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Komissio päätti <. <kuuta 200< Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla pyytää 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta

Vihreä kirja – Työlainsäädäntö 2000-luvun haasteiden tasalle
KOM(2006) 708 lopullinen.

Asian valmistelusta vastannut "työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus" -erityisjaosto antoi lausuntonsa 
<. <kuuta 200<. Esittelijä oli Daniel Retureau.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi <.–<. <kuuta 200< pitämässään <. täysistunnossa 
(<kuun <. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin < ääntä puolesta ja < 
vastaan <:n pidättyessä äänestämästä.

*

*          *

1. Johdanto

1.1 Vihreällä kirjalla työlainsäädännön kehittämisestä pyritään seuraaviin tavoitteisiin:
− Kartoitetaan ne keskeiset haasteet, jotka ilmentävät selkeitä puutteita nykyisen 

oikeudellisen ympäristön ja sopimuskäytännön ja toisaalta työelämän realiteettien 
välisessä suhteessa. Pääpaino on työlainsäädännön henkilöllisessä pikemmin kuin 
kollektiivisessa soveltamisalassa. 

− Käynnistetään keskustelu siitä, miten työlainsäädännöllä voitaisiin edistää sellaista 
joustavuutta, johon yhdistyy työllisyysturva riippumatta työsuhteen muodosta, mikä 
lisäisi työllisyyttä ja vähentäisi työttömyyttä. 

− Viritetään keskustelua siitä, miten erityyppisillä sopimussuhteilla ja kaikkiin 
työntekijöihin sovellettavilla työsuhteeseen liittyvillä oikeuksilla voitaisiin tukea sekä 
työntekijöitä että yrityksiä niin, että helpotetaan työmarkkinoilla tapahtuvia siirtymisiä 
tilanteesta toiseen, tuetaan elinikäistä oppimista ja edistetään koko työvoiman luovuutta. 

− Tuetaan sääntelyn parantamissuunnitelmaa edistämällä työlainsäädännön kehittämistä ja 
samalla otetaan huomioon kokonaishyöty ja -kustannukset sekä erityisesti pk-yritysten 
mahdolliset ongelmat.

1.2 Näin ollen vihreän kirjan tavoitteena on perustellusti käsitellä hyvinkin erilaisia aihealueita. 
Niitä ovat muun muassa kolmenväliset suhteet ja niiden muodollisesti itsenäisten 
ammatinharjoittajien tilanne, jotka ovat kuitenkin taloudellisesti riippuvaisia 
työnantajayrityksestä (mikä on heidän sosiaaliturvansa, kenellä on vastuu 
työtapaturmatilanteessa jne.), sekä myös työaikadirektiivin tarkistus (neuvoston 
tämänhetkisen pattitilanteen ratkaisemiseksi) sekä vakava pimeän työn kysymys. 
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1.3 Työoikeuden kehittämistä koskevat kysymykset eivät kiistämättä kuulu suoranaisesti unionin 
toimivaltaan, mutta EU voi täydentää jäsenvaltioiden toteuttamia toimia. Ydinajatus on, että 
vakiomuotoiset työsopimukset (pysyvä kokopäivätyö) ja niihin kohdistuva liian tiukkana 
pidetty suojelu (irtisanomisten perustelut, määräajat, ja korvaukset) estävät yrityksiä 
sopeutumasta nopeasti työmarkkinoiden kehitykseen ja estävät näin ollen uusien työpaikkojen 
luomista. Sen vuoksi tarkistukset ovat välttämättömiä.

1.4 Komissio ilmoittaa, että henkilökohtaisen työoikeuden tarkastelun ohella vihreässä kirjassa 
pohjustetaan keskustelua, jota hyödynnetään myöhemmin joustoturvasta annettavaa 
tiedonantoa laadittaessa. Tiedonanto on määrä antaa vuoden 2007 kesäkuussa, ja sen 
tavoitteena on kehittää tätä jo monessa jäsenvaltiossa käytössä olevaa käsitettä. Saatavilla 
olevien tietojen mukaan joustoturvassa työntekijöiden ulkoinen ja sisäinen joustavuus 
yhdistyy turvallisuuteen, jonka laajuutta ja rahoitusta ei tosin ole vielä täsmennetty. Vuoden 
2007 jälkipuoliskolla keskustelua käydään siis laajennettuna, ja siinä olisi varmasti syytä 
käsitellä niitä joustavuuden ilmenemismuotoja, jotka ovat jo käytössä lain tai 
työehtosopimusneuvottelujen pohjalta, sekä joustoturvan rahoitusta. Ei tule kuitenkaan 
keskittyä vain jompaankumpaan malliin. 

1.4.1 Komitea korostaa, että joustoturva on jo viime vuosina ollut näkyvästi esillä komission 
useissa julkaisuissa ja toimissa, myös Euroopan työllisyysstrategian puitteissa hallituksille 
osoitetuissa suosituksissa. Joustoturva vaikuttaa siis jo olevan tarpeeksi pitkälle kehitetty 
käsite. 

1.5 On valitettavaa, että tässä mielessä vihreä kirja on eräänlainen valmisteleva "alkupala", jolla 
halutaan jo nyt luoda myöhemmin annettavien täydentävien ehdotusten päälinjat. Niitä ei 
kuitenkaan käsitellä nimenomaisesti asiakirjassa, jota Euroopan talous- ja sosiaalikomitea nyt 
tarkastelee ja joka on myös annettu (kaikkien eurooppalaisten) tarkasteltavaksi kaikkien 
sidosryhmien Internet-kuulemisessa.

2. Yleistä

2.1 Komitea pitää hyvin kiinnostavana komission aloitetta käynnistää pohdinnat siitä, miten 
työoikeus vastaa Lissabonin strategian tavoitteita. Niissä yhdistyvät yhtäältä pyrkimys 
kestävään kasvuun ja työpaikkojen määrän ja laadun lisäämiseen ja toisaalta sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus ja kestävä kehitys. Komitea pahoittelee kuitenkin kuulemisen tiukkaa 
aikataulua ja valmistelutyön vakavia puutteita.

2.2 Wim Kokin raportissa (vuoden 2003 marraskuulta) korostetaan: Työmarkkinoiden 
joustavuutta, johon yhdistyy työllisyysturva, tulee lisätä. Se tapahtuu pääasiassa parantamalla 
työn organisointia ja tekemällä sekä tyypillisistä että epätyypillisistä työsopimuksista 
kiinnostavampia sekä työntekijöille että työnantajille, jotta voidaan välttää "kahden 
nopeuden" työmarkkinoiden syntyminen. Työllisyysturvan käsitettä tulee nykyaikaistaa ja 
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laajentaa siten, että se kattaa työllisyysturvan ja kehittää työntekijöiden kykyä säilyttää 
työpaikkansa ja kehittyä ammatillisesti. On tärkeää luoda mahdollisimman paljon uusia 
työpaikkoja ja lisätä tuottavuutta vähentämällä uusien yritysten perustamisen esteitä ja 
parantamalla ennakointia ja rakennemuutosten hallinnointia."

2.3 On syytä palauttaa mieleen kaikki nämä työllisyystyöryhmän tekemien ja neuvoston 
hyväksymien päätelmien eri osatekijät, sillä ne antavat komission vihreää kirjaa kattavamman 
kuvan työmarkkinoiden uudistuksista, joilla pyritään saavuttamaan uudistetun Lissabonin 
strategian tavoitteet. Komission asiakirjassa keskitytään vain henkilökohtaisen työoikeuden 
tiettyihin kohtiin. Vihreä kirja kattaa itse asiassa vain osan Wim Kokin raportissa käsitellyistä 
seikoista, vaikkakin kummassakin asiakirjassa tarkastellut seikat ovat toisiaan täydentäviä ja 
kuuluvat erottamattomasti yhteen. Vihreässä kirjassa ei oteta esiin sosiaalipoliittiseen 
ohjelmaan sisältyvää "entistä varmemman ympäristön" kysymystä.

2.4 Komission pelkistävä lähestymistapa saattaa heikentää unionin kansalaisten luottamusta, joka 
on entisestään horjunut "sosiaaliseen Eurooppaan" kohdistuvista epäilyistä. Komissio pitää 
itsestään selvänä välttämättömyytenä vakiomuotoisiin työsopimuksiin (vakituinen 
kokoaikatyö) sisältyvän joustavuusasteen tarkistamista seuraavissa kysymyksissä: yksittäisten 
tai joukkoirtisanomisten määräajat, kustannukset ja menettelyt sekä perusteettoman 
irtisanomisen määritelmä. Nämä seikat ovat perinteisesti olleet työntekijän työsuhdeturvan 
kulmakivi.

2.5 Komitea on huolissaan väitteestä, jonka mukaan nykyinen työoikeus ei olisi yhteensopiva 
tarkistetun Lissabonin strategian kanssa, koska se estäisi uusien työpaikkojen syntymistä, ja 
että tätä nykyä työoikeus ei antaisi yrityksille ja työntekijöille riittävästi mahdollisuuksia 
mukautua muutoksiin. 

2.6 Komitean mielestä on aika ryhtyä analysoimaan Lissabonissa vuonna 2000 hyväksytyn 
kunnianhimoisen mutta tarpeellisen strategian epäonnistumista. Se katsoo kuitenkin, että 
epäonnistumisen syiden selvittelyssä on oltava varovainen ja on vältettävä lukemasta kaikkea 
työoikeuden tiliin. Strategialla, myös sen tarkistetussa muodossa, on edelleen pyrittävä 
saamaan Euroopasta entistä kilpailukykyisempi, mutta sen avulla on myös pystyttävä 
saavuttamaan täystyöllisyys Euroopan yhteiskunnissa, jossa painotetaan aiempaa enemmän 
perhe- ja työelämän tasapainoa, mukaudutaan erilaisiin uravalintoihin sekä panostetaan 
ihmisten mukautumiskykyyn ja torjutaan sosiaalista syrjäytymistä.

2.7 Ennen kuin ETSK lausuu näkemyksensä eurooppalaisen työoikeuden kehittämispyrkimysten 
tulevista suuntaviivoista, se aikoo siis pyrkiä tarkastelemaan joitakin komissiosta peräisin 
olevia pohdintoja ja aloitteita, kuten professori Supiot'lta pyydettyä raporttia, josta puhutaan 
liian vähän tässä yhteydessä. Samoin se tarkastelee 30.11.–1.12.2006 pidetyn, työllisyyttä, 
sosiaalipolitiikkaa, terveyttä ja kuluttaja-asioita käsitelleen neuvoston kokouksen 
"ihmisarvoinen työ kaikille" päätelmiä. 
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2.8 Komitean mielestä olisi niin ikään hyödyllistä tehdä historiallinen katsaus siihen 
yhteiskunnallis–taloudelliseen tilanteeseen, jonka perusteella työoikeus on – tai ei ole –  
tarkoituksenmukaista. 

2.9 Taylorilais-fordilanen tuotantomalli, jota noudatetaan hyvin erilaisin tavoin ja joka perustuu 
periaatteessa kasvuun ja hyvinvoinnin jakamiseen hyvinvointivaltiossa, on luonut työsuhteen 
organisoinnin ja sääntelyn puitteet. Nyt voidaan kysyä perustellusti, ovatko näihin puitteisiin 
sisältyvät tavoitteet jo vanhentuneet.

2.10 Miten tilannetta voidaan kuvata ja mitä johtopäätöksiä voidaan tehdä julkisten tilastojen 
perusteella työoikeuden suojapuitteiden (joista vihreässä kirjassa puhutaan enää vain 
menneessä aikamuodossa) tehokkuudesta tai tehottomuudesta, kun pidetään mielessä tavoite 
"enemmän ja parempia työpaikkoja"?

2.11 Kuten aiemmin mainittiin, vihreässä kirjassa ei ilmeisesti oteta millään tavoin opiksi 
komission pyytämästä selvityksestä, jonka professori Alain Supiot teki asiantuntijaryhmän 
avustuksella. Selvityksen tavoitteena oli käynnistää rakentava pitkittäistutkimus työllisyyden 
ja työoikeuden tulevaisuudesta unionin monikulttuurisissa ja monialaisissa puitteissa.

2.12 Supiot'n ryhmän lopullisessa raportissa käsiteltiin useita aiheita, joissa yhdistyvät 
asianmukaisesti asetetut kysymykset työsuhteiden kehityksestä. Niitä ovat kilpailun ja 
taloudellisen toiminnan globalisoituminen, kulutusasenteiden ja -tottumusten vaikutus, 
markkinoiden avautuminen, teknologian kehittyminen ja työntekijöiden itsensä muuttuminen: 
he ovat entistä koulutetumpia ja pätevämpiä, itsenäisempiä ja liikkuvampia sekä entistä
yksilökeskeisempiä. Ei tule myöskään unohtaa yritysten uusia käytänteitä henkilöresurssien 
hallinnoinnin, työntekijöiden palkkauksen, monipuolisuusvaatimusten ja työajan 
joustavuuden kysymyksissä. Supiot'n raportissa käsitellään joustavuuden ja työllisyysturvan 
kysymystä sekä hyvin tärkeää ammatissa siirtymisen kysymystä: siinä kehotetaan luopumaan 
"suoraviivaisesta työuramallista".

2.13 Sosiaalilainsäädäntö on tuonut yhteiskunta- ja talouselämään useita demokraattisia 
erityisvaatimuksia. Supiot'n ryhmä kiinnitti huomiota erityisesti seuraavaan neljään kohtaan, 
jotka ovat vihreän kirjan herättämässä keskustelussa jatkuvasti ajankohtaisia1:

• Tasa-arvon vaatimus; siihen liittyvät sekä miesten ja naisten tasa-arvokysymykset että 
syrjintä yleisesti. Se pysyy ajankohtaisena lähestymistapana, sillä tästä näkökulmasta 
voidaan löytää helpommin ratkaisu työmarkkinoiden epävarmuuden ja kahden nopeuden 
työmarkkinoiden ongelmiin. 

  

1
Au délà de l’emploi, editions Flammarion 1999, s. 294 alkaen.



- 6 -

SOC/246 – CESE 398/2007 (fr→fi)PAS/RP/sa .../...

• Vapauden vaatimus; se edellyttää työntekijöiden suojelemista riippuvuudelta ja säilyy 
ratkaisuna naamioitujen työsuhteiden, näennäisesti itsenäisten ammatinharjoittajien ja 
pimeän työn ongelmiin.Yksittäisen työntekijän työsuhdeturvan vaatimus pysyy 
vastauksena työntekijöiden ja sosiaalietuuksien saajien kokemaan sosiaalisen 
epävarmuuden lisääntymiseen sanan laajimmassa merkityksessä.

• Kollektiiviset oikeudet; ne konkretisoituvat työntekijöiden osallistumisessa työn 
merkityksen ja tavoitteiden määrittelyyn sekä talouskehitykseen.

2.14 Kun otetaan huomioon nämä jo analysoidut syvälliset ja monisyiset muutokset, komitea 
pahoittelee, ettei komissio hyödynnä 1990-luvun lopulla valtuuttamansa asiantuntijaryhmän 
päätelmiä työoikeuden kehittämistä ja työntekijöiden suojelua koskevassa keskustelussa. 
Suojanormit on yleensä kirjattu työsopimukseen ja kattavat muun muassa työsuojelun, 
työaikajärjestelyt ja palkalliset lomat.

2.15 Vihreässä kirjassa korostetaan, että useimmissa maissa yhtäältä oikeudellisen ympäristön ja 
sopimuskäytännön ja toisaalta työelämän nykyisten realiteettien välillä on kuilu. Nykytilanne 
on muotoutunut melko lyhyessä ajassa 1980-luvun lopun tai 1990-luvun alun jälkeen. 
Vihreässä kirjassa ei kuitenkaan käsitellä missään kohdin työoikeuden historiallista roolia 
työntekijöiden suojelun ja itsenäistämisen näkökulmasta. Tällöin tarkoitetaan työoikeutta 
laajassa mielessä, johon sisältyy myös työehtosopimusneuvotteluihin perustuva rooli eri 
jäsenvaltioiden kulttuurisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja oikeudellisiin lähestymistapoihin 
liittyvine erityispiirteineen.

2.16 Osapuolten välisen tietyn tasapainon noudattaminen kuuluu paitsi työoikeuden myös 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun tehtäviin.

2.17 Kaikki lausumat, joissa perinteistä työoikeutta pidetään kasvun ja työllisyyden esteenä, ovat 
pelkistäviä ja asenteellisia, ja niissä työoikeudesta tehdään pelkkä työmarkkinapolitiikan 
työkalu tai taloudellinen muuttuja markkinoiden lyhyen aikavälin tarpeisiin vastaamiseksi.

2.18 Työoikeuden perustavan tärkeä rooli työntekijöiden suojelijana ja itsenäistäjänä tulisi 
päinvastoin todentaa, ja työlainsäädännön noudattaminen tulisi varmistaa nykyistä paremmin. 
Tarpeen mukaan tätä roolia tulisi myös vahvistaa, kun otetaan huomioon globalisaation 
aiheuttamat, työntekijöihin kohdistuvat kasvavat paineet (työntekijöiden entistä 
haavoittuvampi asema globalisoituneessa taloudessa, kolmenväliset suhteet ja taloudellinen 
riippuvuus). Euroopan unionilla on tässä tietty rooli suhteessa jäsenvaltioihin.

2.19 Komissio käynnisti vuoden 2000 kokoonpanossaan aloitteen, joka vastasi Supiot'n raportin 
sisältöä. Sen tavoitteena oli aloittaa keskustelu siitä, onko tarpeen arvioida 
lainsäädäntöjärjestelmän ja työehtosopimusten keskeisiä osatekijöitä, jotta voidaan varmistaa, 
että ne vastaavat nykyajan organisaatiolle asetettavia vaatimuksia mutta mahdollistavat myös
työsuhteiden paranemisen.
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2.20 Tätä parantamisaloitetta ei viety eteenpäin, vaikka vaikuttaa ilmeiseltä, että se olisi täytynyt 
toteuttaa työehtojen ajantasaistamiseksi ja parantamiseksi; vuosia myöhemmin silloinen 
komissio otti aiheen uudelleen esiin, mutta eri hengessä.

2.21 Tämän vuoksi komitea kysyy, toimiiko komissio johdonmukaisesti.

2.22 Komitean on todettava, vihreässä kirjassa on merkittäviä aukkoja, jotka heikentävät 
huomattavasti siinä esitettyjä perusteluja ja näkymiä. ETSK korostaa seuraavia seikkoja, joita 
se olisi suonut käsiteltävän syvällisemmin tai tuotavan selkeämmin esiin:

− Pyrkimys dynaamiseen talouskasvuun ei ole ristiriidassa Eurooppa-hankkeen sosiaalisen 
ulottuvuuden ja sen kehittämisen kanssa. 

− Työoikeus ei rajoitu yksittäisiin työsopimuksiin.
− Ihmisarvoisen työn käsite, joka on kirjattu EU:n ja kansainvälisen työjärjestön ILO:n 

yhteistyösitoumuksiin, ja EU:n jäsen- ja ehdokasvaltioiden myönteiset pyrkimykset 
vuoden 2006 kesäkuussa hyväksyttäessä ILO:n suositusta nro 198 eivät saa jäädä tyhjiksi 
sanoiksi. ILO:n suositus sisältää asianmukaisia määritelmiä ja toimintaperiaatteita 
epävarmuuden poistamiseksi työsuhteen olemassaolon kysymyksestä sekä tasapuolisten 
kilpailuolosuhteiden ja työntekijöiden tehokkaan suojelun takaamiseksi työsuhteessa.

− Sekä valtio- että unionitason työmarkkinaosapuolet ovat jo antaneet panoksensa 
tekemällä työehtosopimuksia ja muita sopimuksia uudentyyppisiin työsopimuksiin, myös 
epätyypillisiin, sisältyvän työsuhdeturvan takaamiseksi. Näin ne ovat myös osoittaneet 
kykynsä mukauttaa työsuhteet uusiin realiteetteihin sekä pohtia uusia joustavuuden 
muotoja, jotka sisältävät riittävät turvatakuut.

− Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on yhteissääntelyn väline, minkä vuoksi sitä on 
syytä edistää ja tehostaa ja tehdä se entistä toimivammaksi, jotta sen avulla voidaan luoda 
entistä paremmat puitteet työsopimusten joustavuudelle.

− Tietty työsuhdeturva on tuottavuuden parantumisen edellytys, sillä epävarmuus ei luo 
uusia työpaikkoja, eikä joustavuus saa johtaa köyhien työntekijöiden määrän 
lisääntymiseen.

− Vastaus ei löydy sellaisista päätelmistä, joissa työntekijät asetetaan toisiaan vastaan ja 
heille sälytetään vastuu siitä, että työttömyyteen sekä koulutuksen ja tarvittavan 
pätevyyden väliseen epäsuhtaan löydetään ratkaisu.

− Komitealla on sellainen vaikutelma, että komission tarkoittamassa uudessa 
mallisopimuksessa, jolla on määrä ratkaista työllisten ja työttömien välinen väitetty 
ristiriita, vastuu sovinnon löytymisestä työmarkkinoiden kahtiajaon poistamiseksi 
sälytetään työntekijöille. Komitea ei sitä paitsi usko, että tällainen sopimus, mikäli se 
otettaisiin käyttöön, poistaisi työpaikkojen luomisen todelliset esteet.

2.23 Komitea katsoo, että on aika ryhtyä tekemään kattavaa ja täsmällistä analyysiä, joka perustuu 
pääasiasiassa seuraaviin seikkoihin:

− Tehdään katsaus jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiin: millaista suojelua niissä tarjotaan, 
mitkä ovat niiden tavoitteet, miten tehokkaasti ne toimivat ja millaiset mahdollisuudet ne 
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tarjoavat saattaa riita sekä tuomioistuinjärjestelmään kuuluvien että sen ulkopuolisten 
riitojenratkaisuelinten ja -menettelyjen piiriin. 

− Mikä on työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun anti työoikeuden ajantasaistamisen ja 
parantamisen lähestymistapaan, ihmisarvoiseen työhön ja pimeän työn torjumiseen sekä 
työmarkkinoiden toimintaan ja työn organisointiin yritysten asianmukaisilla tasoilla 
(tapauskohtaisesti unionin, jäsenvaltio-, alue-, yritys- tai ryhmätasolla ja myös 
rajatylittävästi).

− Otetaan huomioon julkiset palvelut samoin kuin tehokkaiden ja laadukkaiden julkisten 
palvelujen aktiivinen rooli työllisyyden ja kasvun edistämisessä.

− Otetaan huomioon yritysten hallintotapa, työntekijöiden osallistuminen ja työntekijöiden 
edustuselinten valvonta- ja ennakkovaroitusmenettelyt (erityisesti yritysneuvostoissa) 
muutokseen sopeutumisessa ja rakennemuutosta toteutettaessa. 

− Otetaan huomioon varsinaisten itsenäisten ammatinharjoittajien tunnustettu asema; 
heidän roolinsa en ensiarvoisen tärkeä edistettäessä yrittäjyyttä ja pk-yritysten 
perustamista, samoin kuin osuus- ja yhteisötaloudessa ja varmistettaessa asianmukainen 
suojelu taloudellisesti riippuvaisessa asemassa oleville työntekijöille. 

− Edistetään työsuhdetta koskevaa ILO:n suositusta vuodelta 2006 (nro 198).
− Otetaan huomioon pimeän työn vaikutukset ja käytetään tämän käytännön kitkemiseen 

tarkoitettuja työkaluja koordinoimalla nykyistä tehokkaammin toimivaltaisten hallintojen 
työskentelyä Euroopan tasolla: sosiaalilainsäädännön Europol? 

− Otetaan huomioon muuttoliikkeiden vaikutukset; muuttoliikkeitä tulee koordinoida 
nykyistä paremmin.

− Otetaan huomioon kaikille edulliset ratkaisut (win-win) eli joustavuuden asianmukainen 
hyödyntäminen yritysten tarpeiden sekä työntekijöiden tarpeiden ja vaatimusten pohjalta. 
Työntekijät voivat näin hallita elämäänsä paremmin.

− Otetaan huomioon esimerkiksi työntekijöille tarjottavaa perus- ja jatkokoulutusta 
koskevat pohdinnat ja aloitteet, ovatpa työntekijät sitten työelämässä tai 
rakennemuutoksen uhkaamia tai palaamassa työmarkkinoille henkilökohtaisiin syihin 
perustuvan keskeytyksen jälkeen. Otetaan lisäksi huomioon ammattiuran varmistaminen 
sen sijaan että tukeuduttaisiin tiettyihin ehdotuksiin hypoteettisesta 
"yhtenäissopimuksesta", jolla yhdenmukaistetaan (epä)vakaus, laatu tai tuottavuus.

2.24 Puheenjohtajavaltio Saksan työohjelma, työn "laadukkuuden" ottaminen uudelleen työ- ja 
sosiaaliministerien epävirallisen kokouksen asialistalle vuoden 2007 tammikuussa sekä 
yhdeksän työministerin hiljattain kirjoittama kirje, jossa kaivataan "uutta pontta sosiaaliselle 
Euroopalle", ja varsinkin sen liitteessä mainitut seikat työllisyyttä ja joustoturvaa edistävistä 
politiikoista, ovat avanneet näkymiä komitean toivomalle syvälliselle analyysille ja Euroopan 
rakennustyön sosiaalisen ulottuvuuden elvyttämiselle. 

3. Erityishuomioita: vastauksia ja kommentteja Euroopan komission esittämiin 
kysymyksiin
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3.1 Mitä asioita olisi mielestänne työlainsäädännön uudistamisessa painotettava, jotta sillä 
olisi merkitystä?

3.1.1 Työoikeus ei ole menettänyt asemaansa sekä työntekijöitä että työnantajia suojelevana 
oikeudenalana. Työntekijöille se takaa oikeudenmukaisen, lakiin nojautuvan työsopimuksen 
tekemisympäristön, jossa vallitsee oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino, kun otetaan 
huomioon työnantajan työnjohto- ja määräysvalta, jonka alainen työntekijä on. Työnantajalle 
taas työoikeus tarjoaa äärimmäisen tärkeää oikeusturvaa, koska erityyppiset vakiosopimukset 
on selvästi määritelty ja niiden lausekkeet on keskeisiltä osilta määritetty tai niille on asetettu 
puitteet, myös työsopimuksen yksipuolisen rikkomisen tapauksessa. Lisäksi esimerkiksi 
korvausvastuukysymyksissä työoikeus tarjoaa työntekijöille ja työnantajille takuut ja 
oikeusturvan korvausten maksamisen ja työntekijän mahdollisen vammautumisen 
tunnustamisen tapauksissa sekä mahdollistaa työnantajan ehdottoman vastuun rajoittamisen, 
mikäli turvallisuusnormeja on noudatettu. Työehtosopimusneuvottelut ja neuvoa-antavat 
elimet edistävät hyviä työmarkkinasuhteita ja riitatapauksissa mikäli tarpeen 
tarkoituksenmukaisten ratkaisujen löytymistä.

3.1.2 Kun otetaan huomioon ensisijaisen tärkeät toivotut muutokset, olisi tarkoituksenmukaista, että 
työoikeudella säänneltäisiin kunkin jäsenvaltion omia lakeja ja käytäntöjä noudattaen 
sopimusten uusia joustavia muotoja. Uusia muotoja kehitetään, jotta työoikeus voisi säilyttää 
uusissa olosuhteissa työsuhdetta suojelevan ja tasapainottavan roolinsa sekä taata osapuolten 
oikeusturvan perustellun irtisanomisen, työtapaturman tai ammattitaudin tapauksessa. Lisäksi 
nykyaikaisen työoikeuden tulisi tarjota työntekijöille mahdollisuus nauttia työuraan liittyvistä 
oikeuksista koko työelämänsä ajan, jotta he voivat halutessaan vuorotella jatkuvan 
koulutuksen ja erityyppisten työsopimusten välillä. Tämä voi eri ajankohtina vastata 
yksilöllisiin tarpeisiin esimerkiksi sovittaa yhteen työ ja yksityiselämä, edetä uralla tai 
kouluttautua uudelleen.

3.1.3 Olisi syytä myös säännellä nykyistä paremmin kolmenvälisiä työsuhteita, jotta voidaan 
täsmentää kaikkien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, myös korvaus- ja 
rikosvastuukysymyksissä. Sellaisessa tapauksessa, että pääasiallisesti työnantajasta 
taloudellisesti riippuvaisen työntekijän työnantaja edustaa melkein koko asiakaskuntaa tai 
ainoaa asiakasta ja kun työntekijä on hänestä riippuvainen työnteon suorittamisessa, 
työntekijän tulisi myös saada asianmukaista suojaa etenkin kun kyseessä on työtapaturma, 
ammattitauti tai sosiaaliturva.

3.1.4 Lisäksi on välttämätöntä torjua pimeää työtä ja virallistaa työsuhteita lainsäädännön 
mukaisesti. Tämän vuoksi ja yleisemminkin perustein on toivottavaa lisätä 
työsuojelutarkastuksia säädösten noudattamisen ja sopimusjärjestelyjen tehokkuuden 
takaamiseksi.



- 10 -

SOC/246 – CESE 398/2007 (fr→fi)PAS/RP/sa .../...

3.1.5 Työsuhteita koskevassa ILO:n suosituksessa nro 198, jonka Kansainvälinen työkonferenssi 
hyväksyi vuoden 2006 kesäkuussa, kehotetaan monin tavoin jäsenvaltioita mukauttamaan 
työlainsäädäntönsä tekniseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Kehitys on 
muuttanut perusteellisesti tuotantoa, palveluja ja maailmankauppaa yli kahden 
vuosikymmenen ajan.

3.2 Voidaanko työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia muokkaamalla parantaa 
joustavuutta ja työllisyysturvaa työmarkkinoilla ja vähentää niiden segmentoitumista? 
Kyllä/Ei

3.2.1 Käytäntö osoittaa, että ilman asianmukaista sääntelyä joustavien sopimusten määrän kasvu 
lisää markkinoiden segmentoitumista ja epävarmuutta esimerkiksi laskemalla yleisimpiin 
työsopimuksiin (osa-aikatyö) perustuvaa tulotasoa. Sen vuoksi perustarpeisiin ei ole 
mahdollista vastata tyydyttävällä tavalla, ja sosiaalisen suojelun taso laskee 
(työttömyyskorvauksen, lisäeläkeoikeuksien ja jatkokoulutuksen saatavuuden kynnys). Myös 
työtuntien jakautuminen tulisi ottaa huomioon, sillä jos osa-aikatyö on jaettu eri jaksoihin 
päivän aikana, työntekijät eivät voi käytännössä hyödyntää vapaaksi jäävää aikaansa 
henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa.

3.2.2 Käytäntö osoittaa vielä, että yleisimpiä joustavia työsopimuksia (määräaikaisia ja osa-
aikaisia) tarjotaan pääasiassa nuorille ja naisille, jotka haluaisivat usein tehdä kokopäivätyötä.  
Ikääntyvien työntekijöiden on usein vaikea löytää edes määräaikaista työtä. Työmarkkinoiden 
hajanaisuus ei ole työntekijöiden vika; se riippuu työnantajista, sillä viime kädessä he 
päättävät tarjoamansa työsopimuksen tyypistä yksipuolisesti. Työoikeuden avulla tulee pyrkiä 
estämään nuorten, naisten ja ikääntyvien syrjintä työmarkkinoille pääsyssä ja palkkauksessa.

3.2.3 Jotta joustavuus olisi ketään syrjimätön valinta, joka lisää turvallisuutta ja antaa työntekijöille 
mahdollisuuden päättää itsenäisesti elämänsä organisoinnista (määräaikaisessa 
työsopimuksessa työskentelevät nuoret, joiden täytyy asua vanhempiensa luona asumisen 
kalleuden vuoksi, ja yksinhuoltajaperheet, joissa huoltaja tekee osa-aikatyötä vastoin tahtoaan 
ja joka näin ollen köyhtyy), työoikeutta tulee uudistaa perusteellisesti siten kuin 
ensimmäiseen kysymykseen annetussa vastauksessa todetaan. Uudistus tulee toteuttaa 
ensisijaisesti työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun avulla, ja se voi olla kolmi- tai 
kaksikantaista maasta ja tasosta riippuen.

3.3 Hillitseekö vai kannustaako nykyinen sääntely (lainsäädäntö ja työehtosopimukset) 
mielestänne yrityksiä ja työntekijöitä sellaisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä, 
joilla voitaisiin parantaa tuottavuutta ja mukautua uuteen teknologiaan ja 
kansainvälisen kilpailun aiheuttamiin muutoksiin? Miten pk-yrityksiä koskevien 
sääntöjen laatua voitaisiin parantaa puuttumatta kuitenkaan niiden tavoitteisiin?
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3.3.1 Komitea ei voi vastata kysymykseen 27 jäsenvaltion puolesta, mutta se esittää joitakin 
erityishuomioita. Paras tapa selviytyä kilpailusta on innovoida jatkuvasti ja käyttää laadun 
valttikorttia. 

3.3.2 Todellisia tuotantotekijöitä ovat työntekijöiden pätevyys eli koulutus ja työkokemus sekä 
uuden teknologian hyödyntäminen, mikä riippuu sekä julkisista että yksityisistä 
investoinneista koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen (Euroopassa on puutetta 
pääasiassa yksityisistä investoinneista).

3.3.3 (Oikeudellisella tai sopimusoikeudellisella) sääntelyllä tulee siis pyrkiä jatkamaan koulutusta 
ja mukautumista uuteen teknologiaan työssä tai ammattiuralla, ja sen tulee koskea 
tasapuolisesti kaikkia palkansaajaryhmiä. Yritykselle, joka pyrkii kehittämään ja ylläpitämään 
ammattipätevyyttä, aiheutuu kustannuksia, mutta se saa siitä kilpailuetua. Lainsäädännöllä 
pystytään edistämään ammattipätevyyden ja kykyjen parantamista järjestämällä rahoitusta ja 
koulutusta tai helpottamalla niiden saamista sekä täsmentämällä oikeudet saada koulutusta 
(opiskeluvapaa, säästövapaa) ammattiuran aikana (eri sopimusten vallitessa ja eri työnantajien 
alaisuudessa), voimassa olevien tai myöhemmin voimaan tulevien lakien tai käytänteiden tai 
työehtosopimusneuvottelujen mukaan2.

3.3.4 Lainsäädännöllä ja paikallisella rahoituksella voidaan kannustaa esimerkiksi pk-yrityksiä 
yhteisiin koulutusponnisteluihin, jotta kustannukset voidaan hajauttaa tietyllä 
maantieteellisellä alueella. On otettava huomioon, että erittäin pienten yritysten ja itsenäisten 
ammatinharjoittajien on mahdotonta järjestää ja rahoittaa tietyn ajan kestävää koulutusta 
lukuun ottamatta itse työssä hankittua kokemusta.

3.3.5 Työoikeudella käsitteen laajassa mielessä voidaan kuitenkin säännellä vain pientä osaa uuden 
teknologian hallitsemisen ja teollisuuden ja yhteiskunnan muutoksiin sopeutumisen 
välttämättömistä osatekijöistä (elinikäinen oppiminen, työntekijöiden osallistuminen). Myös 
korkeakouluopetuksella, tutkimuksella, riskipääomalla, yrityshautomoilla ja 
innovaatioklustereilla on oma roolinsa kilpailukykyisessä ja koordinoidussa 
teollisuuspolitiikassa alue-, valtio- ja unionitasolla.

3.4 Miten lainsäädännöllä tai työehtosopimuksilla voitaisiin helpottaa työntekijöiden 
palkkaamista vakituisilla ja määräaikaisilla sopimuksilla niin, että sopimukset lisäisivät 
joustavuutta ja että samalla tarjottaisiin riittäväntasoinen työllisyysturva ja sosiaalinen 
suojelu?

  

2
Ks. OECD: PISA 2003 ja PISA 2006 koulutusjärjestelmien tehokkuudesta; tutkimusten kärkisijalla ovat Pohjoismaat,  joista 
Suomi ensimmäisenä.
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3.4.1 Tällainen lähestymistapa on vaikea hyväksyä. Joustoturva on ensin määritelty siten, että 
työsopimus on helpompi lopettaa tai sen kestoa tai työajan pituutta on helpompi muuttaa, 
mutta että se lisää turvallisuutta. Viimeksi mainittua ei kuitenkaan määritelty. Mitä 
joustavampi sopimus on, sitä heikompi on työsuhdeturva, ja sitä enemmän tarvitaan suojelua 
(sosiaalista suojelua, työuran suojelua ja työsuhdeturvaa koko työelämän ajan.)

3.4.2 Kysymys sisältää ajatuksen, että joustavuus lisää työpaikkoja, mutta mikään perustelu tai 
näyttö ei tue väitettä. Turvallisuus riippuu pikemminkin sosiaalilainsäädännöstä, jota 
puolestaan ei käsitellä vihreässä kirjassa.

3.5 Pitäisittekö tarpeellisena harkita järjestelyä, jossa yhdistettäisiin entistä joustavampi 
työsuhdeturvalainsäädäntö ja hyvin jäsennelty työttömille annettava apu, jota annetaan 
niin korvauksina tulonmenetyksistä (ts. passiivisena työvoimapolitiikkana) kuin 
aktiivisinakin toimenpiteinä?

3.6 Todella hyvin suunniteltuun työttömyysturvaan tulee liittää kaikissa tapauksissa ja 
"työllisyyden" suojelun tasosta riippumatta kunnollista koulutusta tai käyttökelpoista 
uudelleenkoulutusta. Aktiivinen työmarkkinapolitiikka ei tarkoita velvollisuutta hyväksyä 
kaikkien tukien menettämisen uhalla mikä tahansa ehdotettu työpaikka, vieläpä vähemmän 
ammattitaitoa vaativa tai heikommin palkattu.

3.7 Ratkaisut vaihtelevat maittain niiden historian, yhteiskunnallisen tilanteen ja 
työehtosopimusneuvottelujen aseman mukaan. Toissijaisuusperiaatteelle tulee antaa 
työoikeudessa tärkeä rooli, mukaan lukien unionin direktiivien täytäntöönpano riippumatta 
siitä, perustuvatko ne eurooppalaiseen puitesopimukseen vai yhteisön aloitteeseen. On 
varmaa, että myös unionitason on kannettava vastuunsa, kannustettava neuvotteluihin ja 
esitettävä vastuualueillaan konkreettisia ehdotuksia eikä sekoitettava keskenään 
säädöskäytännön parantamista ja sääntelyn purkamista.

3.8 Mikä rooli voisi olla lainsäädännöllä tai työmarkkinaosapuolten neuvottelemilla 
työehtosopimuksilla, kun halutaan edistää työntekijän urakehitystä koko aktiivisen 
työelämän aikana parantamalla koulutuksen saatavuutta ja rohkaisemalla työntekijöitä 
siirtymään erityyppisiin työsopimuksiin perustuvien työsuhteiden välillä?

3.8.1 Vakaat ja pysyvät normit ovat tärkeitä jatkuvan oppimisen ja työpaikasta toiseen siirtymisen 
turvaamiseksi. Säädösten ja työehtosopimusten painoarvo vaihtelee olemassa olevien 
"mallien" mukaan eri maissa, koska niissä vallitsevat erilaiset lainsäädännölliset ja 
yhteiskunnalliset edellytykset ja edustuksellisten organisaatioiden vahvuus sekä perinteet ja 
käytänteet. Se johtuu yhteiskuntahistoriasta ja keinoista taata työmarkkinaosapuolten 
hyväksymien kompromissien noudattaminen hyvin pitkällä aikavälillä. 
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3.8.2 Tämä edellyttää työntekijöiden todellisen suojelun säännöstön määrittämistä. Yksittäisten 
työsopimusten suojelun ja siihen liittyvään yleiseen yhteiskuntajärjestykseen perustuvien 
sääntöjen heikentäminen ei ole ennakkoedellytys koko työelämän jatkuvan työuran 
turvallisuuden takaamiselle.

3.8.3 Luotavan järjestelmän tulee kattaa työsopimukset, ja sen tulee konkretisoitua instituutioissa, 
jotka tukevat siirtymistä työpaikasta toiseen ja tarjoavat taloudellista tukea 
(rahoitusmuodoista on vielä neuvoteltava tai keskusteltava), sekä julkisten sekä kollektiivi- ja 
osuuskuntaperiaatteella toimivien oppilaitosten perustamisessa ja työssä tapahtuvassa 
oppimisessa ("oppiva organisaatio") ja näin hankitun pätevyyden tunnustamisessa.

3.8.4 Työoikeus voisi juuri tällä edistää tehokkaasti Lissabonin tavoitteiden saavuttamista sekä 
osaamisyhteiskunnassa että työsuhdeturvassa, joka antaa ihmisille mahdollisuuden 
organisoida elämänsä, suunnitella tulevaisuuttaan ja toteuttaa suunnitelmiaan, mikä 
puolestaan edistää suoraan työn tuottavuutta ja laatua.

3.9 Pitäisikö jäsenvaltioiden lainsäädännössä olevia työsuhteen ja itsenäisen 
ammatinharjoittamisen määritelmiä selkeyttää, jotta vilpittömästi tapahtuva 
siirtyminen palkkatyöstä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ja päinvastoin olisi 
helpompaa?

3.9.1 Keskustelua voitaisiin varmasti käydä tarpeeksi perusteellisten vertailututkimusten pohjalta, 
mutta kysymys vaikuttaa hyvin teoreettiselta, koska työoikeuden ja sosiaalisen suojelun 
yhtenäistäminen eivät ole asialistalla. Valtiotason määritelmät ja niitä vastaava 
oikeuskäytäntö ovat toimivia, ja vaikuttaa tarkoituksenmukaisemmalta säilyttää ne, sillä 
kyseessä on selvä jako työoikeuden ja siviilioikeuden (kauppaoikeuden) välillä.

3.10 Olisiko vahvistettava vähimmäisoikeudet, jotka koskevat kaikkien työntekijöiden 
työehtoja työsopimuksen muodosta riippumatta? Miten sellaiset vähimmäisvaatimukset 
nähdäksenne vaikuttaisivat työpaikkojen perustamiseen ja työntekijöiden suojaan?

3.10.1 Kaikki riippuu siitä, mitä luetaan kuuluvaksi "vähimmäisoikeuksiin, jotka koskevat 
työehtoja"; sellaiset seikat kuin työaika, liukuva työaika ja palkkaus riippuvat työsopimuksen 
muodosta ja lakisääteisistä yleisistä säännöistä. 

3.10.2 On ilmeistä, että yritysdemokratia, perusvapaudet, tasa-arvo- ja syrjimättömyysperiaate, 
oikeus saada suojelua ennalta arvaamattomissa tilanteissa, kuten esimerkiksi tapaturmat, 
sairaudet ja työttömyys, ovat luonnollisesti riippumattomia työsopimuksesta, koska ne ovat 
perusoikeuksia. Ei voida missään tapauksessa ajatella niiden pitämistä 
"vähimmäisvaatimuksina" tai joustamista niistä.

3.10.3 Johtuuko työttömyys työntekijöiden liiallisista oikeuksista? Työpaikkoja ei synnytä tiettyjen 
oikeuksien kieltäminen vaan työvoiman tarve talouskasvun kaudella.
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3.11 Pitäisikö monenvälisen työsuhteen eri osapuolten vastuita selkeyttää siltä osin, kuka 
vastaa työsuhteeseen liittyvien oikeuksien noudattamisesta? Olisiko toissijainen vastuu 
tehokas ja toteuttamiskelpoinen keino määrittää tuo vastuu alihankkijoiden osalta? 
Ellei, millä muilla keinoilla voitaisiin varmistaa, että kolmenvälisessä työsuhteessa 
olevilla työntekijöillä on riittävä suoja?

3.11.1 Työoikeus perustuu yleiseen yhteiskuntajärjestykseen, joka velvoittaa kaikkia osapuolia. 
Päähankkijoilla täytyy olla tietty valta valvoa alihankkijoitaan ja sisällyttää varmuuden vuoksi 
työsopimuksiin tiettyjä periaatteita (voimassa olevien sosiaalisten ja teknisten normien 
noudattaminen), jotta he eivät olisi tahtomattaan osallisia työlainsäädännön tai muiden 
kansallisten normien rikkomiseen rakennustyömaalla tai työpaikalla.

3.11.2 Yhteisvastuu, johon liittyy päähankkijan mahdollisuus ryhtyä oikeudellisiin toimiin 
velvollisuutensa laiminlyöneitä alihankkijoita vastaan, vaikuttaa olevan työntekijöiden 
oikeuksia tehokkaimmin suojeleva ratkaisu, sillä heillä voi olla suuria vaikeuksia puolustaa 
itse itseään, jos alihankkijan kotipaikka on jossakin muussa maassa, mahdollisesti EU:n 
ulkopuolella. Työehtoja ja palkkaturvasääntöä tulisi noudattaa riippumatta siitä, onko 
päähankkija yksityis- vai julkisoikeudellinen toimija vai näiden välimuoto. 

3.11.3 Muiden jäsenvaltioiden alihankkijoiden tulisi suorittaa maksuja niille kassoille tai 
instituutioille, jotka suojelevat työntekijöiden palkkasaatavia, kun työnantaja ei syystä tai 
toisesta hoida palkanmaksua. Mahdollisen kotiinpaluun kustannusten korvaamisen tulee myös 
sisältyä päähankkijoiden velvollisuuksiin, mikäli hänen alihankkijansa ei maksa palkkoja.

3.11.4 Yksi työntekijöiden ongelmista kahden- tai useammanvälisissä työsuhteissa on ketjun yhden 
lenkin laiminlyönti palkanmaksussa ja epäselvyys vastuutahosta; vain päähankkijan ja 
jokaisen alihankkijan yhteisvastuu tarjoaa tarpeeksi kattavan suojan sen takaamiseksi, että 
työntekijöiden oikeuksia noudatetaan ja tehdystä työstä maksetaan palkka ja 
sosiaaliturvamaksut.

3.12 Pitäisikö vuokratyöntekijöiden työsuhdeasemaa selkeyttää?

3.12.1 Laajentuminen tuo mukanaan uusia ongelmia vanhojen lisäksi. Unionin säännöstön 
puuttuminen synnyttäisi vaaran, että työntekijöiden komennustyötä koskevaa lainsäädäntöä 
kierretään. Neuvoston pattitilanteeseen tulisi löytää ratkaisu.

3.13 Miten työajan järjestämistä koskevia vähimmäisvaatimuksia voitaisiin muuttaa, jotta 
voitaisiin tarjota lisää joustavuutta sekä työnantajille että työntekijöille ja huolehtia 
samalla, että työntekijöiden terveydellä ja turvallisuudella on korkeatasoinen suoja? 
Mitä työajan järjestämiseen liittyviä näkökohtia yhteisön olisi käsiteltävä ensisijaisesti?
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3.13.1 Vuonna 1993 annettu direktiivi tarjoaa suojapuitteet, joita voidaan vielä muuttaa, täydentää 
tai kehittää jäsenvaltiotasolla tarpeen mukaan muun muassa eri tasoilla käytävien 
työehtosopimusneuvottelujen avulla, ellei tuomioistuimen oikeuskäytännön luomisesta muuta 
johdu.

3.13.2 Kysymyksessä tunnustetaan epäsuorasti työtuntien määrän ja jakautumisen sekä 
tapaturmavaaran ja terveyshaittojen välinen suora yhteys; suora yhteys on tosiasiallisesti 
olemassa, ja työajan lakisääteinen lyhentäminen voisi auttaa luomaan useita työpaikkoja ja 
vähentämään samalla tapaturmien ja ammattitautien vaaraa.

3.14 Millä tavalla voidaan koko yhteisössä varmistaa kansainvälisesti toimivien 
työntekijöiden – etenkin rajatyöntekijöiden – työsuhteeseen liittyvät oikeudet? 
Pitäisikö ”työntekijä” määritellä EU:n direktiiveissä nykyistä yhtenäisemmin, jotta 
työntekijät voisivat varmasti käyttää työsuhteeseen liittyviä oikeuksiaan riippumatta 
siitä, missä EU-maassa he työskentelevät? Vai pitäisikö asia jättää jäsenvaltioiden 
vastuulle?

3.14.1 Komitea viittaa kysymykseen 1 annettuun vastaukseen ja ILO:n suositukseen nro 198. 
Tilanteen tämänhetkisen hajanaisuuden vuoksi määrittely tulisi jättää jäsenvaltioiden 
tehtäväksi, sillä se ei koske vain työsopimuksia vaan myös sosiaalilainsäädännön soveltamista 
(edunsaajien ja etuuksien saamisehtojen määritteleminen). 

3.14.2 Unionin direktiivit eivät vaikuta aiheuttavan todellisia ongelmia; niissä asianomaiset henkilöt 
määritellään lainsäädännön luonteen mukaisesti. Perusteellinen selvitys aiheesta olisi 
epäilemättä tarpeen ennen kuin harkitaan mahdollisia muutoksia.

3.15 Pitäisikö viranomaisten hallinnollista yhteistyötä tehostaa, jotta ne voisivat 
tehokkaammin valvoa yhteisön työlainsäädännön täytäntöönpanoa? Olisiko myös 
työmarkkinaosapuolten oltava mukana tuossa yhteistyössä?

3.15.1 Työmarkkinaosapuolten rooli on ehdottoman tärkeä työmarkkinaneuvottelujen sekä 
perussopimusten ja peruskirjan muodostamassa asiayhteydessä, jotta voidaan selvittää 
yhteisön työoikeuden täytäntöönpano ja noudattaminen. 

3.16 Katsotteko, että jäsenvaltioiden toimia pimeän työn torjumiseksi olisi tuettava uusilla 
EU:n tason toimilla?

3.16.1 Eurostatin roolia tulisi kehittää, jotta voidaan ymmärtää eri maissa esiintyviä ilmiöitä. 
Vaikuttaa siltä, että "epävirallisen" ja pimeän työn merkitystä aliarvioidaan jäsenvaltioiden 
BKT:tä laskettaessa. Jos ilmiön syyt johtuvat pikemminkin jäsenvaltioiden omista 
erityistilanteista, kuten joistakin selvityksistä voi ymmärtää, tulisi tukea ja kannustaa 
nimenomaan jäsenvaltioiden omia toimia. 
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3.16.2 Koska ilmiöstä kuitenkin tiedetään vain vähän, olisi syytä selvittää työn näiden muotojen ja 
väärentämisen välisiä yhteyksiä sekä rikollisverkostojen merkitystä pimeässä työssä ja sen 
yhteyksiä laittomaan maahanmuuttoon. Nämä seikat voisivat olla perusteena unionitason 
aktiiviselle oikeudelliselle yhteistyölle ja EU:n roolin vahvistamiselle, sikäli kuin nämä 
työnteon muodot vaikuttavat myös sisämarkkinoihin ja kilpailuun. 

_____________
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