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LYHENTEET KÄSIKIRJAN TAVOITTEET 

Miksi tämä käsikirja? 
Tämä käsikirja kehitettiin vuoden 2018-2020 CEMR-EPSU-
yhteishankkeen EU-ohjaushankkeen lokalisoinnin osana1  
ja sen tarkoituksena on auttaa sosiaalisia kumppaneita 
paikallisessa ja alueellisessa hallitussektorissa sitoutumaan 
EU-ohjaushankkeen prosessiin. Sen tavoitteena on 
tehdä johtopäätöksiä projektista ja tarjota ohjausta 
paikallisille ja alueellisille hallituksille (LRG) ja LRG-sektorin 
työmarkkinaosapuolille ja tehostaa niiden osallistumista EU-
ohjaushankkeeseen. Tämä kuvataan ohjausjaksoprosessin 

eri vaiheina.

Miksi eurooppalainen ohjausjakso 
on tärkeä paikallis- ja aluehallinnon 
työmarkkinaosapuolille?
Vuodesta 2010 lähtien eurooppalaisen ohjausjakson 
tavoitteena on varmistaa, että kansalliset talous-, finanssi-, 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikat koordinoidaan tehokkaasti 
ja järjestelmällisesti Euroopan ja kansallisella tasolla. 
Lukukausi on vuosittainen politiikan vuorovaikutusjakso, 
johon osallistuvat EU:n toimielimet, kansalliset hallitukset, 
työmarkkinaosapuolet ja muut sidosryhmät EU:n ja kansallisella 
tasolla. Kaikki EU:n jäsenvaltiot osallistuvat eurooppalaisen 
ohjausjakson politiikan koordinointisykliin. EU-ohjausjakso 

ei ole pelkästään talous- tai finanssikysymyksiä käsittelevä 
vuoropuhelu, se sisältää kaikenlaisen politiikan, ja se kasvaa 
tulevaisuudessa entistä laajemmin sisällyttämällä kestävän 
kehityksen tavoitteet.

Lukukaudella on vahva paikallinen ja alueellinen ulottuvuus. 
Se koskee suoraan keskushallinnon ja paikallisten ja 
alueellisten hallitusten välistä suhdetta sekä politiikan aloja, 
joilla alue-/paikallishallinnoilla on keskeinen rooli (kuten 
julkinen talous, verotus, terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut, 
koulutus, ympäristö, jne.2 Se voi myös vaikuttaa paikallis- ja 
aluehallinnon työntekijöiden työoloihin. Kaiken kaikkiaan 
alueiden komitean tekemässä analyysissä3 todettiin, että 
vuonna 2019 maakohtaisten suositusten osasuositusta 
137 oli osoitettu joko suoraan tai epäsuorasti paikallisille 
ja paikallisille viranomaisille tai että niillä oli alueellisia 
vaikutuksia aina 120 suositukseen asti vuonna 2018. Nämä 
alueeseen liittyvät CSR:t edustavat 62 % kaikista CSR:ista. 
Ohjausjakso on vaatinut joukkoa uudistuksia, esimerkiksi 
toimet, joilla parannetaan menoja eri hallintotasoilla 
sekä parannetaan hallintotasojen välistä koordinointia ja 
tehokkuutta. Vuoden 2020 jälkeen myös EU:n varojen 
käytön odotetaan liittyvän voimakkaammin ohjausjakson 
suuntaviivoihin, joilla voi olla myös suorempi vaikutus LRG-
alaan siltä osin kuin EU:n rakennerahastoja käytetään.

Suomessa kolmella CSR:llä on ollut vai-
kutusta LRG-sektorilla, ts. tilikauden säätö 
ja velan alennus; palkkojen linjaus tuotta-
vuuden kanssa ja sosiaalisten ja terveyden-
huoltopalveluiden kustannustehokkuus. Vai-
kka alkuperäiset uudistusprosessit näissä 
asioissa eivät johtuneet yrityskohtaisista suosituksista, vaan 
olivat peräisin hallituksen ohjelmista, joiden tarkoituksena 
oli löytää parempi tasapaino julkiselle taloudelle, suosituk-
set antoivat lisävoiman ja nopeuttivat kiistatta uudistuspros-
esseja. Ainoana pohjoismaisena maana euroalueella CSR:n 
vaikutus on ollut merkittävämpi. Paikallis- ja aluehallinnon 
laajamittainen uudelleenorganisointi tapahtuu sosiaalisen ja 
terveydenhuollon palvelujen kustannustehokkuuden paran-
tamista koskevan yritysvastuun käsittelemiseksi ( joka oli ollut 
jo kansallisten poliittisten päättäjien asialistalla yli 10 vuotta).
 
 

Myös Liettuassa lukukauden painopisteal-
ueet, kuten köyhyyden ja sosiaalisen eri-
arvoisuuden vähentäminen, liittyvät hyvin 
tiiviisti paikallishallinnon kumppaneiden 
poliittisiin tavoitteisiin. Maakohtaisten suosi-
tusten vähentämiseksi alueellisten ja paikal-
listen erojen välillä, aktiivisen työmarkkinapolitiikan, tervey-
denhuolto- ja koulutuspolitiikan tehokkuuden sekä Liettuan 
väestötilanteen parantamiseksi tarkoitettujen toimien katso-
taan myös olevan suoraan yhteydessä kuntien rooliin.

1  Lisätietoja projektista: 
https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_EPSU_Localising_the_
European_Semester.pdf 
https://www.epsu.org/article/localising-european-semester-joint-social-dialogue-project-local-
and-regional-government

2  Paikallis- ja aluehallinnon roolit ja vastuut eroavat jäsenvaltioissa. Lisätietoja on esimerkiksi 
Euroopan kuntien ja alueiden neuvostossa, Euroopan paikallis- ja aluehallinnossa: Rakenteet ja 
osaaminen, 2016:   
https://www.ccre.org/docs/Local_and_Regional_Government_in_Europe.EN.pdf 

3   https://cor.europa.eu/en/news/Pages/2019-CSRs.aspx
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https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_EPSU_Localising_the_European_Semester.pdf
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https://www.epsu.org/article/localising-european-semester-joint-social-dialogue-project-local-and-regional-government
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TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN JA 
VALMIUKSIEN LISÄÄMINEN

1

V
armasti työmarkkinaosapuolet voisivat olla vahvasti 
yhteydessä tärkeimpiin sidosryhmiin, jotka 
koordinoivat ohjausjaksoprosessia maassaan. Nämä 

ovat ensisijaisesti seuraavia:  

•   Keskushallinnon tasolla yksi ministeriö koordinoi 

lukukauden prosessia kansalliselle hallitukselle. He 

vastaavat esimerkiksi kansallisen uudistusohjelman 

valmistelusta ja täytäntöönpanosta (ks. Myös jäljempänä). 

Lukukauden prosessia johtaa usein talous- tai 

valtiovarainministeriö tai pääministerin kanslia, saaden 

enemmän tai vähemmän (maasta riippuen) panosta 

muilta ministeriöiltä, kuten työllisyys- ja sosiaaliasiat, 

ympäristö, oikeuslaitos, jne. selvittää keskeiset vastuut 

kansallisella tasolla ja paras tapa osallistua toimintaan; 

yleensä on helpointa ottaa yhteyttä hallituksen edustajiin, 

joiden kanssa LRG: n työmarkkinaosapuolet yleensä 

työskentelevät; 

Tanskassa LRG-työmarkkinaosapuolet ovat sitoutuneet 

seuraavaan:  

•   2020-strategian yhteyskomitea: Yhteyskomiteaa johtaa 

ulkoasiainministeriö. Se tarjoaa korkean tason katsauksen 

ES-prosesseihin ja -politiikkoihin sekä auttaa tarjoamaan 

kuvan siitä, mitä voidaan odottaa koko ES-ajanjaksolla 

vuosittain. Yhteyskomitea kokoontuu neljä kertaa vuo-

dessa asiaankuuluvien sidosryhmien organisaatioiden 

kanssa, jotka ovat laajemmat kuin työmarkkinaosapuolet 

ja kattavat kaikki asiaankuuluvat politiikan alat. Valiokun-

tien kokousten asialista vaihtelee esimerkiksi kansallisen 

kyvyn saavuttaa 2020-strategian tavoitteet, ES:n ja EU:n 

yleisen poliittisen tilanteen välillä. Tähän sisältyy kes-

kustelu muun muassa Euroopan tulevaisuudesta ja Brex-

itistä.

   •   Euroopan erityiskomiteat: yksityiskohtaisempia keskuste-

luja tietyistä politiikan aloista käydään kunkin ministeriön 

alaisuudessa järjestetyissä EU: n erityiskomiteoissa. Ne 

käsittelevät EU: n politiikkakysymyksiä 

(esim. Luonnokset uudeksi lainsäädän-

nöksi) sekä maakohtaisia suosituksia 

(CSR) ja kansallisia uudistusohjelmia 

(NRP) koskevia politiikkoja, jotka kuuluvat niiden erity-

iseen toimivaltaan. Ne liittyvät neuvoston kokouksiin 

(2–8 kokousta vuodessa ennen neuvoston kokousta). 

Näissä komitean kokouksissa työmarkkinaosapuolia 

edustavat politiikan asiantuntijat.  

   •   Ulkoministeriön järjestämät kansallisen uudistusohjel-

man, lähentymisohjelman ja maaraportin kuulemiset. 

Työmarkkinaosapuolet voivat antaa mielipiteitä nykyis-

estä politiikasta ja siitä, miten sen tulisi muuttua. Lisäksi 

työmarkkinaosapuolet toimittavat usein kirjallisia vas-

tauksia, jotka esittävät näkemyksensä tässä muodossa.

•   Euroopan komission delegaatio maassasi4 on myös 

tärkeä tekijä ohjausjaksoprosessissa ja sillä on erityinen 

henkilökunnan jäsen valvomassa prosessia - nk. 

ohjausjakson toimihenkilö.  

•    Suurimmassa osassa maita ristisektorin sosiaaliset 
kumppanit osallistuvat jo ohjausjaksoon, joten kannattaa 

tutustua kansallisen ammattiyhdistysjärjestöjen ja 

tärkeimpien työnantajajärjestöjen kanssa mahdollisuuksia 

osallistua edelleen LRG-työmarkkinaosapuolten 

toimintaan. 

Projektivaihdot osoittivat, että tämä sitoutuminen voisi sisältää 

onnistuneesti useita toimia:

•   Tutustuminen ja varhainen yhteydenpito kansallisiin 

ministeriöiden virkamiehiin ja eurooppalaisen ohjausjakson 

virkamiehiin henkilökohtaisesti EY:n lähetystöissä. Maissa, 

joissa ei ole eurooppalaisen ohjausjakson erityisiä 

rakenteita tai joissa LRG-kumppanit eivät kuulu niihin, LRG-

työmarkkinaosapuolet voisivat tehdä aloitteen ja lähestyä 

asiaankuuluvia virkamiehiä ja aloittaa siten suhteiden 

luominen asianomaisiin kansallisiin ministeriöihin.  

•   Yhtä tärkeää on tutustua Euroopan ohjausjakson 

virkamiehiin EY:n lähetystöissä, koska he eivät ehkä ole 

tietoisia LRG-kumppaneista. Tämä ei ole vain itsessään 

hyödyllistä, vaan lukukauden virkamies voi myös auttaa 

järjestämään kokouksia kaikkien pääosastojen kanssa 

tapaamiseksi tietystä maasta vastuussa olevia virkamiehiä;

•   Kutsu heidät organisaatiosi tapahtumiin, keskusteluihin ja 

muihin vaihtoihin, jotta he tietävät organisaatiosi tehtävän, 

asialistan ja huolenaiheet.

•   Keskustellaan ja sovitaan EY:n valtuuskuntien kansallisten 

ministeriöiden ja eurooppalaisen ohjausjakson 

virkamiesten kanssa siitä, kuinka organisaatiosi voisi 

osallistua konkreettisesti lukukauden prosessiin, milloin, 

missä kokouksissa ja missä muodossa (suullisesti/

kirjallisesti) - katso myös alla; 

•   Osallistuminen säännölliseen vaihtoon asiaankuuluvien 

kansallisten elinten kanssa, jotka vastaavat lukukauden 

näkökohdista; 

•   Koulutus- ja tietoisuuden lisäämistoimien järjestäminen 

organisaatiossasi ohjausjaksoon liittyen tietoisuuden 

lisäämiseksi ohjauskauden tärkeimmistä näkökohdista 

sisäisesti. Työmarkkinaosapuolten tulisi ottaa enemmän 

vastuuta omissa organisaatioissaan tiedottaakseen 

johdolle ja kollegoille ES-prosessista, sen sisällöstä ja 

siitä, miten sitä voidaan käyttää välineenä LRG-asialistan 

edistämisessä kussakin maassa. Tietoisuus näiden 

prosessien tärkeydestä on kriittistä, koska osallistuminen 

eurooppalaiseen ohjausjaksoon edellyttää yleensä 

asiantuntemusta ja yhteistyötä LRG-palvelujen eri 

osien välillä. Eurooppalaisen ohjausjakson prosessien 

kapasiteetin lisääminen on erityisen tärkeää myös 

maissa, joissa tietoisuus on tällä hetkellä heikko ja 

työmarkkinaosapuolten osallistuminen kansallisiin 

poliittisiin prosesseihin on yleisesti rajoitetumpaa. 

Täten tietoisuus kasvaa ja kapasiteetti rakentaa tässä 

mielessä voi edistää ja nopeuttaa tällaisia sisäisiä 

konsultointiprosesseja;

•   Liittojen rakentaminen muiden LRG-sektorin ja muiden 

työmarkkinaosapuolten kanssa: kannattaa sijoittaa 

vahvojen liittojen rakentamiseen ja yhteistyöhön vahvoissa 

liitoissa ja tuoda yhteen organisaatioita, jotka jakavat LRG-

työmarkkinaosapuolten yhteiset arvot a huolenaiheet. 

Tällä hetkellä Ranskassa muodolli-

set kuulemisrakenteet ovat olemassa 

kansallisessa työministeriössä, jossa 

lukukauden asioista keskustellaan 

suoraan 2–3 kertaa vuodessa, es-

imerkiksi maaraportin esittelyssä ja kansallisen uud-

istusohjelman yhteydessä. Ammattiliiton puolelta 

kolme tärkeintä ammattiliittojen liittoa osallistuu yhden 

henkilön kanssa, joka edustaa kyseistä ammattiliit-

toa ja esittelee ammattiliittojen näkemyksiä saaduista 

asiakirjoista. Työmarkkinaosapuolia kuullaan työ- ja 

elinkeinoministeriön alaisessa Euroopan ja kansain-

välisten asioiden sosiaalisen vuoropuhelun komiteas-

sa (CDSEI). Ranskan hallituksen vuonna 1998 perusta-

man Euroopan työllisyysstrategian (EES) puitteissa 

perustettu kolmikantakomitea koostuu työ-, talous- ja 

ulkoasiainministeriöiden edustajista sekä työnantaja- 

ja työntekijäjärjestöjen edustajista. Kansallinen hallitus 

kuulee huipputason työmarkkinaosapuolia kansal-

lisen uudistusohjelman sisältöön liittyen. Nämä voivat 

lähettää kirjallisen lausuntonsa, jotka liitetään sitten 

kansalliseen uudistusohjelmaan. 

4 Katso luettelo EY:n delegaatioista:  https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/
contact/representations-member-states_en

PART

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_en


Italiassa LRG-työmarkkinaosapuolet 

osallistuvat ES-prosessiin Italiassa 

pääasiassa kansallisten valaliittojen 

kautta. Ammattiliittojen puolella kolme 

tärkeintä ammattiyhdistysliittoa osal-

listuu EY:n valtuuskuntien kokouk-

siin ja osallistuu myös EAY:n työhön maaraporttien 

laatimisessa. Kansallisen hallituksen suhteen työ-

markkinaosapuolten osallistumisen avainkysymys on 

osallistuminen Italian parlamentin kuulemistilaisuuk-

siin vuotuisen kansallisen budjettilain hyväksymiseksi, 

joka on tärkein tulevien vuosien keskeisiä uudistuksia 

hahmottava laki.
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Täten LRG-työmarkkinaosapuolet voivat käyttää 
olemassa olevaa ohjausjaksoprosessia aktiivisemmin 
pohtiakseen, miten prosessia voidaan parhaiten käyttää 
sen varmistamiseksi, että kansallinen hallitus kuulee 
työmarkkinaosapuolten näkemykset keskeisten uudistusten 
toteuttamisessa ja poliittisten valintojen tekemisessä:  

•   Kun otetaan askel taaksepäin, LRG:n työmarkkinaosapuolet 
voisivat löytää konkreettisesti 1-2 ongelmaa, joissa 
sekä työnantajan että työntekijöiden edustajat sopivat 
yhteisistä ongelmista ja yhteisistä ratkaisuista ja käyttävät 
yhteistä lähestymistapaa eurooppalaisen ohjausjakson 
prosessissa kohti kansallista hallitusta. Tässä yhteydessä 
mainittiin esimerkki lastenhoitoon liittyvistä haasteista 
ja käytettävissä olevista ratkaisuista, koska tämä on 
ydinkysymys, jonka monet LRG:t kohtaavat monissa 
Euroopan maissa. 

 
•   Jotta voidaan ottaa askel eteenpäin, LRG-

työmarkkinaosapuolten olisi harkittava, mihin keskeisiin 
haasteisiin EU-ohjauskausiprosessissa tulisi keskittyä 
seuraavien 1–3 vuoden aikana, ja määritellä tämän 
analyysin avulla ohjauskauden toimintaohjelma maissaan. 
Tämä mahdollistaisi myös työmarkkinaosapuolten 
aktiivisemman osallistumisen eurooppalaisen 
ohjausjakson prosessiin.

Yleistavoitteena ei ole osallistua vain kertaluonteisiin 
kuulemisiin, vaan rakentaa vahvoja jäsenneltyjä 
vuoropuhelualustoja, joissa sidosryhmät tapaavat 
säännöllisesti keskushallinnon ja EY:n edustajien kanssa 
keskustellakseen ohjauskauden painopistealueiden 
edistymisestä, antaakseen konkreettisia tietoja 
ja ehdottaakseen uusia toimia sekä toimiakseen 
merkityksellisinä kumppaneina toteutuksessa. Kuten 
edellä mainittiin, maissa, joissa työmarkkinaosapuolten 
osallistuminen on tällä hetkellä rajoitetumpaa, näitä 
prosesseja voidaan käyttää jopa vipuvaikutuksena. Niiden 
avulla voidaan varmistaa säännöllisempi osallistumisen 
asiaan liittyviin kansallisiin poliittisiin keskusteluihin. 

LRG-alan työmarkkinaosapuolet voisivat osallistua entistä 

enemmän ohjausjaksoprosessiin vuoden aikana. 

VALMISTELUVAIHE   
(MARRASKUU-MAALISKUU)

T
ämä on tärkeä vaihe vaikutettaessa maaraportteihin 

ja myöhemmin vuotuisen kasvuselvityksen (vuodesta 

2019 lähtien Vuotuinen kestävän kasvun strategia), 

yhteisen työllisyysraportin ja hälytysmekanismiraportin 

sisältöön.

Komissio julkaisee helmikuussa kunkin maan osalta  

maakohtaiset raportit, joissa arvioidaan maan edistymistä 

ja kunkin jäsenvaltion nousevia uudistusprioriteetteja5. 

Raportit kattavat kaikki makrotaloudellisen tai sosiaalisen 

merkityksen alueet ja kuvaavat maan julkisen talouden 

tilannetta. Komission arvio perustuu maatieteellisten ryhmien 

yhteiseen analyysiin kaikista asianomaisista toimenpiteistä, 

jotka maa on toteuttanut tai ilmoittanut ja jotka on verrattu 

horisontaaliseen arviointikehykseen politiikanaloittain. Koska 

uudistusten etenemistä ei usein voida suoraan mitata ja 

haasteiden laajuus vaihtelee maittain, etenemisen arviointi 

on enimmäkseen laadullinen. He arvioivat myös kunkin 

EU-maan edistymistä edellisen vuoden EU-suosituksissa 

yksilöityjen ongelmien ratkaisemisessa. Uusi kehitys vuoden 

2019 maaraportissa on liite, jossa yksilöidään jäsenvaltioiden 

tärkeimmät investointitarpeet. Se tarjoaa myös yhteyden 

ohjausjaksoprosessin ja koheesiopolitiikan tulevan 

ohjelmasuunnittelun välillä vuoden 2021 jälkeen. 

Ennen maakohtaisten raporttien laatimista helmikuussa, 

joulukuussa-tammikuussa, komissio suorittaa 

tiedonkeruumatkoja jäsenvaltioissa ymmärtääkseen 

kansallista tilannetta. Täällä LRG:n työmarkkinaosapuolet 

voisivat antaa panoksensa vaikuttaakseen komission 

maaraporttien analyysiin;

•   Pyytämällä EY:n valtuuskunnan lukukauden virkamiehen 
välityksellä kahdenvälisiä kokouksia EY:n pääkonttorien 
tiedonkeruumatkojen kanssa ja esittelemällä LRG:n 
työmarkkinaosapuolten huolenaiheet ja analyysit 

uudistuksen keskeisistä painopisteistä; 

•   Tunnistamalla uudistuksen keskeiset painopisteet LRG-
työmarkkinaosapuolten näkökulmasta ja ilmoittamalla 
niistä EY:n tiedonkeruumatkoille siten, että maakohtaiset 
suositukset heijastavat myös LRG:n työmarkkinaosapuolten 

prioriteetteja.

•   Kun maaraportti annetaan, se esitetään pääkaupungin 
sidosryhmille, ja LRG:n työmarkkinaosapuolet voivat 
osallistua tällaisiin kokouksiin, joissa keskustellaan 
maaraportista ja jaetaan näkemyksensä esitetystä 
analyysistä. Tämä on tärkeää, koska sillä voi olla vaikutuksia 
LRG-alaan, talousarvioon ja politiikkaan;

•   Kun maaraportit ovat saatavilla, LRG:n 
työmarkkinaosapuolet voisivat käyttää päätelmiään 
jatkokeskusteluihin keskushallinnon kanssa alla 
olevassa täytäntöönpanovaiheessa. Maaraportit ovat 
hyödyllinen tietolähde, joka tarjoaa selkeän suunnan ja 
ulkopuolelta näkemyksen, mitkä kansalliset prioriteetit 
ovat avainasemassa, ja auttavat siten pohtimaan 
uudistusprosessia.

Espanjassa Euroopan komissio osal-

listuu LRG-työmarkkinaosapuolten 

kanssa ES-prosessiin monin tavoin. 

Maakohtaisia raportteja laatiessaan 

komission valtuuskunta järjestää 

ns. tiedonhankintamatkoja, joissa he tapaavat myös 

työmarkkinaosapuolia ja työryhmiä kuunnellakseen 

näitä ja ymmärtääkseen, miten ne näkevät politiikan 

ja ajattelevat yrityskohtaisten suositusten täytän-

töönpanoa. LRG:t ovat myös läsnä Brysselissä toimi-

vien komission jäsenten tai pääjohtajan korkean tason 

virkamatkoissa sekä kokouksissa muiden kansallisten 

sidosryhmien kanssa.  Samanaikaisesti EY:n valtu-

uskunta ja ES-virkamies työskentelevät Espanjassa 

edistääkseen vuoropuhelua ES-prosessista ja lisätäk-

seen sitoutumista keskeisiin kansallisiin uudistuk-

siin kansallisella ja alueellisella tasolla. Tähän sisältyy 

säännöllisiä tapaamisia eri sidosryhmien kanssa eri 

puolilla maata sekä esityksiä yliopistoille ja opiskeli-

joille. Esimerkiksi EY:n valtuuskunta osallistuu ja selit-

tää ES-prosessia alueellisten edustajien verkossa 
6”Red de inclusión social” (sosiaalisen osallisuuden 

verkosto), jossa pidetään kokouksia kahdesti vuodes-

sa vaihtaakseen näkemyksiä ja käytäntöjä alueiden 

välillä sosiaalisen osallisuuden haasteista.  Raken-

neuudistuspalvelun puitteissa EY tekee yhteistyötä 

alueiden kanssa erityishankkeiden kehittämiseksi ja 

teknisen avun tarjoamiseksi.

Virossa on raportoitu vastaavista 

kokemuksista. Tässä ohjauskauteen 

liittyvä vuorovaikutus Euroopan ko-

mission kanssa tapahtuu säännöl-

lisesti. Komission valtuuskunta tapaa 

ammattiliittoja ja työnantajajärjestöjä, ja komission 

maaraportti sisältää merkittävän määrän työmarkki-

naosapuolten sormenjälkiä.

5  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/
eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-
semester-timeline/analysis-phase_en

6  http://redinclusionsocial.es/E
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/analysis-phase_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/analysis-phase_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/analysis-phase_en
http://redinclusionsocial.es/
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TOTEUTUSVAIHE  
(HUHTI-HEINÄKUU)

T
äytäntöönpanovaiheessa, huhtikuussa, jäsenvaltioiden 
hallitukset toimittavat komissiolle keskipitkän aikavälin 
kansalliset uudistusohjelmansa.7 Niissä esitetään, 

kuinka EU:n strategioiden tavoitteet saavutetaan kansallisella 
tasolla, mitkä kansalliset politiikat pannaan täytäntöön ja 
miten EU:n ohjeet on otettu huomioon. Lisäksi euroalueen 
maat esittävät vakausohjelmansa, joka on kolmen vuoden 
budjettisuunnitelma. Muut kuin euroalueen maat esittävät 
lähentymisohjelmansa, joka on myös kolmen vuoden 
budjettisuunnitelma. Komissio arvioi suunnitelmat ja ehdottaa, 

kuinka neuvoston pitäisi äänestää niistä.

Toukokuussa Euroopan komissio ja Eurooppa-neuvosto 
antavat maakohtaisia poliittisia neuvoja yleisestä 
talouspolitiikasta ja budjettipolitiikasta maakohtaisten 
suositusten muodossa, joiden tulisi keskittyä kansallisen 
tason uudistuksiin. Suositukset ovat joukko toimia, jotka kukin 
jäsenvaltio voi toteuttaa sen edellisen vuoden taloudellisen ja 
sosiaalisen suorituskyvyn ja vuotuisessa kasvusuunnitelmassa 
asetettujen prioriteettien mukaan. Komissio ehdottaa CSR-
arvioita kyseisen maan haasteiden, riskien ja poliittisten 

aukkojen arvioinnin perusteella. 

Osallistuminen kansallisten uudistusohjelmien laatimista 

koskeviin nykyisiin vuoropuhelurakenteisiin - kahden- 

ja monenväliset työmarkkinaosapuolten kokoukset, 

erityisen ohjausjakson rakenteet ja muut olemassa olevat 

vuoropuhelurakenteet - keskustellakseen kansallisen 

uudistusohjelman luonnoksesta ja suuntaviivoista. 

•   Latviassa ja Liettuassa paikallisten ja alueellisten kumppanien 

osallistumista lukukauden prosessiin tuetaan kansallisilla 

sosiaalisen vuoropuhelun prosesseilla.

•   Tarkastelemalla Euroopan komission maakohtaisia 

suosituksia, korosta puutteet ja mahdollisesti haastavat 

poliittiset ehdotukset sekä positiiviset elementit.  

•   Kirjallisten huomautusten esittäminen siitä, kuinka 
kansallisten uudistusohjelmien tulisi heijastaa LRG:n 
työmarkkinaosapuolten painopisteitä. Esitystä tai 
vastausta valmisteltaessa on tärkeää edistää keskustelua 
organisaatioiden sisällä ja mieluiten maasi LRG-
työmarkkinaosapuolten välillä, analysoida kansallista 
taustaasi ja kehittää yhteinen kanta yhdessä LRG:n 
näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sisällöstä ja prosesseista 
selosteiden laatimista ja sen varmistamista, että kaikki 
asiaankuuluvat osapuolet ovat mukana kehittämässä 
keskeisiä viestejä, joita organisaatiosi yrittävät yhdessä 
esittää. Tähän voi sisältyä maasi nykyisen tilanteen analysointi 
(heijastaa LRG-työmarkkinaosapuolten tärkeimpiä 
prioriteetteja), ennakoitujen tärkeimpien suuntausten ja 
lukukauden poliittisten päätösten vaikutusten tarkastelu 
ja konsensuksen luominen tärkeimmistä poliittisista 
muutoksista, joiden organisaatiosi pitävät tarpeellisina 

sisällytetään lukukauden prosessiin; 

•   Pohditaan, miten kansallisten uudistusohjelmien sitoumukset 

ja maakohtaisia suosituksia koskevat vastaukset voisivat 

vaikuttaa LRG:n työmarkkinaosapuoliin. 

7  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/
eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-
semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2019-
european-semester_en

Latviassa ja Liettuassa 

paikallisten ja alueellisten 

kumppanien osallistumis-

ta ohjausjakson proses-

siin tuetaan kansallisilla 

sosiaalisen vuoropuhelun prosesseilla. Erityisesti vuo-

tuista neuvottelumenettelyä säätelee laki siltä osin 

kuin kaikilla paikallis- ja aluehallintoon vaikuttavilla 

säädösehdotuksilla on oltava paikallishallinnon yhdist-

ysten virallinen lausunto. 

Ruotsissa LRG-työmarkkinaosapuolten 
osallistuminen järjestetään temaattisten 
kuulemisfoorumien kautta, jotka liittyvät 
EU-asioihin. Hallitus perusti vertailuryhmät 
(ministeriöiden ja keskeisten työmarkki-
naosapuolten edustajat - virkamiestasolla), 
jotka kokoontuvat vähintään kolme kertaa vuodessa. Kan-
sallisista uudistuksista järjestetään kevätkokous (helmi/maa-
liskuu) ja kun Ruotsin maaraportti julkaistaan. CSR-tapauk-
sista järjestetään myös kesäkokous (touko/kesäkuu). Lisäksi 
pidetään syksyn kokous, jossa keskustellaan yrityskohtai-
siin suosituksiin liittyvien politiikkojen täytäntöönpanosta 
marraskuussa Ruotsin talousarvion esittämisen jälkeen ( ja 

lähellä vuotuisen kasvuselvityksen esittelyä).

Liettuassa työmarkkinaosapuolten osal-

listuminen institutionalisoidaan kolmikan-

taneuvoston kautta ( jossa huipputason 

keskusjärjestöt ovat edustettuina). Koska 

työmarkkinaosapuolet ovat aiemmin 

keskustelleet ja hyväksyneet kaikista kansallisiin uudis-

tusohjelmiin sisältyvistä uudistuksista (tai yhteiskuntavas-

tuiden täytäntöönpanoa koskevista uudistuksista) kolmi-

kantaneuvostossa, ne pystyvät epäsuorasti vaikuttamaan 

useimpiin valtiossa suunniteltuihin uudistuksiin. Liettuassa 

ei ole erityistä tietojenvaihtojärjestelmää kansallisen uud-

istusohjelman laatimisprosessin aikana.

ANALYYSI- JA SEURANTAVAIHE  
(ELOKUU-LOKAKUU)

T
ässä vaiheessa keskushallinnot pyrkivät toteuttamaan 

kansalliset uudistusohjelmat ja valmistelevat 

seuraavan vuoden budjettisuunnitelmaluonnoksia. 

LRG-työmarkkinaosapuolet voisivat antaa panoksen 

tähän prosessiin olemassa olevien vuoropuhelu- ja 

viestintäkanavien kautta ja ovat todella todennäköisesti 

vastuussa joidenkin uudistusten toteuttamisesta. Euroopan 

komissio valmistelee maakohtaisia raportteja koskevaa 

analyysiään, ja LRG:n työmarkkinaosapuolet voisivat 

tarjota panoksensa tähän prosessiin yhteydenpidolla EY:n 

valtuuskunnan lukukauden virkamiehiin. 

Latviassa vuorovaikutus tapahtuu 

suorien neuvottelujen kautta keskush-

allinnon kanssa, jossa työmarkkinao-

sapuolet antavat suoraan mielipiteensä 

tietyistä keskusteltavista näkökohdista. 

Latvian työmarkkinaosapuolten on oltava mukana 

kaikissa prosessin vaiheissa, mukaan lukien kes-

kustelu maaraportista, kansallisen uudistusohjelman 

kehittäminen (yhteistyössä talousministeriön kanssa 

kirjallisten kommenttien avulla ja osallistuminen to-

imielinten väliseen kokoukseen) ja maakohtaiset 

suositukset (esimerkiksi vuonna 2019 työmarkkinao-

sapuolia pyydettiin kommentoimaan CSR-luonnoksia 

ja heidän näkemyksensä heijastuivat lopulliseen ver-

sioon). Huipputason ammattiliitto lähettää myös kirjal-

lisen raportin EAY:lle, joka sitten lähettää Euroopan 

komissiolle. 
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Lisätietoja  
EU-ohjaushankkeesta  

Yleiset tiedot:
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-semester/ 

Ohjausjakson maakohtaiset tiedot:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordina-
tion/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/

european-semester-your-country_en

 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2019-european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2019-european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2019-european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2019-european-semester_en
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-semester/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country_en
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CEMR-ESPU:n yhteishanke ”Eurooppalaisn ohjausjakson lokalisointi” etsii uusia 
tapoja perustaa tai vahvistaa olemassa olevia kanavia, jotka mahdollistavat 

työmarkkinaosapuolten osallistumisen eurooppalaisen ohjausjakson vuotuiseen 
mekanismiin. 

Tämän hankkeen yleisenä tavoitteena on vahvistaa paikallis- ja aluehallintojen 
eurooppalaisten ja kansallisten työmarkkinaosapuolten roolia eurooppalaisen 

ohjausjakson päätöksentekoprosessissa ja lisätä heidän osallistumistaan 
keskusteluun ohjausjakson erilaisista tuloksista - vuotuinen kasvuselvitys, 
maaraportit, kansalliset uudistusohjelmat ja maakohtaiset suositukset - 

yhdenmukaisemmat kaikissa jäsenvaltioissa, samalla kun otetaan huomioon 
kansalliset käytännöt ja piirteet.

Hanke saa taloudellista tukea Euroopan komission työllisyyden, sosiaaliasioiden ja 
osallisuuden pääosastolta, ehdotuspyynnöt VP/2017/001.

www.ccre.org / www.epsu.org 
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