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EFISTU-PROJEKTI

Julkisen palvelun ammattiliitot – tehokas interventio EU-ohjausjaksossa (EFISTU) 
oli projekti, joka oli käynnissä tammikuusta 2018 joulukuuhun 2019. Sitä koordinoi-
vat EPSU (European Federation of Public Service Unions) yhdessä Nottinghamin 
yliopiston ja Euroopan sosiaalisen observatorion kanssa. Myös ETUCE (European 
Trade Union Committee for Education) tuki projektia. Euroopan komission työllis-
yyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden pääosasto rahoitti projektia (VS/2017/0436).



Johdanto

Vuonna 2011 käynnistetyt EU-ohjausjaksot – Euroopan Unionin vuotuisen talous- ja so-
siaalipolitiikan koordinointiprosessit – ovat asettaneet merkittäviä haasteita julkisen pal-
velun ammattiliitoille. Huomio kohdistui aluksi julkisen talouden vakauttamiseen, mut-
ta se on vaihtunut “tilivelvollisuudeksi”. Vakaus - ja kasvusopimuksen vaatimukset ovat 
yhä sen ytimessä, ja tällä on merkittäviä vaikutuksia julkisiin investointeihin ja julkiseen 
talouteen.

Kyse on ollut siitä miten ammattiliitot sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla 
voivat varmistaa, että julkisen palvelun työntekijöiden ääni tulee kuulluksi ja otetaan 
huomioon tässä prosessissa. Kyse ei ole ainoastaan ammattiliittojen vaikutuksesta ja 
osallistumisesta itse ohjausjaksoon, vaan kyse on myös julkista palvelua ja kansallisia 
keskusjärjestöjä sekä Euroopan ammattiyhdistysliittoa edustavien ammattiliittojen suh-
teista. Nämä ovat suoria osallistujia kyseiseen prosessiin.

Auttaakseen vastaamaan näihin kysymyksiin EPSU – julkisen palvelun työntekijöiden 
Euroopan liitto – Euroopan koulutustyöntekijöiden liitto ETUCE, Nottinghamin yliopis-
to sekä Euroopan sosiaalinen observatorio (OSE) hakivat rahoitusta Euroopan komissi-
olta kaksivuotuiseen projektiin – Julkisen palvelun ammattiliitot: tehokas interventio 
EU-ohjausjaksoon.
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Julkisen palvelun 
ammattiliitot – tehokas 
interventio EU-ohjausjaksossa

Projektin loppuraportti tarjoaa perusteellisen analyysin EU-ohjausjakson kahdesta 
syklistä vuodesta 2017 vuoteen 2019. Se perustuu viiteen tapaustutkimukseen ja kirjalli-
suustutkimukseen. Se osoittaa selvästi miten aivan erityisesti koulutus ja terveydenhoito 
ja yleisemmin myös julkiset palvelut toimivat keskeisinä teemoina. Tämä asettaa siksi 
merkittävän haasteen julkisen palvelun liitoille kaikissa suorissa rooleissa, joita niillä on 
kyseisessä prosessissa tai kaikissa epäsuorissa vaikutustavoissa, joita ne yrittävät käyttää 
kansallisten liittojen ja/tai Euroopan sektorin liittojen kautta.

Tutkimus on löytänyt todisteita jatkuvasta trendistä kohti sosiaalisempaa EU-
ohjausjaksoa. Todisteita on löydetty sekä ohjausjaksosta lähtöisin olevista viesteistä että 
avoimuudesta sosiaalisien sidosryhmien suhteen. Samaan aikaan tämän tyyppisen tutki-
muksen ei tulisi olla pelkästään yksinkertaisesti niin kutsuttujen sosiaalisten maakohtais-
ten CSR-suositusten laskemista, vaan sen on perustuttava sekä CSR-suositusten sisällön 
että niiden laajemman taloudellisen kehyksen huolelliseen tarkasteluun.

Tätä ohjausjakson jatkuvaa sosialisointia on varmasti auttanut se, että Euroopan sosi-
aalisten oikeuksien pilari on sisällytetty ohjausjakson ytimeen. Tämä korostaa joissain 
suhteissa prosessin dynaamista luonnetta ja mahdollisuuksia yhä laajentaa sen sosiaalis-
ta – ja ekologista – ulottuvuutta. Tämän toteutuminen riippuu suurelta osin siitä, missä 
määrin ammattiliitot pystyvät osallistumaan merkittävään ohjausjakson asioita koske-
vaan työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun.

Tämä riippuu myös siitä, muokkaavatko Euroopan komissio ja jäsenvaltiot prioriteette-
jaan ja sallivatko ne talous- ja sosiaalipolitiikan aidon uudelleentasapainostuksen antaen 
näille enemmän painoa verrattuna verosääntöjen tiukalle noudattamiselle.

Siinä määrin kuin työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on kyseessä, EFISTU-projektin 
todisteet osoittavat, että vielä on pitkä matka kuljettavana. Useat ammattiliitot ovat 
herättäneet vakavia huolenaiheita työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun laajuudes-
ta sekä ohjausjakson tiedoista ja konsultoinnista. Vaikka vuoropuhelua käytäisiinkin, 
se tuntuu liian usein pinnalliselta ja teennäiseltä. Joissain maissa ei suoriteta todellista 
konsultointia, ja tämä vaatii vahvempaa Euroopan laajuista ohjausta (saattaa sisältää 
lainsäädäntöä), jossa kansallisia hallituksia vaaditaan muodostamaan ohjausjaksoon aito 
työmarkkinaosapuolten vuoropuheluprosessi.

Eräissä maissa on kuitenkin käytössä hyviä käytäntöjä ja parannuksia, vaikka ongelmia 
yhä esiintyy erityisesti ajoituksen suhteen – yksityiskohtaisiin dokumentteihin halutaan 
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kommentteja hyvin lyhyellä varoitusajalla – ja eräillä liitoilla käytössä olevien resurssien 
vähyys vaikeuttaa perinpohjaisen palautteen antamista.

Osa haasteista esiintyy kansallisella tasolla, kun ammattiliitot pyrkivät parantamaan kon-
sultointia kansallisten hallitusten ja/tai tiettyjen ministeriöiden kanssa. Toisissa tapauk-
sissa kyse on sen varmistamisesta, että haluttu viesti saadaan Euroopan komissioon, 
koska palautteen saaminen vuotuisiin maaraportteihin voi olla kriittisen tärkeää. Tässä 
saattaa jälleen kerran olla kyse ajoituksesta sekä riittävistä resursseista tehokkaan inter-
vention varmistamiseksi. Eräät ammattiliitot ovat kuitenkin havainneet miten koordi-
nointi muiden ammattiliittojen kanssa – ja itse kansalaisyhteiskunnan kanssa – auttaa 
niitä tehostamaan argumenttejaan ja esittämään asiansa Euroopan komissiolle vakuut-
tavammin. Sekä Euroopan ohjausjakson viranomaisilla että Euroopan ammattiliittojen 
yhteyshenkilöillä on havaittu olevan tärkeä välittäjän rooli.

Julkisia palveluita palvelutasolla organisoiville ammattiliitoille tärkein linkki on linkki kes-
kusliiton kanssa. Vaikka tämä tavallisesti toimii sujuvasti, joskus tehokasta kommunikoin-
tia ei tapahdu. Tässä suhteessa tehtävät parannukset ovat erittäin tärkeitä sen varmista-
miseksi, että julkisen palvelun liitot saavat viestinsä esille.

Eräät EFISTU-projektin esiintuomat tärkeimmät suositukset kohdistuvat eri tekijöille.

Euroopan komission tulisi:

• Varmistaa, että ohjausjakso sisältyy työmarkkinaosapuolten 
vuoropuheluprosesseihin, erityisesti sektorin työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelun suhteen Euroopan tasolla. Tämä saattaa sisältää vaatimuksen 
työmarkkinaosapuolien konsultoimisesta;

• Jakaa maaraporttien luonnosversiot aikaisessa vaiheessa 
työmarkkinaosapuolien palautteen saamiseksi;

• Varata prosessissa mahdollisimman paljon aikaa ammattiliittojen palautteelle, 
ottaen huomioon ne haasteet, joita nämä usein kohtaavat rajoitetuilla 
resursseilla; sekä

• Tutkia miten laajentaa rahoitusta ammattiliittojen koulutus- ja 
informaatiotarpeiden tukemiseksi.

Kansallisten hallitusten tulisi:

• Taata merkityksellinen konsultaatio kansallisen uudistusohjelman yhteydessä, 
samoin että se on oikea vastaus maaraportissa ja CSR:ssä esille tuotuihin 
ongelmiin, sen sijaan että se vain esittäisi hallitusohjelman uudelleen;

• Tarjota suora kontakti asiankuuluviin ministeriöihin sektorin tärkeiden 
ongelmien ratkaisemiseksi; sekä
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• Harkita miten edistää kansallista vuoropuhelua eräisiin maaraportissa ja 
kansallisissa uudistusohjelmissa korostettuihin pääongelmiin liittyen.

Ammattiliittojen – sektorin liitot ja kansalliset keskusliitot – tulisi yrittää käsitellä seuraavat:

• Varmistaa, että ammattiliittojenkeskusjärjestöt harkitsevat omien julkisten 
palveluiden kumppaniensa tärkeimpiä huolenaiheita ja/tai sisällyttävät nämä 
liitot suoraan konsultointiprosessiin;

• Pyrkivät osallistumaan tehokkaasti maaraporttiluonnoksen päävaiheeseen;

• Soveltavat strategisempaa lähestymistapaa ja asettavat päävaatimuksia, sen 
sijaan että ne vain reagoisivat siihen, mitä ne saavat Euroopan komissiolta ja 
kansallisilta hallituksilta;

• Eivät jätä huomiotta Euroopan komission esille tuomia ongelmia ja argumentteja, 
jotka voivat auttaa kansallisen tason poliittisissa argumenteissa (vaikka eräissä 
maissa ohjausjaksoa pidettäisiin puuttumisena sisäisiin asioihin); sekä

• Pyrkiä integroimaan ohjausjakson työ muun työn ja kampanjoiden kanssa eikä 
nähdä sitä jonain erillisenä;

• Yrittää avata prosessia jos sopivaa ja mahdollista – käyttäen sellaisia aiheita 
kuten terveydenhoidon kustannukset tai asuminen, jotka saattaisivat kiinnostaa 
julkista yleisöä; sekä

• Työskennellä toisten organisaatioiden kanssa – kansalaisyhteiskunnan – 
yhteisissä asioissa, koska tämä voi auttaa saamaan suuremman vaikutuksen ja 
vaikutusvallan Euroopan komissiossa.
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