliisivirasto – EUROPOL:  
http://www.europol.eu.int  

• Kuka kukin on EU:ssa? – Euroopan unionin 
toimielinhakemisto IDEA: 
http://158.169.50.70/idea/fi/index.htm 

• European University Institute – EUI (Euroopan 
yliopistoinstituutti), Firenze: 
http://www.iue.it  
• Euroopan yhteisöjen historiallinen arkisto: 

http://wwwarc.iue.it  
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Muita hyödyllisiä osoitteita 
 

• Euro-sivusto:  
http://euro.eu.int  

• Vuoropuhelua kansalaisten ja yritysten kanssa: 
http://citizens.eu.int  

• Euroopan hallitukset -linkkiasema: 
http://europa.eu.int/abc/governments/index_fi.html 

• Euroopan neuvosto: 
http://www.coe.fr  
• Parlamentaarinen yleiskokous 

http://stars.coe.fr  
• Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: 

http://www.echr.coe.int/  
• Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto: 

http://www.ccre.org  
• Euroopan paikallisten ja alueellisten viranomaisten 

yleiskokous:  
http://www.coe.fr/cplre/indexe.htm  

• Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD: 
http://www.oecd.org  

• Euroopan nuorisoparlamentit: 
http://europa.eu.int/comm/education/pje/liens_en.html  
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Liite 9 
 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
artiklat 149 ja 159  

 
 
Nämä artiklat luovat perustan Euroopan unionin toiminnalle koulutuksen ja 
ammatillisen koulutuksen alalla. 
 
 

149 artikla (ent. 126 artikla) 
 
1. Yhteisö myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen rohkaisemalla 

jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä tarvittaessa tukemalla ja täydentämällä 
jäsenvaltioiden toimintaa pitäen täysin arvossa jäsenvaltioiden vastuuta opetuksen 
sisällöstä ja koulutusjärjestelmän järjestämisestä sekä niiden sivistyksellistä ja 
kielellistä monimuotoisuutta. 

 
2. Yhteisön toiminnalla pyritään: 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

kehittämään eurooppalaista ulottuvuutta koulutuksessa erityisesti 
jäsenvaltioiden kielten opetuksella ja levittämisellä; 
edistämään opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta muun muassa 
rohkaisemalla tutkintotodistusten ja opintojaksojen tunnustamista 
akateemisessa maailmassa; 
edistämään koulutuslaitosten välistä yhteistyötä; 
kehittämään tietojen ja kokemusten vaihtoa jäsenvaltioiden 
koulutusjärjestelmien yhteisissä kysymyksissä; 
edistämään nuorisovaihdon sekä sosiaalipedagogiikan alan ohjaajien vaihdon 
kehittämistä; 
rohkaisemaan etäopetuksen kehittämistä. 

 
3. Yhteisö ja jäsenvaltiot suosivat yhteistyötä kolmansien maiden sekä koulutusalan 

toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen ja erityisesti Euroopan neuvoston 
kanssa. 

 
4. Myötävaikuttaakseen tässä artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseen 

neuvosto: 
vahvistaa jäljempänä 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen sekä 
talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan sellaisia 
edistämistoimia, jotka eivät merkitse jäsenvaltioiden lakien ja asetusten 
yhdenmukaistamista; 
antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta suosituksia. 
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150 artikla (ent. 127 artikla) 
 
1. Yhteisö toteuttaa ammatillista koulutusta koskevaa politiikkaa, joka tukee ja 

täydentää jäsenvaltioiden toimia, pitäen täysin arvossa jäsenvaltioiden vastuuta 
ammatillisen koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä. 

 
2. Yhteisön toiminnalla pyritään: 

• 

• 

• 

• 

• 

helpottamaan teollisiin muutoksiin mukautumista erityisesti ammatillisella 
koulutuksella ja uudelleenkoulutuksella; 
parantamaan valmentavaa ammatillista koulutusta ja jatkokoulutusta 
ammattiin pääsyn ja palaamisen helpottamiseksi työmarkkinoilla; 
helpottamaan pääsyä ammatilliseen koulutukseen ja edistämään ammattiin 
kouluttavien ja ammattia opiskelevien, erityisesti nuorison, liikkuvuutta; 
kannustamaan koulutuslaitosten tai ammatillisten koulutuslaitosten ja yritysten 
välistä yhteistyötä ammatillista koulutusta koskevissa asioissa; 
kehittämään tietojen ja kokemusten vaihtoa jäsenvaltioiden ammatillisten 
koulutusjärjestelmien yhteisissä kysymyksissä. 

 
3. Yhteisö ja jäsenvaltiot edistävät yhteistyötä kolmansien maiden sekä ammatillisen 

koulutuksen alalla toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa. 
 
4. Neuvosto toteuttaa 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen sekä talous- 

ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan toimenpiteet, joilla 
myötävaikutetaan tässä artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseen mutta 
jotka eivät merkitse jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista. 
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Liite 10 
 

Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön 
painopistealueet ja työohjelma ammatillisen 

koulutuksen alueella (1997-1999) 
 
 

EAY:n koulutustyöryhmä siirtyy uuteen vaiheeseen 
 
Koulutus, erityisesti ammattikoulutus, asettaa uusia haasteita sekä kansallisella että 
Euroopan tasolla. Työmarkkinoiden muutos, uusi teknologia sekä uudet työn 
organisoinnin muodot, niin aikuisia kuin nuoriakin koskettava työttömyyden 
lisääntyminen sekä tietoyhteiskunnan kehittyminen aiheuttavat sen, että EAY:n ja sen 
jäsenjärjestöjen on luotava uusia strategioita, joilla haasteisiin voidaan reagoida 
asianmukaisesti ja joiden avulla kyetään määrittelemään ammattikoulutuksen 
mahdollinen rooli. Tässä työssä ei aloiteta tyhjästä, vaan arvioidaan, mitä on saatu 
aikaan koulutuksen ja erityisesti ammattikoulutuksen saralla, määritellään kunkin 
teeman puitteissa toteutettavat ohjelmat sekä laaditaan työohjelma, jossa esitetään 
ammattiyhdistystoiminnan painopistealueet sekä kansallisella että Euroopan tasolla. 
 
Työllisyyttä käsitelleen Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen (Luxemburg, 
20.-21.11.1997) loppupäätelmissä vaaditaan, että Euroopan unionin jäsenvaltiot 
alkavat pohtia työllisyyttä ja ammattikoulutusta uudesta näkökulmasta sekä myös 
toimia niiden edistämiseksi. Tämä luo myös EAY:lle ja sen koulutustyöryhmälle uusia 
haasteita. 
 
 

Painopistealueet ja työohjelma 
 
Ammattijärjestön strategia perustuu kolmelle tekijälle: 
 
1. Aloitetaan elinikäisen oppimisen ohjelma, joka voi osaltaan parantaa työllisyyttä. 
2. Kehitetään ammattikoulutuksesta Euroopassa käytävää vuoropuhelua. 
3. Parannetaan EAY:n kykyä reagoida ja esittää ehdotuksia, joita siltä vaaditaan 

Euroopan komission ammattikoulutusta koskevien tavoiteohjelmien ja ehdotusten 
yhteydessä (lähestymistavan tulee olla proaktiivinen eli ennakoiva pikemminkin 
kuin reaktiivinen). 

 
Aloitetaan elinikäisen oppimisen ohjelma, joka voi osaltaan parantaa 
työllisyyttä 
 
Ammattijärjestöjen toiminnan tärkein painopistealue on työllisyys. 
Ammattikoulutuksen kehittäminen kuuluu työttömyyden vastaisen taistelun 
avainelementteihin. Tästä huolimatta koulutusta on aina lähestyttävä kahdesta 
näkökulmasta: koulutuksella on tietty itseisarvo, ja samalla se voi kuitenkin olla 
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ratkaisevan tärkeää työttömyyden vähentämisessä, vaikka onkin tärkeää ymmärtää, 
ettei se itsessään takaa työtä ja sen on täydennettävä sosiaali- ja talouspolitiikkaa. 
Työllistymismahdollisuuksien on sisällyttävä koulutuspolitiikkaan. Lyhyellä aikavälillä 
tämä helpottaa työttömyyttä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä se antaa yksilöille ja 
yrityksille mahdollisuuden reagoida ja hallita muutosta. Ammattikoulutuksen on 
osaltaan edistettävä talouden nykyaikaistumista ja tasa-arvoa samoin kuin sosiaalista 
suojelua, yksilön kehitysmahdollisuuksia sekä demokratian ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistumista.  
 
Tämän sektorin painopistealueiden määritteleminen on nykyään erittäin 
monimutkaista. Olemme kuitenkin hankkineet asiasta laajaa kokemusta viime vuosina 
käytyjen keskustelujen ja työn kautta: 
 
• sekä ammattijärjestötasolla EAY:n ryhmäkokouksissa tai sosiaalisen vuoropuhelun 

ja työnantajien kanssa käytyjen neuvottelujen kautta, 
• että hallitusten ja komission kanssa eri seminaareissa ja konferensseissa. 
 
EAY:n kannalta kyse on siitä, että lähestytään Eurooppaa, joka kykenee vastaamaan 
nykypäivän haasteisiin modernisti ja demokraattisesti, ja määritellään 
ammattikoulutuksen alalla painopistealueet, joiden kautta tätä päämäärää voidaan 
lähestyä. 
 
EAY esittää neljää painopistealuetta: 
 
1) ELINIKÄINEN OPPIMINEN 
2) ELINIKÄISET NEUVONTAMAHDOLLISUUDET 
3) PÄTEVÖITYMISMAHDOLLISUUDET 
4) RESURSSIEN SAATAVUUS 
 
1) ELINIKÄINEN OPPIMINEN 
 
Elinikäinen mahdollisuus osallistua korkeatasoiseen koulutukseen, erityisesti 
ammattikoulutukseen, on keskeinen vaatimus sekä kansallisella että Euroopan tasolla. 
Lukuisista maista on raportoitu, että koulutukseen tarkoitettuja julkisia varoja on 
voimakkaasti supistettu, jolloin koulutuksen saatavuus on heikentynyt. Vaikka onkin 
totta, että kukin sukupolvi saa edellistä paremman koulutuksen (käy koulua 
pidemmän ajan), EAY katsoo, että on kehitettävä ohjelmia ja välineitä, joilla voidaan 
laajentaa ja lisätä seuraavia: 
 
• Korkealaatuisen peruskoulutuksen saatavuus. 
• Sen varmistaminen, että kaikille työntekijöille ja toimihenkilöille taataan mahdollisuus 

osallistua koulutukseen. 
• Ammattikoulutuksen varmistaminen myös epätyypillisissä työsuhteissa oleville, esim. 

osa-aikaisille, väliaikaisille tai kausiluontoisille työntekijöille, tai kiertäviin tehtäviin 
liittyvillä sopimuksilla työskenteleville, erityisesti naisille. 

• Yksilöllisen koulutuksen saatavuus, millä pyritään tukemaan yksilön kehitystä ja 
motivaatiota, niin että hän pystyy hallitsemaan taitojen hankkimisessa tarvittavan 
prosessin. 

• Avoin pääsy yrityksen sisäisiin menettelyihin, joilla valitaan ammattiuralla etenemistä 
varten koulutettavat henkilöt. Tätä tarvitaan myös siksi, että tästä toistaiseksi 
osattomiksi jääneet henkilöstöryhmät saavat tulevaisuudessa tähän mahdollisuuden. 
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1.a) Riittävän tarjonnan takaavat järjestelmät 
 
Koulutus ja sen saatavuus ovat yksilöllisiä oikeuksia, ja kukin henkilö oppii ja kehittyy 
omalla tavallaan. Tämä on mahdollista vain, jos on olemassa kollektiivisia rakenteita, 
joilla pystytään takaamaan koulutukseen pääsy, olivatpa rakenteet yhteisiä tai 
julkisia. Koulutuksen tarjonnan on oltava julkista palvelua tai julkisesti tarjottavaa 
palvelua. 
 
Ammattijärjestöt ovat vakuuttuneita siitä, että elinikäinen oppiminen edellyttää 
henkilökohtaisen motivaation lisäksi myös tiettyjen rakenteellisten ehtojen 
täyttymistä. 
 
Laaja-alaisen ja kattavan, siirrettäviä taitoja välittävän peruskoulutuksen 
kehittäminen on välttämätön ehto sille, että yksilö kykenee koko elämänsä ajan 
oppimaan laajasti eikä pelkästään työnsä yhteydessä. 
 
Työn ja koulutuksen vuorottelun mahdollistaminen, jota kautta luodaan kahtalainen 
kouluttava ja ammatillinen, joustava, avoin eikä liian erikoistunut lähestymistapa, on 
perusväline, jonka arvo olisi palautettava. Tästä syystä on lisättävä paikkojen 
tarjontaa, jotta vuorottelu tulee kaikille mahdolliseksi. 
 
Mitä tulee elinikäiseen koulutukseen, tarjottavien kurssien määrän ja vaativuuden 
sekä niiden järjestäjätahojen lisääntyminen on synnyttämässä uuden tärkeän taidon: 
taidon hankkiutua käyttämään elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ja käyttää niitä 
tehokkaasti. 
 
Tarjolla on oltava riittävästi lyhytkestoisia tai moduulirakenteisia, joustavia ja 
monipuolisia kursseja. Kurssimuotoisen koulutuksen tulee liittyä toisaalta välittömästi 
työelämään, toisaalta laajempiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. 
 
Elinikäisen koulutuksen kannalta on tarpeen luoda yhteyksiä ja siltoja ammatillisen 
perus- ja jatkokoulutuksen välille sekä kehittää linkkejä eri koulutusmuotojen välille, 
jotka eivät saa olla erillisiä, vaan toistensa suuntaan avoimia, jotta voidaan 
helpommin luoda yksilöllinen polku, joka ei jatku katkeamattomana, mutta jonka 
ennen muuta tulee muodostaa yksilöllinen kokonaisuus. 
 
1.b) Korkealuokkaisen koulutuksen takaavat järjestelmät 
 
Ammattiluokitukset muuttuvat parhaillaan nopeasti, ja koulutusjärjestelmässä on 
ennakoitava nämä muutokset tai varauduttava niihin sekä määrän että laadun 
varmistamiseksi. Syntyy uusia ammattiprofiileja sekä uusia pätevyys- ja sitä kautta 
koulutusvaatimuksia. Yksittäisten ihmisten on oltava perillä uusista vaatimuksista, ja 
heidän on tiedettävä, miten ja mistä vaaditut taidot voidaan hankkia. Samalla tarpeet 
ja niiden toteuttamiseen vaadittava tila lisääntyvät ja muuttuvat. 
 
EAY katsoo, että asianmukaisten opetus- ja oppimismenetelmien kehittäminen on 
erittäin tärkeää, jotta aikuiset voivat nykyistä paremmin päästä koulutukseen, etenkin 
mikäli he eivät ole tottuneita oppijoita. 
 
Teknologian ja organisaatioiden muutokset ovat olleet viime aikoina 
huomattavan nopeita ja laajoja. Niiden johdosta peruskoulutukseen kohdistuu 
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uusia vaatimuksia, jotka edellyttävät, että työntekijät todella aloittavat oppimisen 
uudestaan elinikäisen koulutuksen periaatteiden mukaisesti. 
 
Yritysten kannalta elinikäisen oppimisen perusehdot riippuvat siitä, miten työ ja yritys 
organisoidaan uudelleen. Toisaalta yrityksiä on rohkaistava lisäämään investointejaan 
inhimillisiin voimavaroihin, toisaalta niitä on vaadittava aktivoimaan ja sitouttamaan 
vielä käyttämättöminä olevat suuret inhimilliset resurssit. 
 
Oppivat organisaatiot: Vuoropuhelu on olennaisen tärkeää yrityksessä tapahtuvan 
työn uudelleenorganisoinnin sekä erityisesti uuden organisaatiomallin toteuttamisen 
kannalta. Tällaisen organisaation luomisessa olisi tukeuduttava neljään seuraavaan 
periaatteeseen: 1) työtaidot; 2) uusi vuoropuhelu, jolla parannetaan johdon ja 
työntekijöiden välistä sekä henkilöstön keskeistä yhteistyötä; 3) omaehtoisuudesta ja 
yksilöllisestä kehittymisestä syntyvä motivaatio; 4) yrityskohtaisten sopimusten ja 
työehtosopimusten noudattaminen. Näiden perustana on se, että yrityksen ja 
ammattijärjestön on päästävä sopimukseen kaikkia henkilöstön jäseniä koskevasta 
laajamittaisesta elinikäisen oppimisen suunnitelmasta. 
 
Koulutus on suunniteltava niin, että kursseilla tapahtuvan oppimisen ja työssä 
oppimisen välille syntyy läheinen vuorovaikutus. Vuorovaikutuksen tulee edistää 
oppimista. Sen hyötynä on, että hankitaan pätevyyksiä, jotka toisaalta ovat 
yrityskohtaisia, toisaalta myös yksilön ja työmarkkinoilla tarvittavan liikkuvuuden 
kannalta tarpeellisia. 
 
Muutosvaiheissa on ratkaisevan tärkeää investoida laadun arviointiin. Kun 
koulutuksen arviointi on järjestetty, kulloisinkiin muutoksiin kyetään sopeutumaan 
tehokkaammin ja pysyvämmin. 
 
Tästä huolimatta on tarpeen avata luotettavia mahdollisuuksia koulutusvaatimusten 
arviointiin: vaatimusten ennakointi on erittäin vaikea tehtävä, ja se on toteutettava 
useiden osapuolten kumppanuuden kautta. 
 
Uuteen teknologiaan, teknisiin innovaatioihin ja tietoyhteiskuntaan sopeutetun 
koulutuksen kehittäminen on ehtona sille, että koulutus on yhteydessä yrityksen 
toimintaan ja parantaa työllistyvyysmahdollisuuksia lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä. 
 
1.c) Kouluttajien roolin vahvistaminen 
 
Kouluttajien koulutusta on kehitettävä lisäinvestointien kautta, olivatpa kyseessä 
ammatillista perus- tai jatkokoulutusta antavat henkilöt. Opettajien ja kouluttajien 
tietojen päivittäminen parantaa koulutuksen laatua. 
 
Kouluttaja ja hänen yhteytensä yritykseen ovat modernisointiprosessin kannalta 
ratkaisevia. Laitteisiin ja tutkimukseen tehdyt investoinnit ovat myös olennaisen 
tärkeitä etenkin metodologian kannalta.  
 
EAY katsoo, että on olennaista tuoda ammattikoulutus lähemmäksi yrityksiä ja 
varmistaa, että kaksitahoinen "koulutus-ammatillistuminen" -lähestymistapa voi 
kehittyä tasapainoisesti, sekä määritellä selkeästi kouluttajien rooli 
koulutuskeskuksissa ja yrityksissä, jotta koulujen, kouluttajien, työnantajien ja 
ammattijärjestöjen muodostama kokonaisuus on tasapainoinen. 
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1.d)  Motivaation parantaminen 
 
Yksilön motivaatio voi riippua siitä, haluaako hän koulutusta päästäkseen työelämään, 
parantaakseen työnsä laatua, hankkiakseen uusia työllistymismahdollisuuksia 
samassa tai uudessa yrityksessä, kohentaakseen taloudellista tilaansa vai siirtyäkseen 
horisontaalisesti tai vertikaalisesti uusiin tehtäviin samassa yrityksessä, samalla alalla 
tai muulla paikkakunnalla jne. 
 
Mahdollisuus saada muodollinen pätevyys tai virallinen tunnustus, pätevyystodistus, 
kiitos tehdystä työstä, mahdollisuus uran rakentamiseen jne. parantavat motivaatiota 
ja siten myös aitoa osallistumista koulutukseen. Ammattikokemuksen kautta 
hankittujen taitojen ja tietojen tunnustaminen voi motivoida työntekijää etenemään 
vaiheittain, kunnes hän lopulta saavuttaa virallisen pätevyyden. 
 
Motivaatioseikat koskevat myös työnantajia. Järjestelmien nykyaikaistaminen johtaa 
muutokseen, joka on nähtävä myönteisenä haasteena. Jos halutaan muutosta, 
kaikkien on ymmärrettävä, että oppiminen on välttämätöntä, hyödyllistä ja 
mahdollista. 
 
Tietyillä työntekijäryhmillä, joiden peruskoulutustaso on alhaisempi ja jotka tekevät 
kaikkein rutiiniluonteisimpia tehtäviä, ei ole riittävää motivaatiota koulutusohjelman 
toteuttamiseen, jolleivät he itse voi aktiivisesti osallistua sen suunnitteluun ja 
valmisteluun. Ongelmana on, että heidän mielestään heidän oma pätevyystasonsa 
kohoaa liian hitaasti yleiseen muutosvauhtiin verrattuna, ja se taas on heille liian 
nopea. Aikuisille tarjottavan koulutuksen tulee liittyä heidän omaan alaansa, mutta 
sen tulee myös avata uusia mahdollisuuksia, jotka rohkaisevat asennemuutoksiin. 
 
Ammattijärjestöjen on tuettava tällaisen koulutuksen saantia, ja neuvottelujen aikana 
on korostettava sitä, että tiedon saatavuuden on oltava ensisijaista kaikilla aloilla ja 
kaikissa ryhmissä. Yritysneuvostot ja alakohtaiset neuvottelut toimivat hyvänä apuna 
tässä asiassa. 
 
2) ELINIKÄISET NEUVONTAMAHDOLLISUUDET 
 
Nykyaikaisessa, kehittyvässä yhteiskunnassa vaaditaan systemaattisia ja hajautettuja 
tuki- ja neuvontajärjestelmiä, joita tarvitsevat voivat halutessaan käyttää tietyssä 
paikassa ja sopivaan aikaan, jotta kaikki voivat löytää tarvitsemansa tiedon 
ammattikoulutuksesta ja työllisyydestä. 
 
Neuvonta tehostuu, jos kehitetään järjestelmiä, joilla laatu- ja määrävaatimuksia 
voidaan ennakoida. 
 
Sosiaalisen vuoropuhelun kautta taataan tarjottavan neuvonnan demokraattisuus ja 
monipuolisuus. Työnantajien ja työntekijöiden edustajien osallistumisen tulisi 
parantaa koulutuksesta ja työllisyydestä tarjottavan tiedon laatua ja avoimuutta. 
Tavoitteena on vahvistaa julkisten viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten 
kumppanuutta neuvontapalveluissa. 
 
Neuvontatoiminnassa on tärkeää kuunnella asiakkaiden esittämiä pyyntöjä. 
Hyödyllistä tietoa voidaan tarjota vain, jos kontaktit ovat henkilökohtaisia ja toimitaan 
läheisessä yhteistyössä kenttäjärjestöjen kanssa (paikallisjärjestöt, kunnat, 
yritysneuvostot jne.). 
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Eräissä tapauksissa kaikkein epätietoisimmat ja kaikkein vaikeimmin koulutukseen 
pääsevät henkilöt joutuvat normaalin toiminnan reunoille. Tässä vaiheessa tuki ja 
neuvonta voivat helpottaa työmarkkinoille pääsyä ratkaisevasti. 
 
Eniten vaikeuksia kohtaavat nuoret, kouluttamattomat tai työttömät henkilöt tai 
henkilöt, jotka ovat siirtymässä peruskoulutuksesta työhön. Nuorille siirtymävaiheiden 
erot voivat jo sinänsä olla sellaiset, että syntyy ylitsepääsemätön kuilu niiden välille, 
jotka "pääsevät" järjestelmään tai jotka "syrjäytyvät". Ellei yhteiskunta tule vastaan 
tarjoamalla asiallista neuvontaa, eri nuorisoryhmien väliset erot ovat vaarassa kasvaa. 
 
On luotava laajempia, elinikäisiä neuvontajärjestelmiä, joihin sisältyy useita eri 
yksiköitä ja jotka on suunnattu sekä nuorille että aikuisille riippumatta siitä, ovatko he 
työssä vai työttömiä. On otettava käyttöön uusia menetelmiä ja uusia henkilökohtaisia 
profiileja. 
 
Riskisektoreille on luotava erityisiä, yksilöllisempiä mekanismeja. Kun on puhe 
työvoiman vapaasta liikkuvuudesta, Euroopan sisäinen liikkuvuus on paljon 
pienempää kuin aluksi esitettiin, mutta se aiheuttaa silti lukuisia neuvontaongelmia, 
erityisesti sellaisia, jotka koskevat todistusten ja pätevyyksien tunnustamista sekä 
lainsäädäntöä ja ammattiryhmien välisiä suhteita. 
 
3) PÄTEVÖITYMISMAHDOLLISUUDET 
 
Tunnustettu pätevyys saavutetaan yksinkertaisesti siten, että käydään läpi säännelty 
ammattikoulutusprosessi (usein kokopäiväisesti koulussa, mutta mahdollisesti myös 
työn ja opiskelun vuorotteluna). Työmarkkinaosapuolten edustajat ovat usein mukana 
koulutusohjelmien valmistelussa ja toisinaan todistuksen myöntämismenettelyjen 
määrittelyssä (todistus: kirjallinen todiste tiettyjen taitojen hankkimisesta). Tämä 
osallistuminen on lisännyt niiden reaalista merkitystä työmarkkinoilla ja niiden 
työelämässä saamaa tunnustusta. 
 
Eräissä maissa on äskettäin otettu käyttöön pätevöitymisjärjestelmiä, jotka 
tunnustetaan yleisesti ja jotka eivät vaadi tietyn kurssin suorittamista, vaan joissa on 
mahdollista arvioida taitoja siitä riippumatta, miten ne on hankittu (koulutus, kurssit, 
ammattikokemus) ja tältä pohjalta myöntää pätevyyksiä jopa moduuliperusteisesti.  
 
Eräissä maissa työmarkkinaosapuolet ovat sopineet siitä, että tietyn ammattialan 
sisällä otetaan käyttöön ja myönnetään pätevyyksiä.66 
 
Näillä ratkaisuilla, jotka perustuvat työmarkkinaosapuolten välisiin sopimuksiin, 
pyritään pätevyyksiä myönnettäessä ottamaan huomioon sekä aikaisempi koulutus 
ja/tai käytännön kokemus, eli pätevyys voidaan myöntää silloinkin, kun henkilö ei ole 
ollut mukana muodollisessa koulutuksessa, ja täten käytännön kokemus asetetaan 
samanarvoiseksi muodollisen koulutuksen kanssa. 
 
Työn organisoinnissa tapahtuvat muutokset, jotka kulkevat käsi kädessä teknologian 
kehittymisen kanssa, tuovat mukanaan joukon uusia huomioon otettavia tekijöitä. 
Kun ammattien vaatimustaso on kasvanut, yksinkertaiset tekniset taidot eivät enää 

                                                 
66 Pätevyys: se, mitä henkilö kykenee tekemään käyttämällä tietoaan, kykyjään tai taitojaan tietyn 
tehtävän suorittamiseksi, sovitun arvosteluasteikon mukaisesti. 
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riitä. Muunlaiset menetelmiin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät taidot alkavat 
myös olla välttämättömiä. 
 
On tarpeen luoda epäbyrokraattisia hallintovälineitä, joiden avulla tunnustetaan 
henkilön saama koulutus ja annetaan sille yhteiskunnallinen ulottuvuus. Itse asiassa 
arvostus liittyy siihen, että sekä yksilöt että yhteisöt tunnustavat saadun 
koulutuksen67. 
 
Tuotannon ja palvelujen rakennemuutosten sekä yrityksen ja työn organisoinnin 
muutosten seurauksena perinteiset luokitus- ja palkkausjärjestelmät sekä myös 
saatujen pätevyyksien tunnustaminen ovat vanhentuneet, ja parhaillaan on 
kehittymässä uusia työn ja siten myös kykyjen arvioinnin sekä elinikäisen oppimisen 
järjestelmiä.68 
 
Koska kuvattu prosessi ei etene helposti ja voi aiheuttaa ristiriitoja, kaikessa 
arvioinnissa, todistusten myöntämisessä ja niiden tunnustamisessa on välttämätöntä 
pyrkiä avoimuuteen, ja erityisesti on otettava huomioon koulutuksen eri muodot ja 
myös virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittu koulutus. 
 
Pätevyyksiä ja taitoja ei voida määritellä objektiivisesti. Yhteiseen määritelmään 
päästään parhaiten silloin, kun työssä ovat mukana hallitus, yritykset ja 
ammattijärjestöt. 
 
Euroopan unionin neuvoston päätös (15.7.1996), joka koskee ammatillisesta 
koulutuksesta myönnettyjen todistusten avoimuutta, sisältää viisi tärkeää tekijää, 
joiden on käytävä ilmi todistuksesta: 
 
1. Todistuksen antanut taho ja sen juridinen asema; 
2. Todistuksen saajan henkilöllisyys;  
3. Annetun ammatillisen koulutuksen tavoitteet, kesto ja sisältö;  
4. Koulutuksen päätteeksi saavutetut tulokset; 
5. Todistuksella saavutettu kelpoisuus tiettyihin ammatteihin ja/tai muuhun 

koulutukseen. 
 
Koska neuvoston päätös ei ole velvoittava, jäsenvaltiot soveltavat sitä oman 
harkintansa mukaan. Siten avoimuus ei välttämättä ole kasvanut. 
 
Elinikäisen oppimisen tarve osoittaa, että on tarpeen laatia yhteiset menettelyt, joita 
sovelletaan ammatilliseen perus- ja jatkokoulutukseen sekä ammattikoulutukseen 
yleensä sekä yrityksissä että niiden ulkopuolella riippumatta siitä, onko se yleistä vai 
erikoistunutta (esim. alakohtaista): on luotava pätevöitymisjärjestelmiä, jotka 
perustuvat yrityksessä ja sen ulkopuolella järjestäjästä riippumatta taitomoduuleille – 
kaikki nämä tekijät voivat johtaa siihen, että tarpeisiin vastataan paremmin. 
 
Elinkeinoelämän eri alojen tietoon on saatettava, että todistuksien myöntäminen 
parantaa koulutuksen arvoa, erityisesti silloin, kun henkilö ei ole ollut muodollisessa 
koulutuksessa ja hänen on tavallista vaikeampi päästä elinikäisen oppimisen piiriin. 

                                                 
67 Tunnustus: virallinen tai epävirallinen tunnustus siitä, että henkilö kykenee suorittamaan tietyn 
tehtävän sovitun arvosteluasteikon mukaisesti. 
68 Kyvyt: työntekijän käytännön valmiudet täyttää ammattinsa vaatimukset. 
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Yleensä tällaiset alat eivät pidä todistusten myöntämistä tärkeänä, koska se on niiden 
mielestä liian kaukana niiden varsinaisesta tehtävästä. 
 
Eurooppalaiset tai kansainväliset taidot ovat tärkeitä, kun työ tehdään rajan toisella 
puolella, sekä myös liikkuvuuden parantamiseksi. Näitä taitoja ei ole määritelty 
riittävän hyvin kansallisissa koulutusjärjestelmissä, ja ennen muuta niiden 
hankkiminen ei johda todistuksiin tai pätevyyksiin, jotka tunnustettaisiin myös toisissa 
jäsenvaltioissa. 
 
4) RESURSSIEN SAATAVUUS 
 
EAY ei voi hyväksyä ristiriitaa, joka vallitsee inhimillisten resurssien kehittämistarvetta 
koskevien julkilausumien ja tällä alueella tehtävien rahallisten sijoitusten 
järjestelmällisen vähentämisen välillä. 
 
Lisäksi EAY katsoo, ettei voimavaroista puhuttaessa voida enää puhua pelkästään 
taloudellisista voimavaroista, vaan samalla on otettava huomioon kaksi muuta 
täydentävää tekijää: työaika ja työn organisointi. 
 
Uudella vuosituhannella yhteiskunnan haasteisiin lukeutuu se, että opitaan pitämään 
koulutusta sijoituksena eikä kulueränä ja työaikaa ja työn organisoinnin uusia muotoja 
uusina neuvottelun kohteina. 
 
Useimmissa maissa elinikäisen ammattikoulutuksen rahoitus tapahtuu sopimusten ja 
kumppanuusjärjestelyjen kautta; samalla tavalla rahoitetaan sen hallinto siitä 
riippumatta, koskeeko se yhtä alaa vai useampia. 
 
On myös olemassa rahoitussopimuksia, joiden avulla järjestetään täsmäkoulutusta ns. 
riskiryhmille. 
 
Tämänkaltainen sijoitus on tehtävä aluetasolla ja hajautetusti, ja sen hallinnoinnin on 
myös aina tapahduttava yhteisesti ja kentällä. 
 
Tällä hetkellä on tarpeen sijoittaa tarjonnan monipuolistamiseen sekä määrällisesti 
että laadullisesti siten, että määritellään uusia ammattiprofiileja. 
 
Samalla käytettävissä olevia rahoja ei pidä käyttää pelkästään koulutusjärjestelmiin. 
Tämän lisäksi on myös luotava ja varmistettava seurantajärjestelmät, joilla valvotaan 
seuraavia seikkoja:  
 
1. kilpailukykyyn ja työllisyyteen vaikuttavat tulokset, jotka joskus ovat keskenään 

ristiriidassa, 
2. laatu (jossa otetaan huomioon koulutukseen osallistuvien oikeudet ja 

velvollisuudet sekä eri osapuolten rahoitusosuudet), 
3. todistusmenettelyt, sillä ne parantavat motivaatiota ja sijoittajien ja 

työmarkkinaosapuolien yhteiskunnallista arvostusta. 
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Eurooppalaisen sosiaalisen vuoropuhelun kehittäminen 
ammattikoulutuksen alalla 
 
EAY katsoo, että tähän mennessä saavutettujen tulosten pohjalta on tullut aika 
tarkistaa toiminnan suuntaa. 
 
Luxemburgin Eurooppa-neuvosto sekä työllisyyttä koskevien suuntaviivojen 
toteuttaminen ovat luoneet konkreettisia tavoitteita, joiden saavuttamista 
seurataan säännöllisesti yhteisesti sovittujen tulosten arviointimenettelyjen 
mukaisesti. Työmarkkinaosapuolet ovat mukana tämän prosessin kaikissa 
vaiheissa. 
 
Ammatillisen koulutuksen ja työmarkkinaosapuolten roolit on määritelty 
selkeästi Luxemburgin huippukokouksen loppupäätelmissä: 
 

Työmarkkinaosapuolia pyydetään painokkaasti vastuunsa ja toimivaltansa eri tasoilla 
tekemään nopeasti sopimuksia, joilla voitaisiin lisätä mahdollisuuksia koulutukseen, 
työkokemuksen hankkimiseen ja työharjoitteluun tai muita työllistyvyyttä helpottavia 
toimenpiteitä 
 
 

Jäsenvaltiot ja työmarkkinaosapuolet pyrkivät kaikin keinoin kehittämään elinikäisen 
oppimisen mahdollisuuksia. 

 
Työmarkkinaosapuolia pyydetään neuvottelemaan sopivalla, etenkin alakohtaisella ja 
yritystasolla sopimuksia, joilla pyritään työn organisoinnin nykyaikaistamiseen, mukaan 
lukien joustavat työaikajärjestelyt, jotta voitaisiin parantaa yritysten tuottavuutta ja 
kilpailukykyä sekä saavuttaa joustavuuden ja työsuhdeturvan välillä tarvittava 
tasapaino. Nämä sopimukset voivat koskea vuotuista työaikaa, työajan lyhentämistä, 
ylityön vähentämistä, osa-aikatyön kehittämistä, elinikäistä oppimista ja sapattivapaita. 

 
Euroopan tasolla työmarkkinaosapuolten asemaa on vahvistettava yhdessä 
työnantajien järjestöjen, UNICEn ja CEEPin (Euroopan julkisten liikelaitosten 
yhteisjärjestön) kanssa ammatillisen koulutuksen alalla. Tämän 
saavuttamiseksi on tärkeää lisätä yhteistoimintaa komission ja muiden elinten 
kanssa, erityisesti julkilausumia, lausuntoja ja kannanottoja erilaisissa 
komiteoissa ym. 
 
Sosiaalisen vuoropuhelun koulutusryhmän työn tulokset, erityisesti ryhmän 
neljännen mandaatin seuraukset, sekä työ, jolla on vahvistettu neljää teemaa 
(elinikäinen oppiminen, elinikäiset neuvontamahdollisuudet, 
pätevöitymismahdollisuudet ja resurssien saatavuus) ovat erittäin tärkeä osa 
ammattikoulutuksesta käytävää sosiaalista vuoropuhelua.  
 
 
EAY pitää tärkeänä, että: 
 
• edetään pidemmälle kuin lausuntoihin ja yhteisiin julkilausumiin; pyritään 

neuvottelemaan työnantajien kanssa Euroopan-tason puitesopimus, jolla 
helpotetaan koko työuran ajan koulutukseen pääsyä ja edistetään 
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sosiaalisen vuoropuhelun neljää teemaa. Koulutuksen saatavuutta koskeva 
komission päätösehdotus tarjoaa hyvän mahdollisuuden koetella, onko 
työnantajilla aitoa poliittista tahtoa siihen, että työmarkkinaosapuolet 
antavat yhteisen julkilausuman koulutuksen saatavuudesta. Jos näin ei ole, 
EAY vaatii komissiota esittämään koulutuksen saatavuutta koskevan 
direktiiviehdotuksen.  
 

• käytetään sosiaalisen vuoropuhelun tukijärjestelmän osana kehitettyjä 
menettelyjä, jotta sosiaalisen vuoropuhelun puitteissa voidaan jatkaa 
samantapaista toimintaa, mutta yksinkertaistaa ja joustavoittaa sen 
rakennetta. Ammattijärjestöjen ja työnantajien asiantuntijaverkostoa on 
vahvistettava kansallisella tasolla niin, että se voi tarkastella erityisteemoja, 
joiden sisällöstä voidaan sen jälkeen keskustella Euroopan tasolla. 
 

• kehitetään sitoumuksia, jotka sisältyivät EAY:n, UNICEn ja CEEPin (Euroopan 
julkisten liikelaitosten yhteisjärjestön) Dublinin Eurooppa-neuvostossa 
esittämään puheenvuoroon, joka koski työllisyyttä koskevaa eurooppalaista 
luottamussopimusta ja erityisesti rakennerahastojen osuutta. Tässä 
yhteydessä otetaan huomioon myös uudistusehdotukset, jotka komissio 
esitti Agenda 2000:ssa, sekä elinikäistä oppimista koskevat huomiot. 

 
• luodaan viitekehys, jonka puitteissa työmarkkinaosapuolet voivat toteuttaa 

tarkemmin määriteltyjä toimia myös sektori- ja alakohtaisesti. 
 
• kehitetään ja vahvistetaan työmarkkinaosapuolten ja CEDEFOPin (Euroopan 

unionin ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen) välistä yhteistyötä, 
erityisesti Euroopassa käytävälle sosiaaliselle vuoropuhelulle annettavan 
teknisen tuen osalta. 

 
Lisätään EAY:n kykyä reagoida ja esittää ehdotuksia tilanteissa, joissa 
Euroopan komissio esittää koulutusta ja ammattikoulutusta koskevia 
tavoitteita ja ehdotuksia (pyritään proaktiiviseen toimintaan 
reaktiivisen sijasta) 
 
A) Luodaan puitteet, joissa voidaan ryhtyä toimiin ja antaa lausuntoja 
yhteisön elinten toiminnan, ehdotusten ja säädösten johdosta 

Pyritään lisäämään työllisyyden ja koulutuksen sekä EAY:n ja työllisyydestä ja 
inhimillisistä voimavaroista vastuussa olevien komission pääosastojen välistä 
vuorovaikutusta. Pääosastoista tärkeimmät ovat työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
pääosasto sekä koulutuksen ja kulttuurin pääosasto. 
Käsiteltävänä on kaksi säädösehdotusta: 
 
A.1. 

 

Neuvoston päätösehdotus, joka koskee elinikäisen koulutuksen 
saatavuudesta ja taitojen hankinnasta järjestettävää säännöllistä 
raportointia ja seurantaa, joka perustuu Euroopan unionin 
perustamissopimuksen 127 artiklaan. 
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Päätöksen tavoitteena on luoda seurantaprosessi ja tuottaa kertomus, joka 
koskee ammatillisen täydennyskoulutuksen saatavuutta ja taitojen hankintaa. 
Tekstissä luonnostellaan myös yhteisön tasolla työmarkkinaosapuolille tietty 
rooli tässä seurannassa, ja seurannan edellytetään olevan säännöllistä, 
jäsenneltyä ja yhteisvoimin toteutettua. Päätöksessä määritellään ulottuvuudet 
ja voimavarat, joilla varmistetaan, että saatavilla oleva tieto esitetään 
asianmukaisesti. Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksella CEDEFOPilla on erityisrooli tämän päätöksen 
toteuttamisessa. Päätöksen luonne ei ole normatiivinen, mutta se on kuitenkin 
juridinen väline. 

 
A.2. Neuvoston ja parlamentin päätösehdotus sekä neuvoston 
suositusehdotus, jotka koskevat eurooppalaista, oppisopimuksiin sekä 
työssäolon ja koulutuksen vuorotteluun perustuvaa 
ammattikoulutusjärjestelmää, joka perustuu Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 126 ja 127 artikloihin. 
 

 

 

 

 

Päätöksessä määritellään ne laatuehdot, joiden puitteissa Euroopan 
koulutusjärjestelmiä kehitetään toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Järjestelmien on liityttävä kokonaisuuteen, niiden on oltava tunnustettuja 
omissa koulutusjärjestelmissään ja johdettava todistuksen myöntämiseen. 

Jäsenvaltioille annettu suositus kannustaa niitä sisäisillä toimilla takaamaan, 
että hallinto- tai muut määräykset tai lainsäädäntö eivät vaikeuta nuorten 
asemaa, jos he suorittavat oppisopimuskoulutusta muussa jäsenvaltiossa. 

B) Valkoinen kirja: “Opettaminen ja oppiminen: kohti oppivaa yhteiskuntaa” 
sekä sitä koskevien komission ehdotusten seuranta 
 
EAY:n hallitus hyväksyi 6.6.1996 valkoista kirjaa koskevan päätöslauselman. 
Tämän policy-asiakirjan pohjalta olemme kyenneet esittämään ehdotuksia ja 
reagoimaan siihen, miten komission on määrä seurata valkoisen kirjan ja 
etenkin viiden päätavoitteen toimintasuunnitelmien toteutumista. 

Kunkin tavoitteen nykytilan kannalta on hyödyllistä analysoida asiakirjaa, 
jonka komissio julkisti Brysselissä 29.5.1997:  

Tavoite 1: Varmistetaan taitojen hyväksilukeminen ja tuetaan 
"henkilökohtaisen taitokortin" periaatetta. 

Komissio on hyväksynyt 34 hanketta, jotka kattavat erittäin monia 
ammattialoja: 1) perustiedot, 2) tekniset ja ammatilliset taidot ja 3) avain- eli 
siirrettävät tai laajasti sovellettavat taidot. 

 

 

Tavoite 2: Luodaan koulujen ja yritysten välille läheisemmät yhteydet ja 
kehitetään oppisopimuskoulutusta. 
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Komissio esittää, että Erasmus-ohjelman puitteissa kehitetään 
oppisopimusohjelma ja luodaan Euroopan-laajuinen oppisopimusjärjestelmä. 
Siinä määritellään laatuvaatimukset, joita noudatetaan kehitettäessä 
eurooppalaista oppisopimuksiin ja työssäolon ja koulutuksen vuorotteluun 
perustuvaa ammattikoulutusjärjestelmää toissijaisuusperiaate huomioon 
ottaen. 

 
Tavoite 3: Torjutaan syrjäytymistä koulutuksen ja ammattikoulutuksen avulla. 
 

Hallitusten suostumuksella komissio tukee kokeiluhankkeita, joilla pyritään 
oppivelvollisuusiän ohittaneiden, suurissa vaikeuksissa olevien nuorten 
yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen integrointiin. 

 

 
Second chance -koulujen perustaminen Marseilles'hin, Bilbaoon, Cataniaan, 
Hämeenlinnaan, Setubaliin ja Attikiin on mukana useissa kansallisissa 
ohjelmissa, jotka keskittyvät syrjäytymisen poistamiseen. 

Tavoite 4: Hankitaan kolmen Unionin kielen taito ja myönnetään 
eurooppalainen laatumerkki. 
 

Eurooppalainen laatumerkki myönnetään innovatiivisille aloitteille, joilla 
rohkaistaan kielten oppimista. Komissio on perustanut jäsenvaltioiden 
edustajista koostuvan työryhmän, joka määrittelee, millä ehdoilla tämä merkki 
myönnetään. 

 
Tavoite 5: Kohdellaan materiaalisia sijoituksia ja koulutukseen tehtäviä 
sijoituksia tasaveroisina. 
 

Komissio on käynnistänyt vertailututkimuksen, joka tarkastelee eri 
koulutustasoille myönnettävään rahoitukseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksen 
pohjalta järjestetään asiantuntijakokous, jossa määritellään käytävän 
keskustelun suuntaviivat sekä erityisesti 'hyvät käytännöt', jotka 
todennäköisesti tukevat alaan liittyvien aloitteiden tekoa. 

 

 
Tutkimuksen tuloksia odotetaan maaliskuun 1998 loppuun mennessä, ja niiden 
perusteella lienee mahdollista selvittää, voidaanko aloittaa tutkimusohjelma, 
jossa tarkastellaan riittävän pätevyyden puuttumisen sekä 
työllisyyden/työttömyyden välistä suhdetta Euroopassa. 

Päätelmät ja seuranta 
Komissio pyrkii toteuttamaan kokeilutoiminnan tämänhetkisen vaiheen 
mahdollisimman huolellisesti ja varmistamaan, että siitä laaditaan tarkka 
arviointi, joka esitetään vuoden 1998 aikana. 
 
Lisäksi aletaan valmistella säädöksiä, jotka tarvitaan, jotta valkoisessa kirjassa 
esitetyille tavoitteille saadaan laajempi poliittinen kantavuus. Valmistelu on jo 
aloitettu Euroopan-laajuisen oppisopimuskoulutuksen osalta. 
 
Uudistettaessa rakennerahastoja vuonna 2000 alkavaa uutta ohjelmakautta 
varten otetaan huomioon valkoisesta kirjasta käydyt keskustelut. 
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Lopuksi komissio avaa keskustelun koulutusta ja nuoria koskevien 
toimintaohjelmien kehittämisestä. Tässä tarkastellaan myös suuntaviivoja, 
jotka komissio julkistaa vuoden 1997 loppupuolella. 
 
EAY:n tulee seurata tarkasti näiden toimien täytäntöönpanoa. 
 

Leonardo da Vinci ja Sokrates -ohjelmien osalta EAY:n on osallistuttava 
aktiivisesti niiden arviointiin. Näin saadaan paremmin esiin kaikki 
osallistumisen muodot ja niissä esiintyneet puutteet, ohjelmiin sisältyvien 
toimien vaikutus koulutusjärjestelmiin sekä myös se, mitä ehdotuksia on 
tehtävä näiden ohjelmien myöhemmän toteuttamisen varalta vuodesta 1999 
alkaen. 

Rajat ylittävän liikkuvuuden merkitys on tunnustettu ottamalla se mukaan 
Euroopan yhteisön perustamissopimukseen: 
 

C) Lisätään puuttumista Euroopassa toteutettaviin koulutus- ja 
ammattikoulutusohjelmiin 
 

 
Ohjelmien uudistamisen kannalta EAY pitää olennaisena sen varmistamista, 
että työmarkkinaosapuolet osallistuvat työhön kaikilla tasoilla ja että Leonardo 
da Vinci -ohjelman jatkuu ja vahvistuu. Erityisesti on huolehdittava 
peruskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen innovatiivisuudesta ja rajat 
ylittävistä elementeistä. 
 
D) Esitetään lausuntoja ja seurataan ehdotuksia, jotka komissio on tehnyt 
"Koulutus, ammattikoulutus, tutkimus: kansainvälisen liikkuvuuden esteet"-
nimisestä vihreästä kirjasta 
 
EAY kannattaa komission vihreää kirjaa sekä siinä ilmaistua toivetta aloittaa 
syvällinen keskustelu niistä haasteista, jotka kohtaavat koulutusta ja 
tutkimusta sekä rajat ylittävistä liikkuvuuden esteistä. 
 

Luku 3. 149 artikla (ent. 126 artikla): 
 

“Yhteisön toiminnalla pyritään: 

• edistämään nuorisovaihdon sekä sosiaalipedagogiikan alan ohjaajien 
vaihdon kehittämistä.” 

 

• edistämään opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta muun muassa 
rohkaisemalla tutkintotodistusten ja opintojaksojen tunnustamista 
akateemisessa maailmassa; 

150 artikla (ent. 127 artikla): 
 

“Yhteisön toiminnalla pyritään: 
• helpottamaan pääsyä ammatilliseen koulutukseen ja edistämään 

ammattiin kouluttavien ja ammattia opiskelevien, erityisesti nuorison, 
liikkuvuutta.” 

 182 



Rajat ylittävän liikkuvuuden kannalta toissijaisuusperiaate on erittäin tärkeää 
jo määritelmän mukaan - ks. Art. 3 B -: 
 

“Aloilla, jotka eivät kuulu yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan, yhteisö 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti toimii vain siinä tapauksessa ja siinä 
laajuudessa kuin jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa suunnitellun 
toiminnan tavoitteita, jotka suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten takia 
voidaan tämän vuoksi toteuttaa paremmin yhteisön tasolla.” 

 
Huolimatta tästä sekä poliittisten tahojen ja työmarkkinaosapuolten selkeästi 
ilmaisemasta yksimielisestä halusta rohkaista opiskelijoiden rajat ylittävää 
liikkuvuutta on edelleen olemassa lukemattomia erilaisia esteitä, joiden 
johdosta ihmisten on vaikea kouluttautua toisessa jäsenvaltiossa. 
 
Vihreässä kirjassa käsitellään rajat ylittävän liikkuvuuden aiheuttamia 
haasteita (A-osa), liikkuvuuden esteitä (B-osa) sekä tarjolla olevia 
toimintamahdollisuuksia (C-osa).  
 
Vihreän kirjan A-osassa korostetaan etuja, joita liikkuvuudesta on 
koulutukselle ja tutkimukselle sekä komission aloitteisiin sisältyviä liikkuvuutta 
koskevia piirteitä ja jo saavutettuja seikkoja. EAY on täysin yksimielinen tämän 
osan sisällöstä. 
 
B-osassa kuvataan liikkuvuuden esteitä. EAY myöntää olevan tarpeen 
analysoida sitä, miksi kansalaisten liikkuvuus on paljon vaikeampi saavuttaa 
kuin tavaroiden, pääoman tai palvelujen liikkuvuus, ja ilmoittaa aikovansa 
tarkastella, mitkä esteet haittaavat harjoittelijoiden ja opiskelijoiden 
liikkuvuutta, ja pyrkivänsä kehittämään keinoja, joilla heidän kohtaamansa 
esteet poistetaan. 
 
Havaitut esteet liittyvät lainsäädäntöön, hallinto- ja verotuskäytäntöihin sekä 
sosioekonomisiin, kielellisiin, kulttuurisiin ja käytännön seikkoihin. EAY katsoo, 
että nämä seikat ovat erittäin tärkeitä ja niistä käytävän keskustelun on oltava 
mahdollisimman yleistä. Ennen kaikkea asioista on keskusteltava etukäteen 
jäsenvaltion ja työmarkkinaosapuolten kanssa. 

 

 
EAY panee tyytyväisenä merkille sen, että komissio on ryhtynyt 
valmistelemaan vihreää kirjaa, jossa luetellaan kaikki edunsaajien kohtaamat 
rajat ylittävän liikkuvuuden esteet sekä yhteisön liikkuvuustoimien että 
jäsenvaltioiden järjestämän koulutuksen puitteissa, olipa kyseessä julkinen tai 
yksityinen koulutus tai yksittäisten ihmisten aloitteellisuus. EAY myöntää, että 
viimeksi mainitussa tapauksessa esteiden poistaminen on vaikeampaa. 

Tästä huolimatta EAY katsoo, että on tarpeen määritellä erittäin tarkoin 
liikkuvuuden piiriin tulevat ryhmät ja analysoida kohdatut esteet. Katsomme, 
ettei vihreässä kirjassa mainittujen ryhmien määrittelyn relevanssi ole kovin 
selvä. 
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EAY on yhtä mieltä komission kanssa siitä (kuten Euroopan tuomioistuinkin on 
korostanut), että ammattikoulutuksen vapaa saatavuus voi olennaisesti tukea 
ja tehostaa jäsenvaltioiden välillä tapahtuvaa ihmisten vapaata liikkuvuutta. 
Katsomme, että vapaan liikkuvuuden tukeminen edistää Euroopan 
kansalaisuuden käsitettä, mutta nykyisten esteiden jatkuminen ei edistä 
Euroopan yhdentymisprosessia. 
 
C-osassa komissio esittelee eräitä toimintamahdollisuuksia. EAY on yhtä mieltä 
siitä, että toimintaa tarvitaan useilla tasoilla ja on tärkeää, kuten vihreässä 
kirjassa todetaan, että komissio, jäsenvaltiot ja työmarkkinaosapuolet 
tarkastelevat kysymystä yhdessä, jotta päästään mahdollisimman 
tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun.  

Nähdäksemme tiettyjä aspekteja voidaan kehittää eri aloilla ja eri tasoilla. 
 

 

Koulutuksen alalla katsomme tarpeellisiksi seuraavat toimet: 
 

• Lisätään mahdollisuuksia käyttää ammatillisissa yhteyksissä toisessa 
jäsenvaltiossa saatua akateemista oppiarvoa. 

• Tarkastellaan erityisesti mahdollisuutta ottaa käyttöön "eurooppalainen 
todistuksen liite", joka on tutkintotodistukseen liitettävä hallinnollinen 
asiakirja. 

 
Ammattikoulutuksessa kannatamme seuraavia toimia: 
 

• Kun henkilö käy koulua toisessa jäsenvaltiossa, hän voi silti rekisteröityä 
työttömäksi ja saada kaikki siihen liittyvät edut kyseisessä valtiossa. 

• Tuetaan aloitteita, jotka lisäävät avoimuutta ja helpottavat sekä 
muodollisen että epämuodollisen koulutuksen kautta hankittujen tai 
toisessa jäsenvaltiossa hankittujen ammattitutkintojen tunnustamista.  

• Kehitetään menettelyjä, jotka parantavat ammattikoulutuksen 
hyväksilukemismahdollisuuksia, sekä pohditaan, millä ehdoilla 
opetussuunnitelmiin voidaan sisällyttää rajat ylittävää koulutusta.  

 
Tutkijoiden osalta EAY kannattaa komission ehdotusta, jonka tuloksena 
asetuksen 1408/71 sovellusalaan voidaan liittää julkisiin virkamiehiin ja 
vastaavaan henkilöstöön sovellettavat erityisjärjestelyt. 
 
Katsomme, että kaikkia rajat ylittävään liikkuvuuteen liittyviä kysymyksiä on 
käsiteltävä kansallisella tasolla toimivaltaisissa elimissä niin, että mukana ovat 
työmarkkinaosapuolet sekä kustakin kysymyksessä vastuussa olevat julkiset 
tahot.  
 
Lisäksi jo olemassa olevia verkostoja on hyödynnettävä mahdollisimman hyvin. 
Näistä kysymyksistä käytävä keskustelu sekä toimintaehdotukset on 
integroitava sopivalle tasolle: eurooppalainen työnvälitysjärjestelmä EURES, 
neuvontapalvelut, julkiset työnvälityspalvelut, yhteiset organisaatiot, jotka 
edistävät koulutuksen puitteissa tapahtuvaa toimintaa. 
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Lopuksi katsomme, että hallinnon toimin on tarjottava selkeästi apua niille, 
jotka haluavat toteuttaa liikkuvuusoikeutensa koulutuksen tai 
ammattikoulutuksen alalla. Heille on tarjottava käyttäjäystävällistä tietoja, 
jossa kuvataan selkeästi liikkuvuusoikeudesta heille syntyvät oikeudet ja 
velvollisuudet.  
 
E) Kehitetään aktiivista ammattikoulutuspolitiikkaa rakennerahastojen ja 
erityisesti Euroopan sosiaalirahaston puitteissa, kun rahastojen toimintaa 
uudistetaan 
 
Euroopan unionin perustamissopimuksessa määriteltiin yhteenkuuluvuus 
yhdeksi Euroopan rakentamisen peruspilariksi, yhdessä Talous- ja rahaliiton 
sekä sisämarkkinoiden kanssa. Amsterdamissa pidetyn huippukokouksen 
hyväksymä kasvua ja työllisyyttä koskeva päätöslauselma käsittelee 
pääasiassa työttömyyden torjuntaa. 
 
Euroopan unionin sisäistä taloudellista ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta 
sekä solidaarisuutta edistetään pääasiassa rakenne- ja koheesiorahastojen 
avulla. Rakennerahastojen toiminnan tulee kaikilla aloilla tukea kilpailukykyistä 
kehitystä, kestävää kasvua, joka luo työpaikkoja, sekä koulutetun ja 
sopeutuvan työvoiman kehittymistä. Komission tiedonannossa "Agenda 2000" 
kuvaillaan tärkeimmät tulevaisuudennäkymät yhtenäisissä kehyksissä. 
Näkyvyyden ja tehokkuuden parantamiseksi siinä esitetään, että nykyiset 
seitsemän tavoitetta karsitaan kolmeksi, joista kaksi on alueellista ja yksi 
inhimillisiin voimavaroihin liittyvä horisontaalinen tavoite. 

 

 
Rakennerahastoja uudistettaessa EAY katsoo, että keskustelua on kehitettävä 
ja syvennettävä kaikilla tasoilla, erityisesti seuraavien kysymysten kannalta: 
 
• Samalla kun vahvistetaan taloudellista ja yhteiskunnallista 

yhteenkuuluvuutta, työllisyyden tukemisen on oltava rakennerahastojen 
toiminnan päätavoitteita, ja siten tulee antaa etusija hankkeille, jotka 
tukevat todellisia sijoituksia koulutukseen, tutkimukseen, kehitykseen ja 
innovointiin, alueellisille ja paikallisille työllisyysaloitteille, työllisyyttä 
edistäville kumppanuussopimuksille sekä toimille, jotka koskevat 
työttömyydestä pahiten kärsiviä ryhmiä, sekä työllisyyden ja kilpailukyvyn 
kannalta ratkaiseville perusrakennehankkeille. Tämän uudelleen 
suuntaamisen tulee perustua oikealle ja moniarvoiselle arvioinnille, joka 
koskee rakennerahastojen työllisyysvaikutusta. 

• Tulee entistä paremmin keskittyä alueisiin ja sosiaaliryhmiin, joiden tarpeet 
ovat suurimmat; toisin sanoen tavoitteiden määrää on karsittava ja on 
varmistettava, että ne ovat mahdollisimman avoimia. 

• Toissijaisuusperiaatteen toteutuminen on varmistettava, jotta yhteisön 
rahoitus ei korvaisi kansallista rahoitusta. 

 
• Kun maantieteellisiä painopistealueita poistetaan tai muutetaan, tueksi on 

luotava kompensaatiomenettelyt. 
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• Ohjelmien arviointia on parannettava: a) etukäteis- ja jälkiarvioinneissa 
sekä seurannassa on käytettävä menetelmiä, joilla on mahdollista arvioida 
toiminnan vaikutus työpaikkojen luomiseen sekä taloudelliseen ja 
yhteiskunnalliseen yhteenkuuluvuuteen; b) väliarvioinnin mekanismeja on 
kehitettävä. 

• Hallintomenettelyjä on yksinkertaistettava. Avoimuutta ja tiedon saatavuutta 
on parannettava. 

 

 

Työmarkkinaosapuolten osallistumisen on oltava todellista, ei pelkästään 
muodollista tai olematonta, kussakin mainitussa kohdassa ja erityisesti uusia 
vyöhykkeitä määriteltäessä, yhteisön tukikehystä valmisteltaessa sekä 
toimeenpanon, seurannan ja arvioinnin yhteydessä. 
 
Jotta tähän päästäisiin, ammattijärjestöjen on valmisteltava laajamittaista 
toimintaa Euroopan tasolla sekä kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla. 
 
Tämän asiakirjan kohdassa 1 kuvailtu ammatillisen koulutuksen ohjelma on 
liitettävä toimintaan vahvasti ja suunnitellusti. Ammattijärjestöjen sisäinen 
toiminta on järjestettävä niin, että se vahvistaa osallistumistamme rahastojen 
käyttöön, lisää eurooppalaisten teemojen merkitystä; sisäisen 
organisaatiorakenteen on vastattava tätä mahdollisimman hyvin niin, että se 
määrittelee ay-aktiivien koulutustarpeen ja keinot, joilla voidaan järjestää 
teknistä erityiskoulutusta. 
 

EAY katsoo, että ammattijärjestöjen kykyä reagoida ja esittää ehdotuksia 
voidaan parantaa luomalla vartavastiset sisäiset, Euroopan-tason 
välineet:  

• kehitetään tehokkaampi työskentelytapa, jolla voidaan hyödyntää niitä 
"ulkoisia välineitä", joita on kansallisella ja Euroopan tasolla, mm. 
tutkimuskeskukset ja yliopistot; 

• 

 

 

Euroopan ammattijärjestöjen ammattikoulutuspoli-
tiikan välineet ja sovellusala 
 

 
• ammattijärjestöjen asiantuntijoille luodaan verkosto, joka toteuttaa 

ammattijärjestöjen ammattikoulutuspolitiikkaa; 

• parannetaan EAY:n ja sen jäsenjärjestöjen (kansallisten ja Euroopan-tason 
järjestöjen) välistä tiedonkulkua; 
parannetaan jäsenjärjestöjen välistä tiedonkulkua. 

 
Joskin tavoitteet ja roolit ovat erilaisia, Euroopan tasolla voidaan katsoa olevan 
kahdentyyppisiä  “ulkoisia välineitä”: 
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1. : Eri työryhmissä on pyrittävä omaksumaan poliittisempi 
rooli ja tuomaan paremmin esille omia painopistealueitamme sekä 
vahvistamaan ammattijärjestökentän vaikutusvaltaa. 

Työryhmät

 
2. : Kun ammattijärjestöt 
ovat mukana ohjelmissa tai hankkeissa, on tarpeen toimia konkreettisemmin 
ja käytännönläheisemmin niin, että vaihdetaan kokemuksia ja syvennytään 
paremmin tärkeimmiksi määriteltyihin aiheisiin ja aspekteihin. On myös 
jatkuvasti valvottava, miten ammattijärjestöjen ja työnantajien esittämiä 
ehdotuksia toteutetaan kansainvälisellä tasolla. 

Euroopan-tason ohjelmat ja hankkeet

 
Tällä hetkellä EAY ja sen jäsenjärjestöt ovat mukana seuraavissa toimissa: 
 

Ammatillisen koulutuksen neuvoa-antava 
komitea 
Komitealla on johtoryhmä (jossa on työmarkkinaosapuolten, hallitusten ja 
komission edustajat), joka valmistelee komitean täysistunnot. 

Valkoinen kirja “Opettaminen ja oppiminen: kohti oppivaa yhteiskuntaa ” sekä 
vihreä kirja "Koulutus, ammattikoulutus, tutkimus: kansainvälisen liikkuvuuden 
esteet" ovat vain kaksi esimerkkiä aiheista, joita komitea käsittelee 
lähitulevaisuudessa. Erityisesti keskustellaan komission ehdotuksista, jotka 
koskevat uusien taitojen hankkimista, eurooppalaista vapaaehtoispalvelua, 
oppisopimuskoulutuksessa olevien asemaa, koulutettavien liikkuvuutta ja 
second chance -toimintaa. 

ESR:n komiteassa on perustettu työryhmä, joka tarkastelee aihetta “ESR:n 
vaikutus työpaikkoja luovaan kasvuun tämänhetkisten työttömyyden ja 
erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden torjuntakeinojen valossa”. 

 
Työryhmällä voisi olla erittäin suuri merkitys. Sen roolia ei kuitenkaan ole 
koskaan selkeästi määritelty, ja se on pikemminkin tekninen kuin poliittinen 
työryhmä. Siksi ammattijärjestöjen olisikin määriteltävä selkeästi ne 
Euroopan-tason tavoitteet, joita se liittää sosiaalirahaston toimintaan, myös 
ohjelmat ja aloitteet. Toisena tehtävänämme on osallistua työryhmän 

 

 

Euroopan sosiaalirahaston komitea 

 
Eri yhteyksissä on myös esitetty perustettavaksi muita työryhmiä, jotka 
tarkastelisivat esim. nuorisotyöttömyyttä tai syrjäytymisen ehkäisyä 
työmarkkinoille pääsyn ehtona. 

toimintaan ja varmistaa, että se toteuttaa tehtävänsä. Samalla on pyrittävä 
vahvistamaan roolia, joka työmarkkinaosapuolilla on kansallisella ja 
paikallisella tasolla. 
 
Myös rahastojen tulevaa uudelleenorganisointia on tarkasteltava. Tällä alueella 
ammattijärjestöjen on esitettävä erittäin selkeät ehdotukset rahastojen 
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seurannasta, ja tähän on sisällytettävä suhteet aluepolitiikan pääosastoon ja 
sen toimintaan. 
 

Sosiaalinen vuoropuhelu - Koulutusryhmä 
Ryhmä on julkistanut useita yhteisiä lausuntoja. Tällä hetkellä saavutettuja 
tuloksia tarkastellaan uudelleen ja vahvistetaan lausunnoista laaditun teema-
analyysin tulosten pohjalta (4. mandaatin tulokset). 
 
Juuri toteutettu toimintavaihe on ollut myönteinen sikäli, että ryhmän työtavat 
ovat vakiintuneet, samoin sen suhteet UNICEen ja CEEPiin (Euroopan julkisten 
liikelaitosten yhteisjärjestöön). 
 
Tässä vaiheessa työnantajien ja ammattijärjestöjen yhteiset kiinnostuksen 
kohteet ovat tiedossa. Niitä on tarkasteltava yksityiskohtaisemmin, jotta 
yhteisten ehdotusten ja sopimusten laatiminen helpottuu. 
 

Leonardo- komitea ja -ohjelma 
Leonardo-ohjelmassa ja sen komiteassa ammattiyhdistysjärjestöjen tulee 
pyrkiä käyttämään ohjelmaa paremmin hyväkseen poliittisen tasojen 
prioriteettien toteuttamisessa. "Innovaatiolaboratoriona" ohjelma tarjoaa 
mahdollisuuksia, joita ammattijärjestöt (tai työnantajat) eivät ole käyttäneet 
hyväkseen riittävästi. 
 
EAY:n prioriteetteihin kuuluu se, että valmistellaan yhdessä 
työnantajajärjestöjen kanssa hankkeita teemoista, jotka sisältyvät sosiaalinen 
vuoropuhelu - koulutusryhmän työohjelmaan. 
 
Tukirakenteen ansiosta työmarkkinaosapuolille (EAY, UNICE, CEEP) tarjoutuvia 
mahdollisuuksia on tarkasteltava laajemmin ja pyrittävä käyttämään niitä 
tavoitteiden saavuttamiseen. 
 

• Lohko 1: Uusien taitojen hankkiminen. 
Nimi: Siirrettävät taidot 

 
• Lohko 2: Oppilaitosten ja yritysten välisten yhteyksien tiivistäminen. 

Kokoaja: EAY 

• Lohko 3: Syrjinnän vastainen taistelu  

• Lohko 4: Inhimillisiin voimavaroihin tehtävien sijoitusten tukeminen. 

Vuoden 1997 kilpailuun EAY laati käytännön ehdotuksia kustakin Leonardon 
lohkosta, jotka ovat samat kuin Valkoisessa kirjassa mainitut; EAY toimii niissä 
joko hankkeiden kokoajana tai hankekumppanina tai tarjoaa poliittista ja 
teknistä tukea:  
 

Kokoaja: EAY 

Nimi: Aito ja todellinen vuorottelu 

 

EAY jatkaa vuonna 1996 aloitettua hanketta. 
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Nimi: Human resources -koulutukseen sijoittaminen 
Kokoaja: EUROCADRES. 
 

• Lohko 5: Tiedon saatavuuden parantaminen tietoyhteiskunnan keinoin ja 
elinikäisen oppimisen periaattein. 
Nimi: Tieto ja konsultointi yrityksissä 
Kokoaja: ETUCO. 
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Lyhennesanasto 

 

Asteriskilla (*) merkityt ohjelmat eivät enää ole toiminnassa. 

An explanation of some of the most commonly encountered European Union 
acronyms and abbreviations 

 

Englannin- ja ranskankieliset kuvaukset joistakin yleisimmistä Euroopan 
unionin lyhenteistä 

 

The asterisk (*) denotes former Programmes or Initiatives no longer in operation. 
 
Une explication de certains des acronymes et abréviations relatifs à l’Union 
européenne les plus fréquemment rencontrés 
L’astérisque (*) indique qu’il s’agit d’un programme ou d’une initiative qui n’est plus en application 

A 
 
 

• Action communautaire de coopération dans le domaine de la science économique en faveur des 
pays Phare 

 

• African, Caribbean and Pacific Countries parties to the Lomé Convention 

• Social action programme (DG Employment and Social Affairs) 

• Adaptation de la main d’oeuvre aux mutations industrielles (DG Emploi et Affaires sociales) 

• European Free Trade Association (Austria, Finland, Island, Norway, Sweden and Switzerland) 

 

• Association pour la formation européenne des travailleurs aux technologies 

 

• Agence internationale de l'énergie (OCDE) 

• Advanced informatics in medicine in Europe (DG Information Society) 

ACE (II) * 
• Community action for cooperation in the field of economics in favour of the Phare countries 

ACP 

• Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (signataire de la Convention de Lomé) 
 
ACTION SOCIALE/ SOCIAL ACTION (1998-2000) 
• Programme d'action sociale (DG Emploi et Affaires sociales) 

 
ADAPT (1994-1999) * 
• Adaptation of the workforce to industrial change (DG Employment and Social Affairs) 

 
AEE / EEA 
• Agence européenne pour l’environnement 
• European environment agency 
 
AELE / EFTA 

• Association européenne de libre-échange (Autriche, Finlande, Islande, Norvège, Suède et Suisse) 

AFETT 

• Association for European training of workers on the impact of new technology 

AIE / IEA 

• International Energy Agency (OECD) 
 
AIM * 

• Technologies de l’information et des télécommunications appliquées à la santé (DG Société de 
l’information) 
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ALA 
• Asia and Latin America countries 
• Pays d'Asie et d'Amérique Latine 
 
ARIANE (1997-1999)* 
• Programme of support, including translation, in the field of books and reading (DG Education and 

Culture) 
• Programme de soutien, comprenant la traduction, dans le domaine du livre et de la lecture (DG 

Education et Culture) 
 
ARION (2000-2006) 
• Programme of study visits for education specialist (depends on the SOCRATES programme) (DG 

Education and Culture) 
• Programme de visites d’étude pour spécialistes en matière d’éducation (dépend du programme 

SOCRATES) (DG Education et culture) 

ASE / ETUCO 

 

• Association of South-East Asian Nations 

 
ATLAS 

• Contrôle du trafic aérien / Système air-sol 

 

 

• Académie syndicale européenne 
• European Trade Union College 

ASEAN / ANASE 

• Association des nations de l'Asie du Sud-Est 

• Air traffic control / Air land system 

 

B 
 

• Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

 
BEUC 

• Bureau européen des unions de consommateurs 

• Priority information campaign "Building Europe Together" (DG Education and Culture) Part of the 
information programme for the European citizen (PRINCE). 

 
BCE / ECB 
• Banque centrale européenne (SEBC) 
• European Central Bank (ESCB) 
 
BC-NET 
• Business Cooperation Network (continuous action) (DG Enterprise) 
• Réseau européen de coopération et de rapprochement (action continue) (DG Entreprises) 
 
BERD /EBRD 

• European Bank for Reconstruction and Development 

• European Bureau of Consumers’ Unions 

 
BIC / CEI 
• Community measure for the creation and development of business and innovation centres and their 

network (DG Regional Policy) 
• Action communautaire pour la création et le développement de Centres d'entreprise et d'innovation 

ainsi que de leur réseau (DG Politique régionale) 
 
BTS / TUTB 
• Bureau technique syndical 
• Trade Union Technical Bureau 
 
BUILDING EUROPE TOGETHER / CONSTRUISONS L’EUROPE ENSEMBLE 
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• Action prioritaire d'information  "Construisons l'Europe ensemble" (DG Education et Culture) Fait 
partie du programme d’information pour les citoyens européens (PRINCE) 

 
 

C 
 

CAP / PAC 
• Common agricultural policy (DG Agriculture) 

 

 

• European Centres of Public Enterprises 

 

• Action communautaire pour la création et le développement de Centres d'entreprise et d'innovation 
ainsi que de leur réseau (DG Politique régionale) 

 

• Comité économique et social 

 

• Confédération européenne des syndicats 

• Conférence Intergouvernementale 

 

• Cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de 
développement technologique et de démonstration (DG Recherche) 

 

• Systèmes d'information mutuelle sur la protection sociale dans la Communauté 
 

• Initiative "Citoyens d'Europe" (DG Marché intérieur) 

• Programme d'actions communautaires en faveur de la protection civile (DG Environnement) 

 

• Politique agricole commune (DG Agriculture) 
 
CCA / CSF 
• Cadre communautaire d'appui (DG Politique régionale) 
• Community support framework (DG Regional Policy) 

CEDEFOP 
• European Centre for the Development of Vocational Training 
• Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 

CEEP 

• Centres européens des entreprises publiques 

CEI / BIC 

• Community measure for the creation and development of business and innovation centres and their 
network (DG Regional Policy) 

CES / ESC 

• Economic and Social Committee 

CES / ETUC 

• European Trade Union Confederation 
 
CIG / IGC 

• Intergovernmental Conference 

CINQUIEME PROGRAMME-CADRE / FIFTH FRAMEWORK PROGRAMME (1998-2002) 

• Fifth framework programme of the European Community for research, technological development 
and demonstration activities (DG Research) 

CISSP 
• Mutual information system on social protection in the Community 

CITOYENS D’EUROPE / CITIZENS FIRST 

• Citizens First" initiative (DG Internal Market) 
 
CITIZENS FIRST / CITOYENS D’EUROPE 
• "Citizens First" initiative (DG Internal Market) 
• Initiative "Citoyens d'Europe" (DG Marché intérieur) 
 
CIVIL PROTECTION / PROTECTION CIVILE (1998-1999) * 
• Community action programme in the field of civil protection (DG Environment) 
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CNUCED / UNCTAD 

• EU action programme of the community in education and training for technology (DG Education 
and Culture) 

 

• Specific programme for research, technological development and demonstration on competitive 
and sustainable growth (DG Research) 

COMPETITIVENESS OF EUROPEAN INDUSTRY / COMPETITIVITE DE L’INDUSTRIE EUROPEENNE 
(1996-) 

• Programme d'actions communautaires en faveur de la compétitivité de l'industrie européenne (DG 
Entreprises) 

 

• Community initiative launched in 1999 whose aim is to support European innovative projects which 
reinforce synergies and links in the areas of education, training and culture, associated with new 
technologies. (DG Education and Culture) 

 

• Action prioritaire d'information  "Construisons l'Europe ensemble" (DG Education et Culture) Fait 
partie du programme d’information pour les citoyens européens (PRINCE) 

 

• Consumer policy action plan (DG Health and Consumer Protection) 

 
CORDIS 

• Service d'information sur la recherche et le développement communautaires 

 
 

• Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 
• United Nations Conference on Trade and Development 
 
COMENIUS II (2000-2006) 
• COMENIUS is the first of eight actions within the SOCRATES II community programme for general 

education. This action is about European Cooperation on School Education. (DG Education and 
Culture) 

• COMENIUS est la première de huit actions entreprises dans le cadre du programme communautaire 
pour l’éducation générale SOCRATES II  Cette action est relative à la Coopération européenne pour 
l‘éducation scolaire (DG Education et Culture) 

 
COMETT I (1986-1989) & COMETT II (1990-1994) * 

• Programme d'action de l’UE d'éducation et de formation le domaine des technologies (DG 
Education et Culture) 

COMPETITIVE AND SUSTAINABLE GROWTH / CROISSANCE COMPETITIVE ET DURABLE (1998-
2002) 

• Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le 
domaine "Croissance compétitive et durable" (DG Recherche) 

 

• Programme of Community action to promote the competitiveness of European industry (DG 
Enterprise) 

 
COMPETITIVITE DE L’INDUSTRIE EUROPEENNE / COMPETITIVENESS OF EUROPEAN INDUSTRY 
(1996-) 
• Programme d'actions communautaires en faveur de la compétitivité de l'industrie européenne (DG 

Industrie) 
• Programme of Community action to promote the competitiveness of European industry (DG 

Industry) 

CONNECT 

• Initiative lancée en 1999 afin de soutenir des projets européens destinés à renforcer la synergie et 
les liens dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la culture, en associant innovation 
et nouvelles technologies. (DG Education et Culture) 

CONSTRUISONS L’EUROPE ENSEMBLE / BUILDING EUROPE TOGETHER 

• Priority information campaign "Building Europe Together" (DG Education and Culture) Part of the 
information programme for the European citizen (PRINCE). 

CONSUMER POLICY / POLITIQUE DES CONSOMMATEURS (1999-2001) 

• Plan d'action pour la politique des consommateurs (DG Santé et protection des consommateurs) 

• Community research and development information service 
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COREPER 
• Permanent Representatives Committee 

 

 

• Scientific and Technical Research Committee 
• Comité de la recherche scientifique et technique 

• Conference on Security and Cooperation in Europe 

CULTURE 2000 (2000-2004) 

• Comité des représentants permanents 

 
COST 
• European Cooperation on Scientific and Technical Research (DG Information society) 
• Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (DG Société de 

l’information) 

CREST 

 
CSCE 

• Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe 
 
CSF / CCA 
• Cadre communautaire d'appui (DG Politique régionale) 
• Community support framework (DG Regional Policy) 
 
CSI / ITUCs 
• Comités syndicaux interrégionaux 
• Trade Union Inter-regional councils 
 

• Single financing and programming instrument for cultural cooperation (Culture 2000) (DG 
Education and Culture) 

• Instrument unique de financement et de programmation pour la coopération culturelle (Programme 
«Culture 2000») (DG Education et culture) 

 
 

D 
 
 

• Programme d'action communautaire à moyen terme relatif à des mesures destinées à soutenir au 
niveau de la Communauté l'action des États membres dans le domaine de la violence envers les 
enfants, les adolescents et les femmes (DG Justice et affaires intérieures) 

DELTA * 

 

 

DAPHNE (2000-2004) 
• Medium-term Community action programme on measures providing Community-wide support to 

Member States' action relating to violence against children, young persons and women (DG Justice 
and Home Affairs) 

 

• Community action in the field of learning technologies. Development of European learning through 
technological advance-exploratory action (DG Information Society) 

• Action communautaire dans le domaine des technologies de l’apprentissage en Europe par l’emploi 
des technologies avancées (DG Société de l’information) 

 

E 
 
 

• European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (DG Agriculture) 

 

EAGGF / FEOGA 

• Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (DG Agriculture) 
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EBRD / BERD 

 

• European Central Bank (ESCB) 

 

• European communities communications office (DG Education and Culture) 

 

• Programme to promote economic reform and recovery in the New Independent States and 
Mongolia (DG Enlargement) To take over from Tacis. 

 

 

 

• European environment agency 

 

 

• Specific Community Programme on Energy, Environment and Sustainable Development  under the 
Fifth Framework Programme. It focuses directly on a number of pressing environmental and energy 
concerns. (DG Research) 

• European Bank for Reconstruction and Development 
• Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

ECB / BCE 

• Banque centrale européenne (SEBC) 

ECCO 

• Bureau de communication des Communautés européennes (DG Education et culture) 

ECONOMIC REFORM AND RECOVERY / REFORME ET REDRESSEMENT DE L’ECONOMIE (2000-
2006) 

• Programme visant à encourager la réforme et le redressement de l'économie des nouveaux États 
indépendants et de la Mongolie (DG Elargissement) A reprendre de Tacis 

eCONTENT (2001-2005) 
• EU multi-annual programme that aims at stimulating the development and use of European digital 

content on the Internet and to promote the linguistic diversity of European web-sites (partly based 
upon the experience gained form the previous programmes MLIS and INFO 2000).  (DG 
Information Society) 

• Programme communautaire pluriannuel qui vise expressément à promouvoir le développement et 
l'utilisation de certaines catégories de contenu numérique européen, ainsi que la diversité 
linguistique dans la société de l'information (basé en partie sur l’expérience tirée des programmes 
précédents  MLIS et INFO 2000) (DG Société de l’information) 

EDF / FED 
• European Development Fund (DG Development) 
• Fonds européen de développement (DG Développement) 

EEA / AEE 

• Agence européenne pour l’environnement 

EES/EEE 
• European economic space (European Union and EFTA countries) 
• Espace économique européen (pays de l'UE et de l'AELE) 

EESD (1998-2002) 

• Programme communautaire spécifique consacré à l’Energie, l’Environnement et le Développement 
durable, dans le cadre du 5ème Programme Cadre. Le programme est directement centré sur une 
série de préoccupations pressantes liées à l’environnement et l’énergie. (DG Recherche) 

 
EFTA/AELE 
• European Free Trade Association (Austria, Finland, Island, Norway, Sweden and Switzerland) 
• Association européenne de libre-échange (Autriche, Finlande, Islande, Norvège, Suède et Suisse) 
 
EGALITE DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES / EQUAL OPPORTUNITIES FOR 
MEN AND WOMEN (1996-2000) 
• Programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre les hommes 

et les femmes (DG Emploi et affaires sociales) 
• Medium-term Community action programme on equal opportunities for men and women (DG 

Employment and Social Affairs) 
 
ELISE* 
• European local initiatives system of exchanges (DG Employment and Social affairs) 
• Système européen d'échanges d'informations sur les initiatives locales de création d'emploi (DG 

Emploi et Affaires sociales) 
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• European Monetary Institute (DG Economic and Financial Affairs) 
• Institut monétaire européen (DG Affaires économiques et financières) 

EMPLOI-HORIZON / EMPLOYMENT-HORIZON (1994-1999)* 
• Emploi-Horizon (amélioration des perspectives d'emploi des personnes handicapées et d'autres 

groupes de personnes défavorisées) (DG Emploi et affaires sociales) 

 

• Emploi-Integra (amélioration de l'accès au marché de l'emploi et de l'employabilité des groupes 
économiquement et socialement vulnérables) (DG Emploi et affaires sociales) 

 

 

• Emploi-Youthstart (promotion de l'intégration des jeunes sur le marché du travail) (DG Emploi et 
affaires sociales) 

 

• Employment-Horizon (improving the employment prospects of the disabled and other 
disadvantaged groups) (DG Employment and Social Affairs) 

 

 

• Economic and monetary union 

 
ENVIREG (1990-1993)* 

• Programme sur l’environnement régional (DG Regional Policy) 

 

 

EMI/IME 

 

• Employment-Horizon (improving the employment prospects of the disabled and other 
disadvantaged groups) (DG Employment and Social Affairs) 

EMPLOI-INTEGRA / EMPLOYMENT-INTEGRA (1994-1999)* 

• Employment-Integra (improving access to the labour market and employability of economically and 
socially vulnerable groups) (DG Employment and Social Affairs) 

EMPLOI-NOW / EMPLOYMENT-NOW (1994-1999)* 
• Emploi-Now (promotion de l'égalité des chances en matière d'emploi en faveur des femmes) (DG 

Emploi et affaires sociales) 
• Employment-Now (equal employment opportunities for women) (DG Employment and Social 

Affairs) 

EMPLOI-YOUTHSTART / EMPLOYMENT-YOUTHSTART (1994-1999)* 

• Employment-Youthstart (promoting labour market integration of young people) (DG Employment 
and Social Affairs) 

EMPLOYMENT-HORIZON / EMPLOI-HORIZON (1994-1999)* 

• Emploi-Horizon (amélioration des perspectives d'emploi des personnes handicapées et d'autres 
groupes de personnes défavorisées) (DG Emploi et affaires sociales) 

 
EMPLOYMENT-INTEGRA / EMPLOI-INTEGRA (1997-1999)* 
• Employment-Integra (improving access to the labour market and employability of economically and 

socially vulnerable groups) (DG Employment and Social Affairs) 
• Emploi-Integra (amélioration de l'accès au marché de l'emploi et de l'employabilité des groupes 

économiquement et socialement vulnérables) (DG Emploi et affaires sociales) 

EMPLOYMENT-NOW / EMPLOI-NOW (1994-1999)* 
• Employment-Now (equal employment opportunities for women) (DG Employment and Social 

Affairs) 
• Emploi-Now (promotion de l'égalité des chances en matière d'emploi en faveur des femmes) (DG 

Emploi et affaires sociales) 

EMPLOYMENT-YOUTHSTART / EMPLOI-YOUTHSTART (1994-1999)* 
• Employment-Youthstart (promoting labour market integration of young people) (DG Employment 

and Social Affairs) 
• Emploi-Youthstart (promotion de l'intégration des jeunes sur le marché du travail) (DG Emploi et 

affaires sociales) 
 
EMU/UEM 

• Union économique et monétaire 

• Programme for regional environment measures (DG Politique régionale) 
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EQUAL (2000-2006) 
• Promotion of new practices in the fight against discrimination and inequality (DG Employment and 

Social Affairs) New Community Initiative Programme (CIP) for the period 2000-2006 
• Promotion de pratiques nouvelles de lutte contre les discriminations et inégalités de toute nature 

(DG Emploi et Affaires sociales) Nouveau programme d’initiative communautaire (PIC) pour la 
période 2000-2006 

 
EQUAL OPPORTUNITIES FOR MEN AND WOMEN / EGALITE DES CHANCES ENTRE LES HOMMES 
ET LES FEMMES  (1996-2000) 

• Programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre les hommes 
et les femmes (DG Emploi et affaires sociales) 

 

• Eu action scheme for the mobility of university students (DG Education and Culture) 

 

 

• Economic and Social Committee 

 
ESPRIT I, II, III & IV (1984-1998) * 

• Programme stratégique européen de recherche et développement relatif aux technologies de 
l'information (DG Société de l’information) 

ESSEN (1996-2000) 

• Action communautaire concernant l'analyse, la recherche, la coopération et l'action de la 
Commission dans le domaine de l'emploi (DG Emploi et affaires sociales) 

ESSPROS/SESPROS 

• Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Eurostat) 

• Programme de formation des cadres au Japon (DG Relations extérieures) 

• Medium-term Community action programme on equal opportunities for men and women (DG 
Employment and Social Affairs) 

ERASMUS (1987-1999)* 

• Programme d'action de l’UE en matière de mobilité des étudiants (DG Education et Culture) 

ERASMUS II (2000-2006) 
• Higher Education (University and non-University sectors) section of the European Community 

action programme in the field of education "SOCRATES II" (DG Education and Culture) 
• Section relative à l’éducation supérieure (de type universitaire et non-universitaire) du programme 

d'action de l’UE en matière d’éducation «SOCRATES II» (DG Education et Culture) 
 
ERDF/FEDER 
• European Regional Development Fund (DG Regional Policy) 
• Fonds européen de développement régional (DG Politique régionale) 
 
ERGO* 
• EU action programme for the long-term unemployed (DG Employment and Social Affairs) 
• Programme d'action de l’UE en faveur des chômeurs de longue durée (DG Emploi et Affaires 

sociales) 

ESC/CES 

• Comité éeonomique et social 

• European strategic programme for research and development in information technology (DG 
Information Society) 

 

• Community action for analysis, research, cooperation and action in the field of employment (DG 
Employment and Social Affairs) 

 

• European system of integrated social protection statistics (Eurostat) 

 
ETP 
• Executive Training Programme in Japan (DG External relations) 

 
ETUC/CES 
• European Trade Union Confederation 
• Confédération européenne des syndicats 
 
ETUCO/ASE 
• European Trade Union College 
• Académie syndicale européenne 
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• European Trade Union Institute 

 

• Euro-MEDiterranean Information Society. Regional MEDA initiative approved in 1999 by the 
European Commission, aimed at the development of the Euro-Mediterranean Information Society 
specifically designed to reduce the region's information and technological gaps. 

 

 

• Cooperation between European firms and research institutes in the field of advanced technologies 

 

 

 

• Programme to promote partnership between enterprise (DG Enterprise and DG Regional Policy) 

EUROPE 2000 

ETUI/ISE 

• Institut syndical européen 

EU/UE 
• European union 
• Union européenne 
 
EU-INDIA PROGRAMME / PROGRAMME UE-INDE (1997-2000) 
• EU-India economic cross-cultural programme (DG External relations) 
• Programme économique et transculturel Union européenne – Inde (DG Relations extérieures) 
 
EU-MEDIS (2000-) 

• Euro-MEDiterranean Information Society. Initiative régionale MEDA approuvée en 1999 par la 
Commission européenne, en faveur du développement de la société de l’information euro-
méditerranéenne, spécifiquement conçue pour réduire l’écart informationnel et technologique qui 
existe entre la région et les pays voisins 

EU-PHARE CREDO / PHARE CREDO-UE (1996-1999) * 
• EU-Phare Credo programme - Cross-border cooperation between Central European countries DG 

External relations) 
• Programme Phare Credo - Union européenne - Coopération transfrontalière entre les pays d'Europe 

centrale (DG Relations extérieures) 

EUREKA (1985-) 

• Coopération entre des entreprises et des instituts de recherche européens dans le domaine des 
nouvelles technologies 

EURISTOTE 
• Computerized information system on university research relating to european integration (DG 

Education and Culture) 
• Système d'information informatisée sur les recherches universitaires sur l'intégration européenne 

(DG Education et Culture) 
 
EURO 
• Priority information action “The euro, a currency for Europe” (DG Education and Culture) Part of 

the information programme for the European citizen (PRINCE). 
• Action prioritaire d'information "L'euro, une monnaie pour l'Europe" (DG Education et culture) Fait 

partie du programme d’information pour les citoyens européens (PRINCE) 

EUROFORM (1990-1993) * 
• European programme for the development of new qualifications, new skills and new employment 

opportunities 
• Programme européen concernant les nouvelles qualifications, les nouvelles compétences et les 

nouvelles opportunités d'emploi 

EUROPARTENARIAT (1987-) 

• Programme pour stimuler le partenariat entre entreprises (DG Entreprises et DG Politique 
régionale) 

 

• Study programme financed by the ERDF. The objective is to provide the Community, public 
authorities at national, regional and local level and economic agents with a reference framework to 
facilitate long-term decision-making and planning (DG Regional Policy) 

• Programme d'études financé par le FEDER destiné à faciliter la décision et la planification à long 
terme des pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux, ainsi que les entreprises (DG Politique 
régionale) 
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EUROPEAN CITY OF CULTURE / VILLE EUROPEENNE DE LA CULTURE 

EUROTECNET I (1985-1988) & II (1990-1994)* 

• Programme d'action dans les domaines des nouvelles technologies et de la formation 
professionnelle 

 

• Réseau informatique sur l'éducation dans l’Union européenne fait partie de Socrates, le programme 
d’action de l’Union consacré à l’éducation générale) (DG Education et Culture) 

EXCLUSION SOCIALE / SOCIAL EXCLUSION (1994-1999)* 

• European City of Culture initative (DG Education and Culture) 
• Initiative communautaire "Ville européenne de la culture" (DG Education et culture) 
 
EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE FOR YOUNG PEOPLE / SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN 
POUR LES JEUNES (1998-2002) 
• Community action programme "European voluntary service for young people" (DG Education and 

Culture) 
• Programme d'action communautaire "Service volontaire européen pour les jeunes" (DG Education 

et culture) 
 
EUROSTAT 
• Statistical office of the European communities 
• Office statistique des communautés européennes 
 

• European technical research (Community-wide network of demonstration projects in the field of 
new information technologies and vocational training) 

 
EURYCLEE* 
• Information network specializing in the field of new information technologies in education 
• Réseau d’information spécialisée dans le domaine des nouvelles technologies de l'information dans 

l'éducation 

EURIDYCE 
• Education information network in the European Union (part of Socrates, the Community 

programme on general education) (DG Education and Culture) 

 

• Programme d'action communautaire à moyen terme de lutte contre l'exclusion sociale et de 
promotion de la solidarité (DG Emploi et Affaires sociales) 

• Medium-term Community action programme to combat social exclusion and promote solidarity (DG 
Employment and Social Affairs) 

 
 

F 
 
 

• Programme of exchanges, training and cooperation for persons responsible for action to combat 
organised crime (DG Justice & Home Affairs) 

• Forecasting and assessment in the field of science and technology (DG Research) 

 

 

FALCONE (1998-2002) 

• Programme d'échanges, de formation et de coopération destiné aux personnes responsables de la 
lutte contre la criminalité organisée (DG Justice et affaires intérieures) 

 
FAST I, II & III (1978-1993) * 

• Prévision et évaluation dans le domaine de la science et de la technologie (DG Recherche) 

FED / EDF 
• Fonds européen de développement (DG Développement) 
• European Development Fund (DG Development) 

FEDER / ERDF 
• Fonds européen de développement régional (DG Politique régionale) 
• European Regional Development Fund (DG Regional Policy) 
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FEOGA / EAGGF 
• Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (DG Agriculture) 
• European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (DG Agriculture) 
 

• Fifth framework programme of the European Community for research, technological development 
and demonstration activities (DG Research) 

 

FORCE (1990-1994)* 

• Programme d'action de l’UE pour le développement de la formation professionnelle continue (DG 
Education et Culture) 

FIFTH FRAMEWORK PROGRAMME / CINQUIEME PROGRAMME-CADRE (1998-2002) 

• Cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de 
développement technologique et de démonstration (DG Recherche) 

FISCALIS (1998-2002) 
• Programme of Community action to ameliorate the indirect taxation systems of the internal market 

(DG Taxation and Customs Union) Follow-up to the Matthaeus-Tax programme. 
• Programme d'action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du 

marché intérieur (DG Fiscalité et union douanière) Suite du programme sur la fiscalité Matthaeus 
 

• EU action programme for the development of continuing vocational training DG Education and 
Culture) 

 
 

G 
 
 
GROWTH (1998-2002) 
• Community programme « Competitive and Sustainable Growth » under the Fifth Framework 

Programme. Conceived to help solve problems and to respond to the major socio-economic 
challenges facing Europe, the Programme targets are : to increase economic growth and create 
new jobs in Europe. (DG Research) 

• Programme communautaire «Croissance compétitive et durable» sous le 5ème Programme Cadre. 
Conçu pour aider à résoudre les problèmes et à répondre aux principaux défis auxquels l’Europe est 
confrontée, les objectifs du programme sont d’augmenter la croissance économique et de créer de 
nouveaux emplois en Europe. (Dg Recherche) 

• Il s’agit d’une des huit actions entreprises dans le cadre du programme communautaire pour 
l’éducation générale SOCRATES II  Cette action est relative à l’Education des adultes et autres 
parcours éducatifs et vise au renforcement de la dimension européenne de l’apprentissage tout au 
long de la vie. (DG Education et Culture) 

 
GRUNDTVIG (2000-2006) 
• It is one of the eight actions within the SOCRATES II community programme for general education. 

This action is about Adult education and other educational pathways and is aimed at enhancing the 
European dimension of lifelong learning. (DG Education and Culture) 

 
 

H 
 
 
HANDYNET* 
• European Union computerized information system on disability questions, in the frame of the 

HELIOS programme (DG Employment and Social Affairs) 
• Système d'information informatisée de l’Union européenne sur les problèmes des personnes 

handicapées, dans le cadre du programme HELIOS (DG Emploi et Affaires sociales) 
 

• Programme of Community action on health promotion, information, education and training within 
the framework for action in the field of public health (DG Employment and Social Affairs) 

HEALTH PROMOTION, INFORMATION, EDUCATION AND TRAINING / PROMOTION, 
INFORMATION, EDUCATION ET FORMATION EN MATIERE DE SANTE (1996-2000) 
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• Programme d'action communautaire de promotion, d'information, d'éducation et de formation en 
matière de santé dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (DG Emploi et 
affaires sociales) 

 
HELIOS I (1988-1992) & II (1993-1996) * 
• Handicapped people in the European Community living independently in an open society (DG 

Employment and Social affairs) 
• Programme d’action communautaire pour la promotion de l’intégration sociale et de la vie 

indépendante des personnes handicapées (DG Emploi et Affaires sociales) 
 
HORIZON (1994-1999) * 
• Community initiative concerning handicapped persons and certain other disadvantaged groups (DG 

Employment and Social affairs) 
• Initiative communautaire concernant les personnes handicapées et certains groupes défavorisés 

(DG Emploi et Affaires sociales) 
 
HUMAN RESEARCH POTENTIAL/POTENTIEL HUMAIN DE RECHERCHE (1998-2002) 
• Specific programme for research, technological development and demonstration on improving the 

human research potential and the socioeconomic knowledge base (DG Research) 
• Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le 

domaine «Accroître le potentiel humain de recherche et la base de connaissances socio 
économiques» (DG Recherche) 

 
 

I 
 
 

 

 
ILE / LEI 

• Local employment initiative 

IME / EMI 

• European Monetary Institute (DG Economic and Financial Affairs) 

IMPROVING 

IEA/AIE 
• International Energy Agency (OECD) 
• Agence internationale de l'énergie (OCDE) 

IDEIS 
• Action to support international dialogue and information exchange for the deployment of a Global 

Information Society (IDEIS support action) (DG Information Society ) 
• Actions de soutien à l'initiative IDEIS (dialogue et échange d'informations à l'échelle internationale 

pour la mise en place de la société de l'information planétaire) (DG Société de l’information) 
 
IGC/CIG 
• Intergovernmental Conference 
• Conférence intergouvernementale 

• Initiative locale d'emploi 

 

• Institut monétaire européen (DG Affaires économiques et financières) 

 
IMPACT I (1988-1990) & II (1991-1995) * 
• Information market policy actions (DG Information Society) 
• Programme concernant le développement d'un marché des services de l'information (DG société de 

l’information) 
 

• Community programme «Improving Human Research Potential and the Socio-Economic Knowledge 
Base» under the 5th Framework programme. It is an implementation of the former programmes 
"Training and Mobility of Researchers", and "Targeted Socio Economic Research". (DG Research) 

• Programme communautaire pour l’« Amélioration du potentiel humain de recherche et la base de 
connaissances socio-économiques» dans le cadre du 5ème Programme cadre. Il s’agit d’une mise 
en oeuvre des anciens programmes intitulés "Formation et mobilité des chercheurs" et "Recherche 
socio-économique finalisée". (DG Recherche) 
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• Programme communautaire en faveur de la coopération internationale dans le domaine de la 
recherche et du développement technologique (RDT) (le programme a commencé lors du 4ème 
Programme Cadre et se poursuit sous le 5ème Programme Cadre) (DG Recherche) 

 

• Programme communautaire en faveur de l'inclusion sociale des groupes défavorisés et vulnérables, 
dans le cadre de l’initiative EMPLOI (DG Emploi et Affaires sociales)  

INTEGRATION OF REFUGEES /INTEGRATION DES REFUGIES (1999-2000) 

• Initiative to encourage partnership between industries and/or services in Europe (DG Enterprise) 

INCO2 (1998-2002) 
• Community programme for international cooperation in the field of research and technological 

development (RTD) (started during the 4  Framework Programme and is pursued under the 5th 
Framework Programme) (DG Research) 

th

 
INFO 2000 (1996-1999) * 
• Multiannual Community programme to stimulate the development of a European multimedia 

content industry and to encourage the use of multimedia content in the emerging information 
society (DG Information Society) 

• Programme communautaire pluriannuel visant à stimuler le développement d'une industrie 
européenne de contenu multimédia et à encourager l'utilisation du contenu multimédia dans la 
nouvelle société de l'information (DG Société de l’information) 

 
INFORMATION SOCIETY / SOCIETE DE L’INFORMATION (1998-2002) 
• Multiannual Community programme to stimulate the establishment of the information society in 

Europe (DG Information Society) 
• Programme communautaire pluriannuel pour stimuler l’établissement de la société de l’information 

en Europe (DG Société de l’information) 
 
INNOVATION (1994-1998)* 
• Specific Community Programme for the Dissemination and Optimisation of the Results of Activities 

in the Field of Research and Technological Development including Demonstration, in the frame of 
the Fourth Framework programme (DG Research) 

• Programme communautaire spécifique en faveur de la diffusion et de l’optimisation des résultats 
des activités dans le domaine de la recherche et du développement technologique incluant la 
démonstration, dans le cadre du Quatrième Programme Cadre (DG Recherche) 

INTEGRA (1994-1999) * 
• Community programme which was targeted at disadvantaged and vulnerable groups, in the frame 

of the EMPLOYMENT Initiative (DG Employment and Social Affairs) 

 
INTEGRATION DES REFUGIES / INTEGRATION OF REFUGEES (1999-2000) 
• Programme d'action communautaire pour promouvoir l'intégration des réfugiés (DG Emploi et 

affaires sociales) Dans le cadre de l’action dans le domaine de l’intégration sociale 
• Community action programme to promote the integration of refugees (DG Employment and social 

affairs) In the framework of action in the field of social integration. 
 

• Community action programme to promote the integration of refugees (DG Employment and social 
affairs) In the framework of action in the field of social integration. 

• Programme d'action communautaire pour promouvoir l'intégration des réfugiés (DG Emploi et 
affaires sociales) Dans le cadre de l’action dans le domaine de l’intégration sociale 

 
INTERNATIONAL ROLE OF COMMUNITY RESEARCH /ROLE INTERNATIONAL DE LA RECHERCHE 
COMMUNAUTAIRE (1998-2002) 
• Specific programme on confirming the international role of Community research (DG Research) 
• Programme spécifique «Affirmer le rôle international de la recherche communautaire» (DG 

Recherche) 
 
INTERPRISE (1997-2000) 

• Initiative pour encourager le partenariat entre les industries et/ou les services en Europe (DG 
Entreprises) 

 
INTERREG III (2000-2006) 
• Programme aiming at transnational and crossborder cooperation, not only within the EU, but also 

between EU countries and others separated only by the sea. New Community Initiative Programme 
(CIP) for the period 2000-2006 
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• Programme dont l’objectif tend vers une coopération transnationale et transfrontalière, pas 
seulement au sein de l’UE, mais aussi entre des pays de l’UE et d’autres pays séparés uniquement 
par la mer. Nouveau programme d’initiative communautaire (PIC) pour la période 2000-2006 

 
IRIS * 
• Initiative for research in informatics applied to society (DG Information Society) 
• Initiative de recherche en matière d'information appliquée dans le domaine social (DG Société de 

l’information) 
 
ISE/ETUI 
• Institut syndical européen 
• European Trade Union Institute 
 
ISPO 
• Information Society Promotion Office. It is the Information Society Website 

(http://europa.eu.int/ISPO/Welcome.html) 
• Information Society Promotion Office (Bureau de promotion de la Société de l’information). Il s’agit 

du site internet consacré à la Société de l’information 
( ) http://europa.eu.int/ISPO/Welcome.html

IST 
• Information Society Technologies Programme  
• Programme des technologies de la Société de l’information 
 
ITUCs / CSI 
• Trade Union Inter-regional councils 
• Comités syndicaux interrégionaux 
 
 

J 
 
 
JEAN MONNET PROJECT/PROJET JEAN MONNET 
• European integration in university curricula (DG Education and Culture) 
• Enseignement universitaire sur l'intégration européenne (DG Education et Culture) 
 
JEP/PEC 
• Joint European projects (involving universities and/or Central/Eastern European countries with 

partners in the EC, TEMPUS) (DG External Relations) 
• Projets européens communs (associe des universités et/ou des entreprises des pays d’Europe 

centrale ou orientale et des partenaires de la CE, TEMPUS) (DG Relations extérieures) 
 
JEUNESSE / YOUTH (2000-2004) 
• Programme d'action communautaire en faveur de la jeunesse  «Jeunesse» (DG Education et 

Culture) L’objectif du programme est de contribuer à l’europe de la connaissance en promouvant 
un domaine d’éducation européenne et en stimulant le développement de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie. 

• Community action programme for youth (DG Education and Culture) The aim of the programme is 
to contribute to the Europe of knowledge by promoting a European education area and fostering 
the development of lifelong education and training. 

 
JO / OJ 
• Journal officiel 
• Official Journal 
 
JOCE / OJEC 
• Journal officiel des Communautés européennes 
• Official journal of the European Communities 
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K 
 
 
KALEIDOSCOPE (1996-1999) * 
• Programme to support artistic and cultural activities having a European dimension (DG  Education 

and Culture) 
• Programme de soutien aux activités artistiques et culturelles de dimension européenne (DG  

Education et Culture) 
 
 

L 
 
LANGUES ET CULTURES REGIONALES OU MINORITAIRES / REGIONAL OR MINORITY 
LANGUAGES AND CULTURES  
• Actions dans le domaine des langues et cultures régionales ou minoritaires (DG Education et 

Culture) 
• Action in the field of regional or minority languages and cultures (DG Education and Culture) 
 
LEADER III (2000-2006) 
• Programme on rural development. New Community Initiative Programme (CIP) for the period 

2000-2006 
• Programme sur le développement rural. Nouveau programme d’initiative communautaire (PIC) 

pour la période 2000-2006 
 

LEONARDO DA VINCI (1995-1999)* 

• Action pour la mise en oeuvre d’une politique de formation professionnelle de la Communauté (DG 
Education et Culture) 

LEONARDO DA VINCI II (2000-2006) 

LEDA * 
• Local employment development action programme (DG Employment and Social Affairs) 
• Programme d'action pour le développement local de l'emploi (DG Emploi et Affaires sociales) 
 
LEI/ILE 
• Local employment initiative 
• Initiative locale d'emploi 
 

• Action programme for the implementation of a European Community vocational training policy (DG 
Education and Culture) 

 

• Second phase of the Community Vocational Training Action Programme, which seeks to consolidate 
a European co-operation area for education and training. The programme actively supports the 
lifelong training policies conducted by the Member States. It supports innovative transnational 
initiatives for promoting the knowledge, aptitudes and skills necessary for successful integration 
into working life and the full exercise of citizenship, and affords scope for links with other 
Community initiatives - particularly the Socrates and Youth programmes - by supporting joint 
actions. (DG Education and Culture). 

• Deuxième phase du Programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle, 
qui contribue à la consolidation d’un espace européen de coopération en matière d’éducation et de 
formation. Le programme Leonardo da Vinci soutient activement les politiques de formation tout au 
long de la vie conduites par les Etats membres. Il appuie des initiatives innovantes à caractère 
transnational en faveur du développement des connaissances, des aptitudes et des compétences 
inhérentes à une insertion professionnelle réussie et au plein exercice de la citoyenneté. Il offre 
aussi la possibilité d’une articulation avec d’autres initiatives communautaires, en particulier les 
programmes Socrates et Jeunesse, grâce au soutien d’actions conjointes. (DG Education et 
Culture) 

 
LESS-FAVOURED REGIONS /REGIONS DEFAVORISEES (1995-1999) * 
• Pilot actions aiming at integrating the concept of the information society into regional development 

policies of less-favoured regions (DG Regional Policy) 
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• Actions pilotes visant à intégrer la notion de société de l'information dans la politique de 
développement régional des régions défavorisées (DG Politique régionale) 

• The Phare and Tacis LIEN programme  (Link Inter European NGOs) (DG External relations) 

• Promotion of the teaching and learning of foreign languages in the EU (DG Education and Culture) 

 
LINGUA III (2000-2006)* 

• Programme communautaire d’action pour la promotion de la connaissance des langues étrangères 
dans l’UE dans le cadre du programme d'action de l’UE en matière d’éducation «SOCRATES II» (DG 
Education et Culture) 

 

 
 
LIEN * 

• Programme LIEN (entre les ONG) de Phare et de Tacis (DG Relations extérieures) 
 
LINGUA I & II (1990-1999) * 

• Programme communautaire d’action pour la promotion de la connaissance des langues étrangères 
dans l’UE  (DG Education et Culture) 

• Promotion of the teaching and learning of foreign languages in the EU under the Community action 
programme in the field of education "SOCRATES II" (DG Education and Culture) 

 

M 
 
 
MALADIES LIEES A LA POLLUTION / POLLUTION-RELATED DISEASES (1999-2003) 

• Programme of Community action on pollution-related diseases in the context of the framework for 
action in the field of public health (DG Employment and Social Affairs) 

MATTHAEUS (1991-) 

• Programmes indicatifs relatifs à des mesures d'accompagnement financières et techniques de la 
réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen 
(DG Relations extérieures) 

MED-CAMPUS 

• Programme to encourage the development and distribution of European audiovisual works (Media 
II - Development and distribution) (DG Education and Culture) 

 

• Training programme for professionals in the European audiovisual programme industry (MEDIA II - 
Training) (DG Education and Culture) 

• Programme d'action communautaire relatif aux maladies liées à la pollution, dans le cadre de 
l'action dans le domaine de la santé publique (DG Emploi et affaires sociales) 

 

• Programme of Community action on the vocational training of customs officials (DG Taxation and 
Customs Union) 

• Programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des 
douanes (DG Fiscalité et union douanière) 

 
MEDA (1996-1999) * 
• Indicative programmes concerning financial and technical measures to accompany the reform of 

economic and social structures in the framework of the Euro-Mediterranean partnership (DG 
External relations) 

 

• Programme to support development cooperation schemes between the universities and higher 
educational establishments of Europe and the Mediterranean non-member countries (MNCs) (DG 
External relations) 

• Programme de soutien à la coopération au développement entre les universités et établissements 
d'enseignement supérieur d'Europe et ceux des Pays Tiers Méditerranéens (PTM) (DG Relations 
extérieures) 

 
MEDIA II (1996-2000) 

• Programme d'encouragement au développement et à la distribution des œuvres audiovisuelles 
européennes (Media II - Développement et distribution) (DG Education et Culture) 

MEDIA II - Training (1996-2000) 
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• Programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes 
audiovisuels (Media II - Formation) (DG Education et Culture) 

 
MED-MEDIA 

• Programme en faveur de la coopération entre les institutions, les organisations et les sociétés de 
médias dans la Communauté et les Pays Tiers Méditerranéens (PTM) (DG Relations extérieures) 

MED-URBS 

• Information and documentation network which aims at improving the exchange and circulation of 
information on minority languages and cultures (DG Education & Culture) 

 

• L’action Minerva vise à promouvoir la coopération européenne dans les domaines de 
l’apprentissage ouvert et à distance (EOD) et des Technologies d’information et de communication 
(TIC) dans le cadre de l’éducation, dans le cadre du programme d'action de l’UE en matière 
d’éducation «SOCRATES II» ( (DG Education et Culture) 

• Mutual information system on employment policy (DG Employment and Social Affairs) 
• Système mutuel d'information sur les politiques de l'emploi (DG Emploi et Affaires sociales) 

MLIS (1996-1999) * 

• Programme pluriannuel pour promouvoir la diversité linguistique de la Communauté dans la société 
de l'information (DG société de l’information) 

 

• Programme to support cooperation between media institutions, organisations and companies in the 
Community and in Mediterranean non-member countries (MNCs) (DG External relations) 

 

• Programme to support cooperation between local authorities in the Community and in 
Mediterranean non-member countries (MNCs) (DG External relations) 

• Programme de soutien à la coopération entre les collectivités locales d'Europe et celles des Pays 
Tiers Méditerranéens (PTM) (DG Relations extérieures) 

 
MERCATOR 

• Réseau d’information et de documentation qui vise à améliorer l’échange et la ciruclation de 
l’information relative aux langues et cultures minoritaires (DG Education & Culture) 

MINERVA (2000-2006) 
• The Minerva Action seeks to promote European co-operation in the field of Open and Distance 

Learning (ODL) and Information and Communication Technology (ICT) in education under the 
Community action programme in the field of education "SOCRATES II" (DG Education and Culture) 

 
MISEP  

 

• Multiannual programme to promote the linguistic diversity of the Community in the information 
society (Multilingual Information Society) (DG Information Society) 

 

N 
 
 

• The NARIC network aims at improving academic recognition of diplomas and periods of study 
in the Member States of the EU, the EEA countries and the associated countries in Central and 
Eastern Europe and Cyprus. The network is part of the Community's Programme 
SOCRATES/ERASMUS, which stimulates the mobility of students and staff between higher 
education institutions in these countries. (DG Education and Culture) 

• Le réseau NARIC a pour objectif d’améliorer la reconnaissance académique des diplômes et 
des périodes d’études dans les Etats membres de l’Union européenne, les pays de l’Association 
européenne de libre échange et les pays associés d’Europe centrale et orientale et Chypre. Le 
réseau fait partie du programme communautaire SOCRATES/ERASMUS qui encourage la mobilité 
des étudiants et des enseignants entre les établissements d’enseignement supérieur de ces pays. 
(DG Education et Culture) 

NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS /ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (1996-
1999) * 

NARIC 

 

• Community action programme promoting non-governmental organisations primarily active in the 
field of environmental protection (DG Environment) 
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• Programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales 
ayant pour but principal la défense de l'environnement (DG Environnement) 

NOW I (1990-1993 & II (1994-1999) * 

 

 
 

• Community initiative to promote equal opportunities for women in the field of employment and 
vocational training (DG Employment and Social Affairs) 

• Initiative communautaire en vue de promouvoir l'égalité des chances en faveur des femmes (DG 
Emploi et Affaires sociales) 

 

O 

P 

 
 
OBNOVA * 

 

• Programme de formation, d'échanges et de coopération dans les domaines de l'asile, de 
l'immigration, et du franchissement des frontières extérieures (DG Justice et affaires intérieures) 

 

• Common programme for the exchange and training of, and cooperation between, law enforcement 
authorities (DG Justice and Home Affairs) 

• Programme commun d'échanges, de formation et de coopération entre les services répressifs (DG 
Justice et affaires intérieures) 

 

• Organisation des Nations unies pour le développement industriel 
• United Nations Industrial Development Organization 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES / NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS  (1996-
1999) * 
• Programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales 

ayant pour but principal la défense de l'environnement (DG Environnement) 
• Community action programme promoting non-governmental organisations primarily active in the 

field of environmental protection (DG Environment) 
 
 

• Programme for reconstruction in Bosnia, Croatia, Serbia, Montenegro and FYROM (DG Enlargment) 
Part of the Phare programme 

• Programme de reconstruction en Bosnie, Croatie, Serbie, Monténégro et ARYM (DG Elargissement) 
Fait partie du programme Phare 

ODYSSEUS (1998-2002) 
• Programme of training, exchanges and cooperation in the field of asylum, immigration and crossing 

of external borders (DG Justice and Home Affairs) 

OISIN (1997-2000) 

 
OJ/JO 
• Official Journal 
• Journal officiel 
 
OJEC/JOCE 
• Official journal of the European Communities 
• Journal officiel des Communautés européennes 
 
OMS / WHO 
• Organisation mondiale de la santé 
• World Health Organisation 

ONUDI / UNIDO 

 

 
 
PAC / CAP 
• Politique agricole commune (DG Agriculture) 
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• Common agricultural policy (DG Agriculture) 
 
 

PAP* 
• Third medium-term community action programme on equal opportunities for women and men (DG 

Employment and Social Affairs) 
• Troisième programme d’action communautaire à moyen terme pour l’égalité des chances entres 

femmes et hommes (DG Emploi et Affaires sociales) 
 

• Joint European projects (involving universities and/or Central/Eastern European countries with 
partners in the EC, TEMPUS) (Dg External relations) 

PETRA I (1988-1992) & II (1992-1994) * 
• Action programme for the vocational training of young people and their preparation for adult and 

working life (DG Education and Culture) 

 

 

• Phare and Tacis Democracy Programme (DG Enlargment) 

 

• Programme Phare Credo - Union européenne - Coopération transfrontalière entre les pays d'Europe 
centrale (DG Relations extérieures) 

• EU-Phare Credo programme - Cross-border cooperation between Central European countries DG 
External relations) 

PHARE ET TACIS POUR LA DEMOCRATIE / PHARE AND TACIS DEMOCRACY 

• Phare and Tacis Democracy Programme (DG Enlargment) 

PME / SMEs (1997-2000) 

• Third multiannual programme for small and medium-sized enterprises in the European Union (DG 
Enterprise) 

POLITIQUE DES CONSOMMATEURS / CONSUMER POLICY (1999-2001) 

• Consumer policy action plan (DG Health and Consumer Protection) 

POLLUTION-RELATED DISEASES / MALADIES LIEES A LA POLLUTION(1999-2003) 
• Programme of Community action on pollution-related diseases in the context of the framework for 

action in the field of public health (DG Employment and Social Affairs) 

 

 

PEC / JEP  
• Projets européens communs (associe des universités et/ou des entreprises des pays d’Europe 

centrale ou orientale et des partenaires de la CE, TEMPUS) (DG Relations extérieures) 

 

• Programme d’action pour la formation professionnelle des jeunes et la préparation des jeunes à la 
vie adulte et professionnelle (DG Education et Culture) 

PHARE (1989-) 
• European Union initiative providing grant finance to support its partner countries in Central Europe 

to the stage where they are ready to assume the obligations of European Union membership (DG 
Enlargment) 

• Initiative de l'Union européenne apportant un soutien financier à ses pays partenaires d'Europe 
centrale afin de les aider à atteindre le niveau de développement des pays de l'Union européenne 
dans la perspective de leur future adhésion (DG Elargissement) 

PHARE AND TACIS DEMOCRACY /PHARE ET TACIS POUR LA DEMOCRATIE 

• Programme Phare et Tacis pour la démocratie (DG Elargissement) 

PHARE CREDO-UE / EU-PHARE CREDO (1996-1999) * 

 

• Programme Phare et Tacis pour la démocratie (DG Elargissement) 

 

• Troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises dans l'Union 
européenne (DG Entreprises) 

 

• Plan d'action pour la politique des consommateurs (DG Santé et protection des consommateurs) 

 

• Programme d'action communautaire relatif aux maladies liées à la pollution, dans le cadre de 
l'action dans le domaine de la santé publique (DG Emploi et affaires sociales) 

POTENTIEL HUMAIN DE RECHERCHE / HUMAN RESEARCH POTENTIAL (1998-2002) 
• Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le 

domaine «Accroître le potentiel humain de recherche et la base de connaissances 
socioéconomiques» (DG Recherche) 
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• Specific programme for research, technological development and demonstration on improving the 
human research potential and the socioeconomic knowledge base (DG Research) 

 

PRINCE * 

• Programme d'information du citoyen européen (DG Education et culture) 

PROGRAMME UE-INDE / EU-INDIA PROGRAMME (1997-2000) 

PROMISE (1998-2002) 

• Programme communautaire pluriannuel pour stimuler la mise en place de la société de 
l'information en Europe («Société de l'information») (DG Société de l’information) 

PROMOTION DE L’INNOVATION / PROMOTION OF INNOVATION (1998-2002) 

• Specific programme for research, technological development and demonstration on promotion of 
innovation and encouragement of SME participation (DG Research) 

PROMOTION OF INNOVATION / PROMOTION DE L’INNOVATION (1998-2002) 

• Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le 
domaine «Promotion de l'innovation et encouragement de la participation des PME» (DG 
Recherche) 

PROMOTION, INFORMATION, EDUCATION ET FORMATION EN MATIERE DE SANTE / HEALTH 
PROMOTION, INFORMATION, EDUCATION AND TRAINING (1996-2000) 

• Programme of Community action on health promotion, information, education and training within 
the framework for action in the field of public health (DG Employment and Social Affairs) 

• Community action programme in the field of civil protection (DG Environment) 
 
PUBLIC HEALTH /SANTE PUBLIQUE (1997-2001) 
• Framework for Community action in the field of public health (DG Employment and Social Affairs) 
• Cadre de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique (DG Emploi et affaires 

sociales) 

 

 

• Information programme for the European citizen (DG Education and Culture) 

 

• Programme économique et transculturel Union européenne – Inde (DG Relations extérieures) 
• EU-India economic cross-cultural programme (DG External relations) 
 

• Multiannual Community programme to stimulate the establishment of the information society in 
Europe (Promotion of Information Society in Europe) (DG Information Society) 

 

• Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le 
domaine «Promotion de l'innovation et encouragement de la participation des PME» (DG 
Recherche) 

 

• Specific programme for research, technological development and demonstration on promotion of 
innovation and encouragement of SME participation (DG Research) 

 

• Programme d'action communautaire de promotion, d'information, d'éducation et de formation en 
matière de santé dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (DG Emploi et 
affaires sociales) 

 
PROTECTION CIVILE/CIVIL PROTECTION (1998-1999) * 
• Programme d'actions communautaires en faveur de la protection civile (DG Environnement) 

 

Q 
 

QUALITE DE LA VIE ET GESTION DES RESSOURCES DU VIVANT / QUALITY OF LIFE AND 
MANAGEMENT OF LIVING RESOURCES (1998-2002) 

• Specific programme for research, technological development and demonstration on quality of life 
and management of living resources (DG Research) 

QUALITY OF LIFE AND MANAGEMENT OF LIVING RESOURCES /QUALITE DE LA VIE ET GESTION 
DES RESSOURCES DU VIVANT (1998-2002) 

 

• Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le 
domaine "Qualité de la vie et gestion des ressources du vivant" (DG Recherche) 
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• Specific programme for research, technological development and demonstration on quality of life 
and management of living resources (DG Research) 

• Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le 
domaine "Qualité de la vie et gestion des ressources du vivant" (DG Recherche) 

 
 

R 
 
 

• Action to combat racism and xenophobia (DG Employment and Social Affairs) 

 

• Action contre le racisme et la xénophobie (DG Emploi et Affaires sociales) 

 

• Community action programme in the field of cultural heritage (Raphael) (DG Education Culture) 

• Programme cadre des actions communautaires de recherche et développement technologique (DG 
Recherche et DG Société de l’information) 

RECHERCHE SOCIOECONOMIQUE FINALISEE / TARGETED SOCIO-ECONOMIC RESEARCH (1994-
1998) * 

• Specific programme for research and technological development, including demonstration, in the 
field of targeted socioeconomic research (DG Research) 

REFORME ET REDRESSEMENT DE L’ECONOMIE / ECONOMIC REFORM AND RECOVERY (2000-
2006) 

• Programme to promote economic reform and recovery in the New Independent States and 
Mongolia (DG Enlargement) To take over from Tacis. 

REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES AND CULTURES / LANGUES ET CULTURES REGIONALES 
OU MINORITAIRES  

• Actions dans le domaine des langues et cultures régionales ou minoritaires (DG Education et 
Culture) 

 

• Actions pilotes visant à intégrer la notion de société de l'information dans la politique de 
développement régional des régions défavorisées (DG Politique régionale) 

 

• Community initiative concerning the most remote regions (DG Regional Policy) 
• Initiative communautaire en faveur des régions ultrapériphériques (DG Politique régionale) 

RACISM AND XENOPHOBIA /RACISME ET XENOPHOBIE 

• Action contre le racisme et la xénophobie (DG Emploi et Affaires sociales) 

RACISME ET XENOPHOBIE / RACISM AND XENOPHOBIA  

• Action to combat racism and xenophobia (DG Employment and Social Affairs) 

RAPHAËL (1997-2000)* 

• Programme d'action communautaire dans le domaine du patrimoine culturel (Programme Raphaël) 
(DG Education et culture) 

 
R & D 
• Research and Development 
• Recherche et développement 
 
RDT / RTD 

• Framework programme of community activities in the field of research and technological 
development (DG Research and DG Information Society) 

 

• Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le 
domaine de la recherche socioéconomique finalisée (DG Recherche) 

 

• Programme visant à encourager la réforme et le redressement de l'économie des nouveaux États 
indépendants et de la Mongolie (DG Elargissement) A reprendre de Tacis 

 

• Action in the field of regional or minority languages and cultures (DG Education and Culture) 

REGIONS DEFAVORISEES / LESS-FAVOURED REGIONS (1995-1999) * 

• Pilot actions aiming at integrating the concept of the information society into regional development 
policies of less-favoured regions (DG Regional Policy) 

REGIS I (1990-1993) & II (1994-1999) * 
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RENAVAL (1989-1993) * 

• Programme communautaire en faveur de la reconversion des zones de chantier naval (DG Politique 
régionale) 

RESIDER I (1988-1991) &  II (1994-1997) * 

• Programme communautaire en faveur de la reconversion de zones sidérurgiques (DG Industrie + 
DG Politique régionale) 

RETEX (1992-1997) * 
• Community initiative in favour of regions heavily dependant on the textile industry (DG Regional 

Policy) 

 

• Programme spécifique «Affirmer le rôle international de la recherche communautaire» (DG 
Recherche) 

 

• Framework programme of community activities in the field of research and technological 
development (DG Research and DG Information Society 

• Community programme to assist the conversion of shipbuilding areas (DG Regional Policy) 

 

• Community programme to assist the conversion of steel areas (DG Industry + DG Regional Policy) 

 

• Initiative communautaire relative aux régions fortements dépendantes du secteur textile-
habillement (DG Politique Régionale) 

ROLE INTERNATIONAL DE LA RECHERCHE COMMUNAUTAIRE / INTERNATIONAL ROLE OF 
COMMUNITY RESEARCH (1998-2002) 

• Specific programme on confirming the international role of Community research (DG Research) 

RTD/RDT 

• Programme cadre des actions communautaires de recherche et développement technologique (DG 
Recherche et DG Société de l’information) 

 
 

S 
 
 

SEM 2000 * 
• Programme to improve financial management (Sound and Efficient Financial Management 2000) 

(DG Budget) 

 
SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN POUR LES JEUNES / EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE FOR 
YOUNG PEOPLE (1998-2002) 

• Community action programme "European voluntary service for young people" (DG Education and 
Culture) 

SAFE (1996-2000) 
• SAFE programme (Safety Actions for Europe) to improve safety, hygiene and health at work, in 

particular in small and medium-sized enterprises (DG Employment and Social Affairs ) 
• Programme Safe (Programme européen d'action pour la sécurité) visant à améliorer la sécurité, 

l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, en particulier dans les petites et moyennes entreprises 
(DG Emploi et Affaires sociales) 

 
SAFENET C (1998-2001) 
• Multiannual Community action plan to promote safer use of the internet (DG Information Society ) 
• Plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet 

(DG Information Society) 
 
SANTE PUBLIQUE / PUBLIC HEALTH (1997-2001) 
• Cadre de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique (DG Emploi et affaires 

sociales) 
• Framework for Community action in the field of public health (DG Employment and Social Affairs) 
 

• Programme pour l'amélioration de la gestion financière (DG Budgets) 

• Programme d'action communautaire "Service volontaire européen pour les jeunes" (DG Education 
et culture) 

 
SESPROS / ESSPROS 
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• Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Eurostat) 

 

SIGMA III (1998-2000) 

• Troisième programme de soutien a l'amélioration de l'administration et de la gestion (DG Relations 
extérieures) 

• Troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises dans l'Union 
européenne (DG Entreprises) 

SOCIAL ACTION /ACTION SOCIALE (1998-2000) 

 

• Medium-term Community action programme to combat social exclusion and promote solidarity (DG 
Employment and Social Affairs) 

 
SOCIETE DE L’INFORMATION / INFORMATION SOCIETY (1998-2002) 

• Multiannual Community programme to stimulate the establishment of the information society in 
Europe (DG Information Society) 

 

• Community action programme 'Socrates' (DG Education and Culture). The Socrates programme 
covers all EU educational activities. 

• Programme d'action communautaire Socrates (DG Education et Culture). Le programme Socrates 
couvre toutes les activités liées à l’éducation de l’UE. 

SOCRATES II (2000-2004) 

• Deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation (Socrates) (DG 
Education et Culture) Le programme comprend des actions dans les domaines suivants  (a) 
éducation scolaire (Comenius) ; (b) enseignement supérieur (Erasmus) ; (c) autres sentiers 
éducatifs (Grundtvig) ; (d) enseignement et apprentissage des langues (Lingua) ; (e) éducation et 
multimédias (ATLAS) 

STOP (1996-2000) 

• Programme d'encouragement et d'échanges destiné aux personnes responsables de l'action contre 
la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants (DG Justice et affaires intérieures) 

STRIDE (1990-1993) * 

• European system of integrated social protection statistics (Eurostat) 

 

• Third support programme for improvement in governance and management (DG External relations) 

 
SMEs/PME  (1997-2000) 
• Third multiannual programme for small and medium-sized enterprises in the European Union (DG 

Enterprise) 

 

• Social action programme (DG Employment and Social Affairs) 
• Programme d'action sociale (DG Emploi et Affaires sociales) 

SOCIAL EXCLUSION /EXCLUSION SOCIALE (1994-1999) * 

• Programme d'action communautaire à moyen terme de lutte contre l'exclusion sociale et de 
promotion de la solidarité (DG Emploi et Affaires sociales) 

• Programme communautaire pluriannuel pour stimuler l’établissement de la société de l’information 
en Europe (DG Société de l’information) 

SOCIETE DE L’INFORMATION CONVIVIALE / USER-FRIENDLY INFORMATION SOCIETY (1998-
2002) 
• Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration 

«Société de l'information conviviale» (DG Société de l’information) 
• Specific programme for research, technological development and demonstration on a user-friendly 

information society (DG Information society) 
 
SOCRATES (1995-1999) * 

 

• Second phase of the Community action programme in the field of education (DG Education and 
Culture) The programme comprises action in the following fields:(a) school education (Comenius); 
(b) higher education (Erasmus); (c) other educational pathways (Grundtvig); (d) teaching and 
learning of languages (Lingua); (e) education and multimedia (ATLAS). 

 

• Incentive and exchange programme for persons responsible for combating trade in human beings 
and the sexual exploitation of children (DG Justice and Home Affairs) 

 

• Science and technology for regional innovation and development (DG Regional Policy) 
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• Science et technologie pour l'innovation et le développement régionaux en Europe (DG Politique 
régionale) 

 

 

• Information network for European citizens (DG Education et Culture) 

 
SYSDEM 

• Système européen de documentation sur l'emploi (DG Emploi et Affaires sociales) 
 

 

SYMBIOSIS * 

• Réseau d'information pour les citoyens européens (DG Education et Culture) 

• European employment documentation system (DG Employment and Social Affairs) 

 

T 
 
 
TACIS I (1991-1992), II (1993-1995) & III (1996-1999) * 
• Programme to assist economic reform and recovery in the New Independent States and Mongolia 

(DG External Relations) 
• Programme d'assistance à l'assainissement et au redressement économiques des nouveaux États 

indépendants et de la Mongolie (DG Relations extérieures) 
 
TACIS-PIP * 
• Productivity initiative programme for the New Independent States and Mongolia (DG Enlargment) 
• Programme d'initiatives en faveur de la productivité pour les nouveaux États indépendants et la 

Mongolie (DG Elargissement) 
 
TARGETED SOCIO-ECONOMIC RESEARCH /RECHERCHE SOCIOECONOMIQUE FINALISEE (1994-
1998) * 
• Specific programme for research and technological development, including demonstration, in the 

field of targeted socioeconomic research (DG Research) 
• Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le 

domaine de la recherche socioéconomique finalisée (DG Recherche) 
 
TEMPUS I (1990-1994), II (1994-1998) * & III (2000-2006) 
• Third phase of the trans-European scheme for cooperation in higher education (DG Education and 

Culture) 
• Troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur (DG 

Education et Culture) 
 
TEMPUS PHARE & TACIS (1998-2000) 
• Trans-European scheme for cooperation in higher education between Central and Eastern Europe, 

the New Independent States of the former Soviet Union, Mongolia, and the European Union (DG 
Education and Culture) 

• Programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur entre l'Europe centrale et 
orientale, les États nouvellement indépendants de l'ex-Union soviétique et la Mongolie, et l'Union 
européenne (DG Education et Culture) 

 
TEN-TELECOM (1996-) 
• This EU initiative promotes innovative applications and services in areas of common interest with a 

high social or business impact contributing to the development of the information society. (DG 
Information Society) 

• Cette initiative communautaire fait la promotion des applications et services d’intérêt commun 
ayant un impact élevé au niveau social ou des affaires qui contribuent au développement de la 
Société de l’information (DG Société de l’information) 

 
THIRD SYSTEM AND EMPLOYMENT /TROISIEME SYSTEME ET EMPLOI 
• "Third system and employment" pilot scheme (DG Employment and Social Affairs) Carried forward 

every year. 
• Action pilote "Troisième système et emploi" (DG Emploi et Affaires sociales) Reconduit chaque 

année 
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TOWARDS SUSTAINABILITY / VERS UN DEVELOPPEMENT DURABLE (1992-2000) 
• Programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development 

'Towards sustainability" (DG Environment) 
• Programme de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable  

«Vers un développement durable» (DG Environnement) 
 
TROISIEME SYSTEME ET EMPLOI / THIRD SYSTEM AND EMPLOYMENT 
• Action pilote "Troisième système et emploi" (DG Emploi et Affaires sociales) Reconduit chaque 

année 
• "Third system and employment" pilot scheme (DG Employment and Social Affairs) Carried forward 

every year. 
 

• Trade Union Technical Bureau 
TUTB/BTS 

• Bureau technique syndical 
 
 

U 
 
 
UE / EU 

• European Union 

• Economic and Monetary Union 

UETPS * 

• Programme aiming at improvement of depressed city areas. New Community Initiative Programme 
(CIP) for the period 2000-2006 

 

• Union européenne 

 
UEO / WEU 
• Union de l’Europe occidentale 
• Western European Union 
 
UEM / EMU 
• Union économique et monétaire 

 

• University Enterprise Training partnerships (DG Education and Culture) 
• Partenariats universités/entreprises pour la formation (DG Education et Culture) 
 
UNCTAD/CNUCED 
• United Nations Conference on Trade and Development 
• Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 
 
UNICE 
• Union of Industries of the European Community 
• Union des confédérations de l'industrie  et des employeurs d'Europe 
 
UNIDO/ONUDI 
• United Nations Industrial Development Organization 
• Organisation des Nations unies pour le développement industriel 
 
URB-AL (1995-1999) * 
• Development of direct and lasting partnerships between local authorities in the EU and Latin 

America (DG External relations) 
• Développer des relations de partenariat directes et durables entre les acteurs locaux européens et 

latino-américains (DG Relations extérieures) 
 
URBAN (2000-2006) 

• Programme pour l’amélioration des zones urbaines touchées par la crise. Nouveau programme 
d’initiative communautaire (PIC) pour la période 2000-2006 
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USER-FRIENDLY INFORMATION SOCIETY /SOCIETE DE L’INFORMATION CONVIVIALE (1998-
2002) 
• Specific programme for research, technological development and demonstration on a user-friendly 

information society (DG Information society) 

 

• Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration 
«Société de l'information conviviale» (DG Société de l’information) 

 

V 
 
 
VERS UN DEVELOPPEMENT DURABLE / TOWARDS SUSTAINABILITY (1992-2000) 

 

 

• Programme de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable  
«Vers un développement durable» (DG Environnement) 

• Programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development 
'Towards sustainability" (DG Environment) 

 
VILLE EUROPEENNE DE LA CULTURE / EUROPEAN CITY OF CULTURE 
• Initiative communautaire "Ville européenne de la culture" (DG Education et culture) 
• European City of Culture initative (DG Education and Culture) 

VIOLENCE A L’ECOLE / VIOLENCE AT SCHOOL (1997-1999) * 
• Initiative "Violence à l'école" - Mesures visant à lutter contre la violence en milieu scolaire (DG 

Education et Culture) 
• Violence at school - acting to stem the problem of violence in schools (DG Education and Culture) 
 
VIOLENCE AT SCHOOL /VIOLENCE A L’ECOLE (1997-1999) * 
• Violence at school - acting to stem the problem of violence in schools (DG Education and Culture) 
• Initiative "Violence à l'école" - Mesures visant à lutter contre la violence en milieu scolaire (DG 

Education et Culture) 
 

W 
 
 

 

 

WEU/UEO 
• Western European Union 
• Union de l’Europe occidentale 

WHO/OMS 
• World Health Organisation 
• Organisation mondiale de la santé 

Y 
 
YOUTH / JEUNESSE (2000-2004) 
• Community action programme for youth (DG Education and Culture) The aim of the programme is 

to contribute to the Europe of knowledge by promoting a European education area and fostering 
the development of lifelong education and training. 

• Programme d'action communautaire en faveur de la jeunesse  «Jeunesse» (DG Education et 
Culture) L’objectif du programme est de contribuer à l’europe de la connaissance en promouvant 
un domaine d’éducation européenne et en stimulant le développement de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie. 

 
YOUTHSTART (1994-1999) * 
• Community programme which aimed to improve training and employment opportunities for young 

people in the frame of the EMPLOYMENT initiative (DG Employment and Social Affairs) 
• Programme communautaire en faveur de la formation des jeunes et du renforcement de leurs 

possibilités d'emploi, dans le cadre de l’initiatiative EMPLOI (DG Emploi et Affaires sociales) 
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Projektityöhön liittyvää kirjallisuutta ja 
apuvälineitä 

 
 
Seuraavassa on luettelo valikoiduista apuvälineistä, joista saattaa olla hyötyä 
projektien kehittämisessä ja hallinnassa. Luettelon sisältö on vahvasti 
englanninkieliseen materiaaliin painottunut. Olisimme hyvin kiitollisia, jos voitte 
suositella muita hyödylliseksi havaittuja tekstejä/työvälineitä erityisesti muilla kielillä. 
Ehdotuksia ottaa vastaan Silvana Pennella ETUCOssa. 
 
 

EU-projektien hallinta: käsikirjoja 
 
Leonardo da Vinci Impact Compendium.  Euroopan komissio.  Tietoja aiemmista 
Leonardo-ohjelman rahoittamista projekteista, saatavana WWW-osoitteesta: 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/impactcomp/index.html .  
Käytettävissä myös online-tietokantana WWW-osoitteessa: 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html  
 
European Training Projects Toolkit.  Cambridge Learning Systems Ltd, UK (1994) 
– Tuotettu EU:n FORCE/Leonardo da Vinci ohjelmaa varten, saatavana osoitteesta 
CLS, 52 Burleigh Street, Cambridge CB1 IDJ, UK. 
 
Documentation Guide:  a guide to project style and documentation.  
Cambridge Learning Systems Ltd, UK (1995) – Tuotettu EU:n Telematiikan sovellukset 
-ohjelmaa varten. 
 
A Guide to Evaluating Vocational Training Schemes Saatavana osoitteesta ICOM, 
Vassalli House, 20 Central Road, Leeds LS1 6DE, UK (ISBN 1 870018 28 1). 
 
Guide to Project Self-Evaluation for Project Promoters - ADAPT.  EUROPS, 
Belgia – Tuotettu EU:n ADAPT-yhteisöaloitetta varten, saatavana osoitteesta EUROPS, 
2/3 Place du Luxembourg, 1050 Brussels, Belgium. 
 
Guide to Project Self-Evaluation for Project Promoters - EMPLOYMENT.  
EUROPS, Belgia – Tuotettu EU:n  EMPLOYMENT-yhteisöaloitetta varten. 
 
Guide to Transnationality for ADAPT and EMPLOYMENT Projects.  EUROPS, 
Belgia (1996) – Tuotettu EU:n ADAPT & EMPLOYMENT -yhteisöaloitteita varten 
(englanniksi & ranskaksi). 
 
Guide to Public Relations Activities for EMPLOYMENT Projects.  EUROPS, Belgia 
(1996) – Tuotettu EU:n  EMPLOYMENT-yhteisöaloitetta varten. 
 
Guide to Achieving Impact:  a guide for national structures.  EUROPS, Belgia – 
Tuotettu EU:n ADAPT & EMPLOYMENT -yhteisöaloitteita varten. 
 
Managing Innovative and Transnational Training Projects: a Guide to Good 
Practice.   EUROFORM, Belgia (1994) -  saatavana osoitteesta ICOM, Vassalli House, 
20 Central Road, Leeds LS1 6DE, UK (ISBN 1 870018 23 0) 

 218 

http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/impactcomp/index.html
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html


EU-projektien hallinta: ohjelmistoja/WWW-sivuja 
 
EU Programmes Information Service.  ETUCO/ETUE-net II - online-tietopalvelu, 
tiedotuspalvelu ja ammattiyhdistyskoulutusprojektien foorumi. URL:   
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 
 
Transnational Partnerships: a computer based training pack.  Euroopan 
Komissio DGXXII, Bryssel – PETRA-ohjelman tuotos. 
 
Innovation across Cultural Borders: an integrated tool to improve 
communication in transnational Innovation Projects – EU:n Innovation-
ohjelman tuotos, saatavana osoitteesta: 
http://www.cordis.lu/tvp/src/culture1.htm  
 

 

• 
• 
• 

Leonardo da Vinci Centre – Suomalainen Leonardo-keskus tarjoaa tietoa ja 
aineistoa in suomeksi ja englanniksi ja sisältää tietokannan yhteistyökumppaneiden 
etsimiseen.  URL:  http://www.leonardodavinci.fi/  

Europa  - Euroopan unionin pääsivusto, palvelin jossa on tietoa komission 
pääosastoista ja ohjelmista sekä linkkejä muihin EU-palvelimiin. URL:  
http://europa.eu.int/ 
 
 

Perustietoa projektinhallinnasta 
 
Briner, W, Hastings, C & Geddes, M.  Project Leadership.  Gower, UK (1996) 
Burton, C & Michael, N.  A Practical Guide to Project Planning.  Kogan Page, UK 
(1994) 
Forsyth, P. First Things First. Pitman, UK (1994) 
Lock, D.  Project Management.  Gower, UK (1993) 
Maylor, H.  Project Management.  Pitman, UK (1996) 
(Ed) Turner, JR, Grude, KV & Thurloway, L.  The Project Manager as Change 
Agent.  McGraw-Hill, UK (1996) 
Wabnegg, H.  Gewerkschaftliche Projektarbeit.  ÖGB Verlag, Austria (1998)  
 
 

Projektinhallintaan liittyviä ohjelmistoja ja WWW-
sivuja 
 
Tavallisten toimistosovellusten (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, ajanhallinta, 
tietokannat) ja kommunikaatiosovellusten (sähköposti, etäkokoukset, asiakirjojen 
hallinta) lisäksi on monia ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu suurten projektien 
hallintaan. Näihin eritasoisiin ohjelmiin kuuluvat mm. seuraavat: 
 

MS Project (Microsoft) 
TurboProject (IMSI) 
SuperProject (Computer Associates). 
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On myös monia projektinhallintaa käsitteleviä WWW-sivustoja, joista monia 
ylläpitävät projektityön ammattilaisten yhdistykset. Näihin kuuluvat: 
 

• 
• 
• 
• 

 

 http://www.pmforum.org/  
 http://www.ipma.ch/ 
 http://www.apmgroup.co.uk/ 
 http://www.pmi.org/ 

Viimeinen näistä (www.pmi.org) on US Project Management Instituten sivusto, jossa 
on keskustelufoorumeita, linkkejä muille projektinhallintasivuille, projektinhallinta-
aiheinen kirjakauppa ja bibliografia. Sieltä voi myös ladata erilaisia tiedostoja, mukaan 
luettuna merkittävä Project Management Book of Knowledge. 
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