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TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELU

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on tärkeä osa Euroopan sosiaalista mallia, joka
Amsterdamin uudistuksen myötä sai täyden tunnustuksen perussopimuksissa. Työnantajien
ja työntekijöiden edustajat voivatkin osallistua aktiivisesti unionin sosiaalipolitiikan
valmisteluun.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 151–156 artikla

TAVOITTEET

SEUT:n 151 artiklan mukaan Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden yhteisenä tavoitteena
on edistää työnantajien ja työntekijöiden välistä vuoropuhelua. Työmarkkinaosapuolten
vuoropuhelun tarkoituksena on myös parantaa unionin hallintatapaa ottamalla
työmarkkinaosapuolet mukaan päätöksentekoon ja täytäntöönpanoon.

SAAVUTUKSET

A. Työmarkkinaosapuolten kahdenvälinen vuoropuhelu
Rooman sopimuksen alkuperäisen sanamuodon mukaan komission tehtävänä sosiaalialalla oli
muun muassa edistää jäsenvaltioiden yhteistoimintaa järjestäytymisoikeutta sekä työnantajien
ja työntekijöiden välisiä kollektiivisia neuvotteluja koskevissa asioissa. Tämän määräyksen
täytäntöönpano aloitettiin kuitenkin vasta vuosia myöhemmin.
Vuonna 1985 käynnistettiin komission puheenjohtajan Jacques Delorsin aloitteesta ns. Val
Duchessen prosessi jonka tarkoituksena oli ottaa sisämarkkinoiden toteuttamiseen mukaan
työmarkkinaosapuolet, joita edustivat Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö (EAY), Euroopan
teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestö (UNICE) ja julkisten työnantajien ja julkisten
yritysten eurooppalainen keskus (CEEP). Työmarkkinaosapuolten kokousten tuloksena on
laadittu joukko yhteisiä lausuntoja työllisyydestä, koulutuksesta ja muista sosiaaliasioista.
Vuonna 1992 perustettiin työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta vastaava komitea, jonka
oli tarkoitus toimia osapuolten vuoropuhelun merkittävimpänä yhteisötason foorumina.
Komitea kokoontuu nykyisin 3–4 kertaa vuodessa. Siinä on 64 jäsentä (32 työnantajien
ja 32 työntekijöiden edustajaa) joko eurooppalaisista sihteeristöistä tai kansallisista
järjestöistä. Lisäksi Euroopan yhtenäisasiakirjalla luotiin oikeusperusta yhteisön laajuiselle
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle. Lokakuussa 1991 UNICE, EAY ja CEEP
hyväksyivät yhteisen sopimuksen, jossa kehotettiin tekemään työmarkkinaosapuolten
kuulemisesta pakollista sosiaaliasioita koskevia ehdotuksia käsiteltäessä. Lisäksi siinä
kehotettiin antamaan työmarkkinaosapuolille mahdollisuus neuvotella puitesopimuksia
yhteisön tasolla. Tämä kehotus otettiin huomioon sopimuksessa, joka liitettiin Maastrichtin
sopimuksen sosiaalipolitiikkaa koskevaan pöytäkirjaan, jonka allekirjoittivat kaikki jäsenvaltiot
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Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta. Työmarkkinaosapuolille annettiin näin
mahdollisuus panna direktiivit täytäntöön kansallisesti työehtosopimusten avulla.
Kun sosiaalipolitiikasta tehty sopimus Amsterdamin sopimuksen voimaantulon myötä
sisällytettiin EY:n perustamissopimukseen, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua voitiin
viimein käydä unionissa yhtenäisten periaatteiden mukaisesti. Tämä tuotti vaikutukseltaan
monialaisia tuloksia, kun vanhempainlomasta (1995), osa-aikatyöstä (1997) ja määräaikaisesta
työstä (1999) hyväksyttiin puitesopimukset, jotka pantiin täytäntöön neuvoston direktiiveillä.
SEUT:n 154 artiklan mukaan komission on kuultava työmarkkinaosapuolia unionin
tasolla ennen sosiaalipoliittisten toimien toteuttamista. Työmarkkinaosapuolet voivat ilmaista
haluavansa neuvotella keskenään tehdäkseen sopimuksen kuulemisen kohteena olevasta
aiheesta ja keskeyttää näin komission aloitteen käsittelyn. Työmarkkinaosapuolten neuvottelut
voivat kestää korkeintaan yhdeksän kuukautta, ja niiden kulku voi olla seuraava:
— Työmarkkinaosapuolet pääsevät keskenään sopimukseen ja pyytävät yhdessä komissiota

ehdottamaan neuvostolle täytäntöönpanopäätöksen antamista.

— Kun työmarkkinaosapuolet ovat päässeet keskenään sopimukseen, ne voivat päättää panna
sopimuksen täytäntöön työmarkkinaosapuolten ja jäsenvaltioiden erityisten menettelyjen
ja käytäntöjen mukaisesti (”vapaaehtoiset” tai myöhemmin ”itsenäiset” sopimukset).

— Jos työmarkkinaosapuolet eivät pääse sopimukseen, komissio jatkaa ehdotuksen käsittelyä.

Työmarkkinaosapuolten väliset neuvottelut vuokratyötä koskevasta puitesopimuksesta
kariutuivat toukokuussa 2001. Maaliskuussa 2002 komissio hyväksyi työmarkkinaosapuolten
välillä syntyneeseen yhteisymmärrykseen perustuvan direktiiviehdotuksen. Direktiivi
2008/104/EY hyväksyttiin sen jälkeen kun ehdotusta oli muutettu marraskuussa 2002.
Vastaavasti komissio antoi vuonna 2004 ehdotuksen tietyistä työajan järjestämistä koskevista
seikoista annetun direktiivin 2003/88/EY tarkistamisesta, kun työmarkkinaosapuolet olivat
ilmaisseet haluttomuutensa käynnistää neuvottelut. Ehdotuksessa käsiteltiin muun muassa
uusia käytäntöjä, kuten päivystysjärjestelyjä ja joustavaa viikkotyöaikaa. Parlamentti,
komissio ja neuvosto eivät ole onnistuneet sopimaan asiasta, ja vaikka Euroopan
työmarkkinaosapuolet yrittivät löytää sopua vuoden kestäneissä neuvotteluissa, nämäkin
neuvottelut keskeytyivät joulukuussa 2012, koska päivystyksen laskemisesta työaikaan ei
päästy yhteisymmärrykseen. Komissio käynnisti uudelleen uudelleentarkastelun ja vaikutusten
arvioinnin vuonna 2013 ja toteutti vuonna 2015 laajan julkisen kuulemisen. Samaan aikaan se
valmisteli direktiivissä edellytettyä täytäntöönpanokertomusta. Näiden kaikkien tarkoituksena
on helpottaa uudelleentarkastelun tulosten määrittelyä. Komission vuoden 2017 työohjelmaan
sisältyy nyt lainsäädäntöön liittymätön aloite työaikadirektiivin täytäntöönpanosta. Parlamentti
kehotti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista 19. tammikuuta 2017 antamassaan
päätöslauselmassa[1] päivittämään Euroopan sosiaalisia normeja, myös työaikaa koskevia
säännöksiä.
Myös työmarkkinaosapuolten alakohtainen vuoropuhelu lähti voimakkaasti kehittymään sen
jälkeen, kun komissio teki vuonna 1998 päätöksen erityisten elinten perustamisesta tarkoitusta
varten (20. toukokuuta 1998 tehty komission päätös 98/500/EY). Tärkeimmillä toimialoilla
perustettiin useita komiteoita, jotka tuottivat hyviä tuloksia. Alakohtaisella vuoropuhelulla
saatiin aikaan kolme eurooppalaista sopimusta, jotka koskivat merenkulkijoiden työajan
järjestämistä (1998), siviili-ilmailun liikkuvien työntekijöiden työajan järjestämistä (2000)
sekä joitakin yhteentoimivia rajatylittäviä rautatiealan palveluja suorittavien, liikkuvassa työssä
olevien työntekijöiden työoloja koskevia seikkoja (2005). Nämä sopimukset pantiin täytäntöön

[1]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0010.
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neuvoston päätöksellä. Huhtikuussa 2006 allekirjoitettu ”Sopimus työntekijöiden työterveyden
suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla”
oli EU:n työmarkkinaosapuolten neuvottelujen ensimmäinen monialainen tulos. Vuonna 2014
neuvosto antoi direktiivin, jolla pantiin täytäntöön vuonna 2012 tehty alakohtainen sopimus
tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista sisävesiliikenteessä.
Huhtikuussa 2012 kampaamoalan työmarkkinaosapuolet tekivät sopimuksen, joka koski
selkeitä ohjeita, joiden mukaisesti kampaajat voisivat työskennellä terveellisessä ja turvallisessa
ympäristössä koko työuransa ajan, ja pyysivät neuvoston täytäntöönpanopäätöstä. Eräät
jäsenvaltiot vastustivat osia sopimuksesta, joten sitä ei voitu panna täytäntöön neuvoston
päätöksellä. Sen sijaan kesäkuussa 2016 kampaamoalan työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat
uuden työterveyden ja -turvallisuuden suojelua koskevan eurooppalaisen puitesopimuksen,
ja pyysivät sen täytäntöönpanoa neuvoston päätöksellä. Komissio tekee nyt sääntelyn
parantamista koskevan toimintaohjelman mukaisesti suhteutetun vaikutustenarvioinnin ennen
täytäntöönpanopäätösehdotuksen toimittamista neuvostolle. Siinä keskitytään erityisesti
allekirjoittajien edustavuuteen, sopimuksen laillisuuteen EU:n säädöskehyksen kannalta
sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamiseen. Avoimessa kirjeessään
puheenjohtaja Junckerille 21. marraskuuta 2016 asianomaiset työmarkkinaosapuolet vastustivat
vaikutustenarviointiprosessin käyttämistä perusteluna sille, että sopimusta ei viedä neuvostoon
täytäntöönpanopäätöstä varten, ja pyysivät saada kaikki tiedot vaikutustenarvioinnin eri
vaiheista ja komission käyttämistä perusteista.
Toukokuussa 2002 tehty sopimus etätyöstä oli ensimmäinen sopimus, joka pantiin täytäntöön
työmarkkinaosapuolten ja jäsenvaltioiden menettelyjen ja käytäntöjen mukaisesti. Tällaisia
”itsenäisiä sopimuksia” työmarkkinaosapuolet ovat tehneet myös työperäisen stressin
torjunnasta ja yhteentoimivien rajatylittävien reittien kuljettajien eurooppalaisesta ajoluvasta
vuonna 2004, häirinnän ja väkivallan torjunnasta työpaikalla huhtikuussa 2007 ja osallisuutta
edistävistä työmarkkinoista maaliskuussa 2010.
Amsterdamin sopimuksen mukanaan tuomien muutosten myötä kuulemisprosessista on tullut
entistäkin tärkeämpi, koska se kattaa nyt kaikki SEUT:n 151 artiklan soveltamisalaan kuuluvat
alat.
Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä perussopimuksiin otettiin uusi artikla (SEUT:n
152 artikla), jossa todetaan: ”Unioni tunnustaa Euroopan tason työmarkkinaosapuolten
aseman ja edistää sitä ottaen huomioon kansallisten järjestelmien monimuotoisuuden. Se
helpottaa työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua niiden itsenäisyyttä kunnioittaen.”
SEUT:n 153 artikla tarjoaa myös jäsenvaltioille mahdollisuuden antaa Euroopan tasolla
tehdyn työehtosopimuksen ratifiointia koskevan neuvoston päätöksen täytäntöönpano
työmarkkinaosapuolten vastuulle.
Talous- ja finanssikriisin alettua työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on kärsinyt yhä
enemmän, kun kriisitoimia on toteutettu. Sitä on heikentänyt sen hajauttaminen, kollektiivisten
neuvottelujen kattavuuden supistuminen ja julkisen vallan puuttuminen palkkapolitiikkaan.
Koska kuitenkin on todettu, että kriisistä ovat toipuneet parhaiten ne jäsenvaltiot, joissa
työmarkkinaneuvotteluilla on ollut eniten painoarvoa, uusi komissio ryhtyi marraskuussa 2014
käynnistämään uudelleen ja vahvistamaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua erityisesti
uuden talouden ohjausjärjestelmän yhteydessä, sillä tätä vuoropuhelua pidetään Euroopan
sosiaalisen markkinatalouden toimivuuden edellytyksenä. Lisäksi kesäkuussa 2016 komission
varapuheenjohtaja Dombrovskis ja komission jäsen Thyssen allekirjoittivat yhteisen lausunnon
uudesta työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta, jossa sovittiin osapuolten kanssa, että
ne otetaan paremmin mukaan EU-ohjausjaksoon ja yleisesti EU:n toimintapolitiikkaan
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ja lainsäädäntöön, ja korostettiin valmiuksien kehittämistä. Lausunnossa korostetaan
eurooppalaisen työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun keskeistä roolia merkittävänä
osana EU:n työllisyyspolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa koskevaa päätöksentekoa. Euroopan
sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan vuonna 2016 järjestetyn julkisen kuulemisen
jälkeen komissio julkaisi huhtikuussa 2017 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin,
jossa muun muassa tunnustetaan työmarkkinaosapuolten oikeus olla mukana työllisyys-
ja sosiaalipolitiikan suunnittelussa ja täytäntöönpanossa ja tuetaan niiden vahvempaa
osallistumista toimintapolitiikkaan ja lainsäädäntöön ottaen samalla huomioon kansallisten
järjestelmien erot.
B. Kolmenvälinen työmarkkinavuoropuhelu
Euroopan yhdentymisprosessin alusta alkaen on katsottu tarpeelliseksi ottaa talous- ja
yhteiskuntaelämän eri sidosryhmät mukaan yhteisön lainsäädännön laatimiseen. EHTY:n
neuvoa-antava komitea ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ovat osoituksia tästä.
Aina 1960-luvulta lähtien on perustettu neuvoa-antavia komiteoita, joiden tehtävänä on
ollut tukea komissiota erityispolitiikkojen valmistelussa. Yleisesti ottaen nämä komiteat,
kuten siirtotyöläisten sosiaaliturvaa käsittelevä neuvoa-antava komitea, muodostuvat
kansallisten työnantajajärjestöjen ja ammattiliittojen edustajista sekä jäsenvaltioiden
edustajista. Vuodesta 1970 lähtien eurooppalaisen työmarkkinavuoropuhelun tärkein
kolmikantaelin oli pysyvä työllisyyskomitea, jossa on 20 työmarkkinaosapuolten
edustajaa, joista puolet on ammattiliitoista ja puolet työnantajajärjestöistä. Komiteaa
uudistettiin vuonna 1999, jolloin sen työ kytkettiin EU:n yhteiseen työllisyysstrategiaan.
Työmarkkinaosapuolet esittivät Laekenissa joulukuussa 2001 kokoontuneelle Eurooppa-
neuvostolle yhteisen kannanoton, jonka pohjalta neuvosto järjesti maaliskuussa 2003
kasvua ja työllisyyttä käsittelevän kolmikantaisen sosiaalihuippukokouksen (neuvoston päätös
2003/174/EY), joka on korvannut työllisyyskomitean. Sosiaalihuippukokous edistää neuvoston,
komission ja työmarkkinaosapuolten välistä jatkuvaa vuoropuhelua talous-, sosiaali- ja
työllisyyskysymyksistä. Se järjestetään vähintään kerran vuodessa, ja yksi sen kokouksista on
järjestettävä ennen Eurooppa-neuvoston kevään kokousta.
Sosiaalihuippukokouksella virallistettiin vuodesta 1997 lähtien kehitteillä ollut
prosessi. Kokoukseen osallistuvat nyt virallisesti neuvoston puheenjohtajavaltio, kaksi
seuraavaa puheenjohtajavaltiota, komissio ja työmarkkinaosapuolet. Neuvoston kolmea
puheenjohtajavaltiota edustavat tavallisesti hallituksen tai valtion päämiehet sekä työllisyys- ja
sosiaaliasioista vastaavat ministerit. Myös komissiolla on kaksi edustajaa: he ovat tavallisesti
komission puheenjohtaja sekä työllisyydestä ja sosiaaliasioista vastaava komission jäsen.
Työmarkkinaosapuolten jäsenet jakautuvat kahteen yhtä suureen valtuuskuntaan, joista toisessa
on kymmenen työntekijöiden ja toisessa kymmenen työnantajien edustajaa. Naisten ja
miesten tasapuoliseen edustukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Kumpaankin valtuuskuntaan
kuuluu edustajia Euroopan tason monialaisista yleisistä organisaatioista tai erikoistuneista
organisaatioista, jotka edustavat ylempiä toimihenkilöitä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä
unionin tasolla. Teknisestä koordinoinnista työntekijöiden valtuuskunnassa vastaa EAY ja
työnantajien valtuuskunnassa UNICE. Kun Lissabonin sopimus ratifioitiin, kolmikantaisen
sosiaalihuippukokouksen rooli kasvun ja työllisyyden edistämisessä tuli vahvistetuksi SEUT:n
152 artiklassa.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti katsoo, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on tärkeä osa jäsenvaltioiden
perinteitä, ja se on kehottanut laajentamaan ”kolmikantaneuvottelujen” roolia unionin tasolla.
Sen työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta on säännöllisesti kutsunut EU:n tason
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työmarkkinaosapuolia esittelemään näkemyksiään ennen kuin se on hyväksynyt mietintöjä tai
lausuntoja niiden alaan liittyvistä asioista. Parlamentti on myös usein muistuttanut komissiota,
että EU tarvitsee johdonmukaista teollisuuspolitiikkaa, jossa työmarkkinaosapuolten pitäisi olla
keskeisessä asemassa. Lissabonin sopimuksessa määrätään selvästi, että parlamentilla on oikeus
saada tietoa EU:n tasolla tehtyjen työehtosopimusten täytäntöönpanosta (SEUT:n 155 artikla)
ja komission aloitteista jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistämiseksi (SEUT:n 156 artikla),
myös asioista, jotka liittyvät järjestäytymisoikeuteen sekä työnantajien ja työntekijöiden välisiin
kollektiivisiin neuvotteluihin.
Talouskriisin aikana parlamentti on toistuvasti muistuttanut, että työmarkkinaosapuolten
vuoropuhelu on erittäin tärkeää Eurooppa 2020 -strategian työllisyystavoitteiden saavuttamisen
kannalta (2009/2220(INI)). Tammikuussa  2012 parlamentti korosti, että julkisen talouden
akauttamiseen keskittyvät vuotuisen kasvuselvityksen suositukset haittaavat työpaikkojen
luomisen ja sosiaalialan lisäksi myös työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua. Vuoden 2017
EU-ohjausjaksoa koskevassa päätöslauselmassaan[2] parlamentti korosti jälleen kerran
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun merkitystä ja kehotti vahvistamaan niiden roolia uudessa
talouden ohjausprosessissa. Työmarkkinaosapuolten osallistuminen EU:n tasolla on lisääntynyt
jonkin verran vuodesta 2014, vaikka tilannekuva kansallisella tasolla on yhä sekava ja
työmarkkinaosapuolet katsovat, että niiden osallistuminen molemmilla tasoilla on lähinnä
informatiivista eikä aidosti neuvoa-antavaa. Troikan (Euroopan keskuspankki, komissio ja
Kansainvälinen valuuttarahasto) roolin ja toimintojen työllisyyteen liittyvistä ja sosiaalisista
näkökohdista euroalueen ohjelmamaiden näkökulmasta 13. maaliskuuta 2014 antamassaan
päätöslauselmassa parlamentti totesi, että olisi ollut tarpeen kuulla kriisistä vakavimmin
kärsineiden maiden työmarkkinaosapuolia näiden maiden talouden sopeutusohjelmista tai ottaa
ne mukaan ohjelmien suunnitteluun.
Parlamentti esitti uudelleen kantansa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista 19. tammikuuta
2017 antamassaan päätöslauselmassa[3], jossa se kehotti komissiota lisäämään konkreettista
tukea työmarkkinavuoropuhelun tehostamiselle ja siitä kiinni pitämiselle kaikilla tasoilla ja
aloilla.
Marion Schmid-Drüner
06/2017

[2]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0039.
[3]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0010.
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