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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

tehokkaiden työsuojelutarkastusten strategiasta työolojen parantamiseksi Euroopassa
(2013/2112(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen johdanto-osan 
sekä 3 ja 6 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 6, 9, 
145, 151, 152, 153, 154, 156, 159 ja 168 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 1, 3, 27, 31, 32 ja 
33 artiklan,

– ottaa huomioon 3. toukokuuta 1996 voimaan tulleen Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja 
erityisesti sen I osan sekä II osan 3 artiklan,

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työtä koskevat perusnormit sekä 
työsuojeluhallintoa ja työsuojeluvalvontaa koskevat ILO:n yleissopimukset ja suositukset 
(yleissopimukset nro 81 ja nro 129), jotka toimivat kansainvälisenä viitekehyksenä, kun 
on taattava työolosuhteita ja työntekijöiden suojelemista koskevien lakitekstien 
soveltaminen,

– ottaa huomioon siirtotyöläisiä koskevan ILO:n yleissopimuksen nro 143 (1975) ja 
maahanmuuttajatyöntekijöitä koskevat ILO:n täydentävät määräykset, joissa edellytetään 
tarvittaviin ja asianmukaisiin toimiin ryhtymistä laittoman siirtolaisuuden torjumiseksi, 
kun sen tarkoituksena on työnhaku, sekä siirtolaisten laittoman työnteon torjumiseksi; 
ottaa huomioon myös määräykset, joiden tavoitteena on hallinnollisten, 
siviilioikeudellisten ja rikosoikeudellisten seuraamuksien soveltaminen 
maahanmuuttajatyöntekijöiden laittomaan työhön,

– ottaa huomioon ihmisarvoista työtä koskevan ILO:n ohjelman,

– ottaa huomioon ILO:n yleissopimukset ja suositukset työterveyden ja -turvallisuuden 
alalla,

– ottaa huomioon kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön 
tilastoista 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1338/20081,

– ottaa huomioon toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
edistämiseksi työssä 12. kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY 
(puitedirektiivi)2 ja sen tytärdirektiivit,

– ottaa huomioon tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4. marraskuuta 2003 
                                               
1 EUVL L 354, 31.12.2008, s. 70.
2 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.
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annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY1,

– ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden edustajien 22. huhtikuuta 1999 hyväksymän päätöslauselman 
menettelyohjeista jäsenvaltioiden viranomaisten välistä tehostettua yhteistyötä varten, 
joka koskee sosiaaliturvaetuuksien väärinkäytön ja sosiaaliturvamaksupetosten ja pimeän 
työn torjumista sekä rajatylittävää työntekijöiden vuokraamista2,

– ottaa huomioon direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta sisällyttämällä siihen mahdollisuus 
soveltaa kokeiluluontoisesti alennettua arvonlisäverokantaa erityisen työvaltaisiin 
palveluihin 22. lokakuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/85/EY 3,

– ottaa huomioon maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten 
työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/52/EY4,

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2007 annetun komission tiedonannon ”Tehokkaammin 
pimeää työtä vastaan” (COM(2007)0628),

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2007 annetun komission tiedonannon komission vihreään 
kirjaan ”Työlainsäädäntö 2000-luvun haasteiden tasalle” liittyvän julkisen kuulemisen 
tuloksista (COM(2007)0627),

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020 
- Älykkään, kestävän ja osallistuvan kasvun strategia” (COM(2010)2020) ja sen 
päätavoitteen, jonka mukaan työllisyysaste nostetaan Euroopan unionissa 75 prosenttiin 
vuosikymmenen loppuun mennessä, 

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n työterveys- ja 
työturvallisuusstrategian 2007–2012 väliarvioinnista5,

– ottaa huomioon 9. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman pimeän työn torjumisen 
tehostamisesta6,

– ottaa huomioon 23. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman ihmisarvoisesta työstä 
kaikille 7,

– ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman työlainsäädännön 

                                               
1 EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9.
2 EYVL C 125, 6.5.1999, s. 1.
3 EYVL L 277, 28.10.1999, s. 34.
4 EYVL L 168, 30.6.2009, s. 24. 
5 EUVL C 70 E, 14.6.2013, s. 102.
6 EUVL C 9 E, 15.1.2010, s. 1.
7 EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
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uudistamisesta 2000-luvun haasteita vastaavaksi 1,

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselman työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY soveltamisesta2, 

– ottaa huomioon 26. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman yritysten 
yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä kauppasopimuksissa3,

– ottaa huomioon kasvun ja työllisyyden yhdennetyt suuntaviivat (2008–2010) 
(COM(2007)0803),

– ottaa huomioon laittoman maahanmuuton ja työnteon torjuntakeinojen 
yhdenmukaistamisesta 22. joulukuuta 1995 annetun neuvoston suosituksen4,

– ottaa huomioon kolmansien maiden kansalaisten laittoman työnteon torjumisesta 
27. syyskuuta 1996 annetun neuvoston suosituksen5,

– ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (EUROFOUND) raportin 
pimeän työn torjunnasta Euroopan unionissa,

– ottaa huomioon pimeästä työstä tehdyn erityisen Eurobarometri-tutkimuksen,

– ottaa huomioon pimeän työn torjunnassa tehtävää yhteistyötä koskevan tutkimuksen 
”ICENUW –Implementing Cooperation in a European Network against undeclared work” 
(2010),

– ottaa huomioon työsuojelutarkastusten lähentämisestä tehdyn tutkimuksen ”CIBELES: 
Convergence of Inspectorates building a European Level Enforcement System”,

– ottaa huomioon EU:ssa tehtävän pimeän työn epäsuoria mittausmenetelmiä koskevan 
tutkimuksen ”Indirect measurement methods for undeclared work in the EU” (2010),

– ottaa huomioon työsuojeluviranomaisten ja muiden valvonta- ja toimeenpanoelinten 
välisen eurooppalaisen foorumin perustamisesta tehdyn tutkimuksen ”Feasibility of 
establishing a European platform for cooperation between labour inspectorates and other 
relevant monitoring and enforcement bodies with the aim of preventing and fighting 
undeclared work” (2010, Regioplan), 

– ottaa huomioon unionin tuomioistuimen 19. joulukuuta 2012 antaman tuomion asiassa 
C-577/10, Euroopan komissio vastaan Belgian kuningaskunta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0000/2013)

                                               
1 EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 401.
2 OJ C 313 E, 20.12.2006, p. 452.
3 EUVL C 117 E, 6.5.2010, s. 176.
4 EYVL C 5, 10.1.1996, s. 1.
5 EYVL C 304, 14.10.1996, s. 1.
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A. katsoo, että työsuojelutarkastukset ovat merkittävässä asemassa, kun tavoitteena on 
suojella työntekijöiden oikeuksia, estää työnantajia käyttämästä hyväksi työntekijöitä ja 
tukea oikeudenmukaista ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua, sillä työsuojelutarkastukset 
edistävät omalta osaltaan sitä, että palkat ja sosiaaliturvamaksut tulevat todella 
maksetuiksi, mikä lisää verotuloja ja sosiaalirahastojen tuloja; 

B. katsoo, että pimeän työn tekeminen vaikuttaa kielteisesti jäsenvaltioiden kansantalouksiin 
ja Euroopan sosiaalimallin taloudelliseen kestävyyteen ja se vie pohjaa sosiaalietuuksien 
sekä julkisten palvelujen rahoitukselta ja jakamiselta;

C. toteaa, että pimeästi palkatut työntekijät kärsivät toissijaisista kielteisistä seurauksista, 
kuten siitä, että heillä ei ole pääsyä koulutukseen sekä tapaturman tai kiinnijäämisen 
pelosta, mikä puolestaan heijastuu yritysten tuottavuuteen ja koko talouteen;

D. katsoo, että pimeän työn tekeminen vääristää kilpailua sisämarkkinoilla, sillä se asettaa 
muut valtiot ja yritykset epäoikeudenmukaiseen kilpailuasemaan; 

E. toteaa, että pimeän työn osuus on 18,8 prosenttia EU-27:n bruttokansantuotteesta ja 
joissakin maissa jopa yli 30 prosenttia;

I. Kansalliset valvontatoimet

Tehokkaiden työsuojelutarkastusten periaatteet

1. korostaa, että työsuojelutarkastukset ovat julkisen palvelun tehtävä, sillä niin kauan kuin 
vastaavia laitoksia ei ole olemassa, niiden suorittamisesta voivat vastata ainoastaan 
julkiset ja riippumattomat toimihenkilöt;

2. huomauttaa, että kansallisten tarkastusviranomaisten valvonnan piiriin kuuluvat 
asemastaan riippumatta kaikki työntekijäryhmät, oli kyse sitten palkkatyöntyöntekijöistä 
tai itsenäisistä ammatinharjoittajista, ja kaikille on taattava samantasoinen suojelu;

3. on sitä mieltä, että työsuojelutarkastusten toteuttaminen tehokkaasti edellyttää, että 
viranomaisilla on riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit; on huolissaan siitä, että 
jäsenvaltioiden työsuojeluvirastoissa ei ole riittävästi henkilöstöä; kehottaa jäsenvaltioita 
lujittamaan työsuojeluvalvontaansa;

4. palauttaa mieliin, että kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet ILO:n 
yleissopimuksen nro 81 työsuojeluvalvonnasta; kehottaa jäsenvaltiota toimimaan 
yleissopimuksen periaatteiden mukaisesti;

5. kehottaa jäsenvaltioita suojelemaan työntekijöitä ja tarjoamaan heille mahdollisuuden 
maksuttomaan oikeusapuun, jos työsuojelutarkastuksissa paljastuu 
hyväksikäyttötapauksia; huomauttaa tässä yhteydessä, että tähän liittyvät toimenpiteet, 
esimerkiksi uhrin suora oikeus nostaa kanne tai ryhmäkanneoikeus, suojelevat 
työntekijöitä tehokkaasti;

6. kehottaa jäsenvaltioita kriminalisoimaan työolojen laiminlyönnin;
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7. huomauttaa, että kaikkien asianomaisten sosiaaliviranomaisten käytössä olevat sähköiset 
rekisterit, esimerkiksi Belgiassa ”Crossroads Bank for Social Security”1, ja näiden 
mukanaan tuoma tietojenvaihdon helpottuminen kaikkien asianomaisten viranomaisten 
välillä ovat hyödyllinen väline, jonka ansiosta kansalliset työsuojeluviranomaiset saavat 
nopeasti käyttöönsä tarkastuksia varten tarvitsemansa tiedot;

8. korostaa, että EU:sta ja kolmansista maista tulevien siirtotyötekijöiden 
työsuojelutarkastukset ovat paljastaneet lukuisia ongelmia, jotka liittyvät erityisesti siihen, 
mikä on kansallisten työsuojelutarkastusten rooli ja tehtäväkenttä; huomauttaa, että 
kansalliset sähköiset rekisterit, joihin työnantajien on kirjattava ennakolta tiedot 
ulkomaisista työntekijöistä, esimerkiksi Belgiassa käytössä oleva ”LIMOSA”2, helpottavat 
työsuojelutarkastuksia huomattavasti;

9. huomauttaa, että työmarkkinaosapuolilla ja erityisesti työntekijöiden edustajilla on tärkeä 
tehtävä varmistaa voimassa olevien säännösten noudattaminen; kehottaa jäsenvaltioita 
ottamaan työmarkkinaosapuolet virallisesti mukaan työsuojelutarkastuksiin;

10. huomauttaa, että puutteellisissa työoloissa työskentelevät ovat useammin 
vuokratyöntekijöitä kuin vakituisessa työsuhteessa olevia; huomauttaa, että 
vuokratyösuhteiden tehokkaan valvonnan varmistamiseksi tarkastajien oikeuksia on 
laajennettava niin, että ne ulottuvat työvoiman käyttäjään, ja työehtosopimusten mukaisten 
ja yrityksen omien säännösten ja vähimmäispalkkojen noudattamisen on kuuluttava 
tarkastuksen piiriin;

11. palauttaa mieliin, että kotitaloustyöntekijät tekevät työtä usein pimeästi, mutta asia ei 
usein kuulu kansallisten työsuojeluvirastojen toimivaltaan; kehottaa jäsenvaltioita 
mahdollistamaan tarkastukset yksityistalouksissa ja ottamaan käyttöön tehokkaita 
seuraamuksia;

12. pitää valitettavana, että näennäinen itsenäinen ammatinharjoittaminen on lisääntynyt 
huomattavasti erityisesti rakennusalalla; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
asianmukaisia valvontatoimia näennäisen itsenäisen ammatinharjoittamisen torjumiseksi 
esimerkiksi niin, että vahvistetaan arviointiperusteita sille, kuka on palkkatyöntekijä ja 
kuka ei;

Pimeä työ

13. kehottaa kansallisia työsuojeluviranomaisia laatimaan pimeän työn torjumiseksi sellaisen 
toimintasuunnitelman, joka kattaa palkkatyön ja itsenäisen ammatinharjoittamisen 
yhteydessä tapahtuvien väärinkäytösten kaikki muodot;

14. katsoo, että työsuojelutarkastajille suunnattuihin kansallisiin täydennyskoulutusohjelmiin 
olisi sisällytettävä erityisiä koulutusjaksoja, joissa käsitellään pimeää työtä sekä siihen 
liittyviä aiheita, kuten maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa;

                                               
1 http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html
2 https://www.socialsecurity.be/foreign/de/employer_limosa/home.html
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15. panee merkille suuntauksen itsenäisen ammatinharjoittamisen, ulkoistamisen ja 
alihankinnan lisääntymiseen; pitää koko alihankintaketjun kattavaa urakoitsijan vastuuta 
koskevaa lainsäädäntöä tehokkaana välineenä, jonka avulla hankintasopimusten 
tekeminen voidaan jäljittää paremmin, ja katsoo tämän vuoksi, että tällaisia säännöksiä 
olisi otettava käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa;

Työsuojelu – työterveys ja -turvallisuus

16. panee merkille työterveyshuollon ja työturvallisuuden toteuttamiseen liittyvät ongelmat 
tilanteissa, joissa työntekijät tekevät työtä pimeästi; painottaa, että työterveys ja 
työturvallisuus ovat työntekijän ja itsenäisen ammatinharjoittajan oikeuksia näiden 
asemasta riippumatta, ja katsoo, että tämä oikeus on taattava käytännössä parantamalla 
nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanoa;

17. vaatii tiukempia seuraamuksia yrityksille, jotka eivät noudata työntekijöiden 
perusoikeuksia koskevia velvollisuuksiaan, ja katsoo, että kyseiset seuraamukset olisi 
suunniteltava niin varoittaviksi, että työntekijät eivät saisi saada työterveyttä ja 
-turvallisuutta koskevien säännösten laiminlyönnistä minkäänlaista voittoa;

II. Toimintasuositukset Euroopan tasolla

Nopeampi ja tehokkaampi rajatylittävä tietojenvaihto

18. pitää kansallisten viranomaisten saumatonta yhteistyötä olennaisen tärkeänä sosiaalisen 
polkumyynnin lopettamiseksi ja reilun kilpailun varmistamiseksi sisämarkkinoilla; pitää 
myönteisenä komission aloitetta työsuojeluviranomaisten eurooppalaisen foorumin 
perustamiseksi;

19. kehottaa komissiota perustamaan EU:n erillisviraston, joka käsittelisi 
työsuojeluvelvoitteiden laiminlyöntiä ja pimeää työtä koskevia rajatylittäviä seikkoja ja 
jonka tehtäviin voisi kuulua esimerkiksi postilokeroyritysten havaitseminen, 
monikansallisten palveluntarjoajien valvonta, täydennyskoulutusohjelmien tarjoaminen, 
velvoitteiden laiminlyöntiä koskevien uusien keinojen havaitseminen sekä rajatylittävien 
tarkastusten järjestäminen;

20. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön sellaisen eurooppalaisen sosiaaliturvakortin, jonka 
väärentäminen on mahdotonta ja johon tallennetaan kaikki työsuhteen tarkastamiseksi 
tarvittavat tiedot, kuten sosiaaliturvaa ja työaikaa koskevat tiedot, ja johon sovelletaan 
tiukkoja tietosuojamääräyksiä;

21. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön työsuojeluvelvoitteiden laiminlyöntiä ja pimeää 
työtä koskevan eurooppalaisen varhaisvaroitusjärjestelmän, joka nopeuttaa tietojenvaihtoa 
jäsenvaltioiden välillä ja jonka yhteydessä laaditaan musta lista, jotta voidaan estää ajoissa 
työntekijöiden hyväksikäyttö; huomauttaa, että tähän varhaisvaroitusjärjestelmään 
voitaisiin ottaa mallia kuluttajasuojan alalla käyttöön otetusta yhteisön nopeasta 
tietojenvaihtojärjestelmästä (RAPEX);

22. katsoo, että eurooppalainen tietokanta, johon tallennetaan tietoja laittomasta työnteosta, 
toisi merkittävää eurooppalaista lisäarvoa pimeän työn torjuntaan;
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23. toteaa, että kansallisten tarkastusviranomaisten tarkastusoikeudet ulkomaisissa yrityksissä 
ovat tähän saakka olleet hyvin rajalliset; kehottaa lisäksi, että työntekijöiden lähettämistä 
koskevat todistukset on tallennettava EU:n laajuiseen sähköiseen rekisteriin, jotta voidaan 
valvoa lähetettyjen työntekijöiden työsuhteita jäsenvaltioissa;

Uusia lainsäädäntöaloitteita Euroopan tasolla

24. korostaa, että sosiaali- ja työllisyysalan nykyisissä direktiiveissä ei korosteta riittävästi 
parempaa täytäntöönpanoa ja työsuojelutarkastusten roolia; katsoo, että nykyisiä 
direktiivejä on tarkasteltava tältä osin uudestaan ja tarvittaessa tarkistettava, ja katsoo 
lisäksi, että sosiaali- ja työllisyysalan uusissa lainsäädäntöaloitteissa on varmistettava 
työsuojelutarkastuksille sellainen asema, että niillä voidaan taata tehokas suojelu;

25. arvostelee työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 
täytäntöönpanodirektiivin yhteydessä komission ehdotusta rajoittaa kansallisia 
valvontaoikeuksia siten, että säädetään tyhjentävistä toimenpideluetteloista; pitää 
tärkeänä, että kansalliset työsuojeluviranomaiset voivat tarkastaa kaiken, mitä ne pitävät 
tärkeänä;

26. kehottaa komissiota esittämään sellaista direktiiviä, joka mahdollistaa työnvälitykseen 
kohdistuvat laajamittaiset tarkastukset, ja katsoo, että työnvälitystoimistot olisi 
sertifioitava ja niiden tehtävä työnvälitystoiminnastaan ilmoitus keskusilmoituspisteeseen;

27. kehottaa komissiota esittämään toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sellaista direktiiviä, 
joka tukee työsuojeluviranomaisten roolia ja jossa säädetään työsuojelutarkastuksia 
koskevat eurooppalaiset standardit;

28. huomauttaa, että kilpailupolitiikka pannaan täytäntöön Euroopan tasolla; pitää tärkeänä, 
että saman mallin mukaan perussopimuksiin sisällytetään sosiaalisen polkumyynnin 
kieltäviä määräyksiä, jotka antavat komissiolle toimivallan varmistaa niiden 
täytäntöönpano; katsoo, että komissiolla olisi oltava valtuudet määrätä yrityksille 
seuraamuksia samaan tapaan kuin kilpailuoikeuden rikkomisesta;

29. pitää tärkeänä, että komission esittämät sosiaalisen polkumyynnin kieltävät säännökset 
olisi vahvistettava sitovassa säädöksessä; katsoo, että olisi otettava käyttöön Euroopan 
tason työsuojelutarkastukset näiden toimivaltuuksien toteuttamiseksi;

30. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

Viime vuosikymmenten taloudelliset ja sosiaaliset muutokset vaikuttavat perustavanlaatuisesti 
työelämään. Maailmantalouden globalisaatio on vaikuttanut kielteisesti 
työmarkkinasuhteisiin, jotka perinteisesti ovat olleet varmat ja oikeudenmukaiset. 
Alihankinta, ulkoistaminen, epävarmat työsuhteet, työtehon lisääminen ja epävarmuus työstä 
heikentävät työllisyyden laatua Euroopassa.

Työsuhteiden heikentymiseen liittyy työlainsäädännön ja työntekijöiden oikeuksien 
polkeminen. Pimeä työ ja harmaa talous ovat yhä suurempia ongelmia Euroopan unionissa.

Harmaa talous estää yhteiskuntaa kehittymästä, ja pimeä työ luo syrjäytyneiden 
työntekijöiden joukon, joka hyvin todennäköisesti joutuu taloudelliseen ja sosiaaliseen 
ahdinkoon. Tulojen ja sosiaaliturvan puute saa aikaan sen, että pimeän työn tekijöiden on 
vaikeaa suunnitella perhe-elämäänsä ja tulevaisuuttaan, kun asumisen kaltaisia perustarpeita 
ei ole tyydytetty. Pimeän työn tekijät eivät voi maksaa sosiaaliturvamaksuja eivätkä näin 
myöskään hyötyä täysimääräisesti sosiaaliturvajärjestelmästä, ja usein heille maksetaan 
matalampia palkkoja kuin alalla muuten. Tästä on haittaa paitsi kullekin henkilölle itselleen 
myös laillisille työntekijöille, sillä he joutuvat kilpailemaan palkoillaan halvempien 
työntekijöiden kanssa.

Pimeästä työstä ja harmaasta taloudesta on haittaa koko taloudelle: ne vaikuttavat tuotteiden 
ja palveluiden laatuun sekä yritysten tuottavuuteen ja edistävät epäreilua kilpailua 
sisämarkkinoilla, kun verotuloja menetetään veronkierron ja saamatta jäävien 
sosiaaliturvamaksujen muodossa. Lisäksi tulevat niiden epäsuorat vaikutukset yhteiskuntaan, 
sillä pimeä työ ja harmaa talous heijastuvat työoloihin ja työpaikan turvallisuuteen ja näkyvät 
maahanmuuttajien, nuorten, naisten, ammattitaidottomien ja heikosti koulutettujen 
työntekijöiden kaltaisten haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien hyväksikäyttönä, 
kansallisten sosiaaliturvamaksujen maksamatta jäämisenä sekä tästä johtuvina vaikutuksina 
eläkkeisiin ja sosiaaliturvaan.

Pimeä työ on uhka myös yrityksille. Motivoituneet työntekijät ovat tuottavampia ja heidän 
työnsä laatu on parempi. Työntekijöiden motivaatio syntyy arvostuksen, oikeudenmukaisen 
kohtelun ja turvallisuuden tunteesta. Pimeää työtä tekevät eivät saa sitä samaa arvostusta, 
oikeudenmukaista kohtelua ja turvallisuuden tunnetta kuin lailliset työntekijät, ja useimmiten 
heille maksetaan matalampaa palkkaa ja heidät on helppo irtisanoa.

Erityisesti näinä kriisiaikoina, kun Euroopan valtiot ja komissio kehottavat julkisen talouden 
vakauttamiseen, on puututtava siihen, että pimeän työn osuus on 18,8 prosenttia EU-27:n 
bruttokansantuotteesta ja joissakin maissa jopa yli 30 prosenttia. Julkisen talouden 
vakauttamisessa voidaan onnistua vain, jos epäterveet kilpailukäytännöt eivät nakerra 
valtiontaloutta.

Tässä mietinnössä pyritään kiinnittämään huomio työsuojeluvalvonnan rooliin pimeän työn 
torjunnassa unionissa. Nykyään kaikki pimeän työn torjuntamenetelmät, joihin sisältyy 
työsuojelutarkastuksia, ovat vaikeuksissa monissa jäsenvaltioissa, sillä työsuojelutarkastusten 
määrärahoja on vähennetty kustannusten säästämiseksi.
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Edellä kuvatuista syistä mietinnössä korostetaan työsuojeluviranomaisten Euroopan unionissa 
kohtaamia ongelmia ja annetaan toimintasuosituksia pimeän työn torjumiseksi ja 
työsuojeluviranomaisten työskentelymahdollisuuksien parantamiseksi.

Työsuojelutarkastukset ovat olennainen osa työsuojeluhallintoa. Tehokas työsuojeluvalvonta, 
joka pystyy vastaamaan muuttuvien työmarkkinoiden haasteisiin, on olennainen osa hyvää 
hallintoa. Työsuojelutarkastuksilla on keskeinen merkitys, jotta voidaan valvoa työntekijöiden 
oikeuksien toteutumista, estää häikäilemättömien työnantajien väärinkäytökset ja edistää 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Työsuojelutarkastukset voivat tehdä ihmisarvoisesta 
työstä totta ja toimia yhteiskunnan sosioekonomisten kehityssuuntien osoittimina. Talouskriisi 
ei voi olla este, vaan sen on oltava kannustin työsuojelutarkastusten parantamiseksi ja 
lujittamiseksi, jotta voidaan varmistaa työntekijöiden suojelu.

Tämä mietintö jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa keskitytään kansalliseen 
tasoon, sillä työsuojelutarkastusten toteuttaminen kuuluu edelleen kansallisten viranomaisten 
tehtäviin.

Esittelijä esittää periaatteita, joita noudattaen työsuojelutarkastukset voidaan suorittaa 
tehokkaasti jäsenvaltioissa. Mietinnössä määritellään työsuojelutarkastusten tehtävä ja 
soveltamisala. Siinä korostetaan, että työsuojelutarkastusten on katettava kaikki 
työntekijäryhmät. Tämä on mietinnön keskeinen vaatimus.

Lisäksi mietinnössä kiinnitetään huomiota hyväksikäytettyjen työntekijöiden suojeluun.
Monissa maissa pimeän työn tekijöiden on vaikeaa vaatia oikeuksiaan. On oltava selvää, että 
työntekijöiden palkanmaksu menee yhteisöjen tuottojen edelle, ja tätä periaatetta rikkoville 
työnantajille on määrättävä sakkoja.

Lisäksi mietinnössä vahvistetaan joitakin esimerkkejä jäsenvaltioiden parhaista käytänteistä, 
jotka saattaisivat hyödyttää muiden maiden työsuojelutarkastuksia Torjuakseen tehokkaasti 
pimeää työtä jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön innovatiivisia järjestelmiä yhteistyön 
tekemiseksi muiden viranomaisten kanssa sekä liikkuvien työntekijöiden 
rekisteröintijärjestelmiä.

Lisäksi mietinnössä korostetaan haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, joista voidaan 
mainita esimerkiksi itsenäiset ammatinharjoittajat, vuokratyöntekijät ja kotitaloustyöntekijät. 
Näissä ryhmissä pimeän työn tekeminen on erityisen yleistä, ja ne aiheuttavat kansallisille 
työsuojeluviranomaisille päänvaivaa monimutkaisen työllisyystilanteensa takia. 

Toiseksi mietinnössä pyritään painottamaan Euroopan tasoa: siinä korostetaan 
toimintasuosituksia kansallisten viranomaisten rajatylittävän yhteistyön edistämiseksi sekä 
uusia lainsäädäntöaloitteita työsuojelutarkastusten tehostamiseksi.

Jos työlainsäädännön soveltamista valvottaessa pyritään tehostamaan työsuojelutarkastuksia, 
pelkät suositukset eivät enää riitä Euroopassa sen varmistamiseksi, että työnteko 
jäsenvaltioissa on ihmisarvoista, vakaata, terveellistä ja turvallista. Mietinnössä pyritään 
kiinnittämään huomiota siihen, että oikeudellisesti sitovia keinoja tarvitaan kiireesti, jotta 
voitaisiin valvoa työntekijöiden suojelun ja työllisyyden turvaamisen täytäntöönpanoa sekä 
työntekijöiden perusoikeuksien ja sosiaalisten perusoikeuksien toteutumista. Tämä on 
aloitettava lujittamalla työntekijöiden perusoikeuksia ja sosiaalisia perusoikeuksia ja 
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pyrkimällä edistämään reilua kilpailua ja työntekijöiden oikeuksia. Kyseinen periaate on 
vahvistettava unionin primäärilainsäädännössä siten, että hyväksytään sosiaalisen kehityksen 
pöytäkirja sosiaalisten perusoikeuksien turvaamiseksi kansallisten uudistusten ja 
säästötoimien mahdollisilta kielteisiltä vaikutuksilta.

Tehokas unionin tason työlainsäädäntö tehostaa työsuojelutarkastuksia niin, että näillä 
kyetään valvomaan työlainsäädännössä vahvistettujen selkeiden ja sitovien periaatteiden 
täytäntöönpanoa. Sosiaalinen polkumyynti ja työvoiman hyväksikäyttö ovat vakavia ongelmia 
sisämarkkinoilla ja vaikuttavat tuhansiin työntekijöihin ja yritysten, erityisesti pk-yritysten, 
kilpailukykyyn. Tämän vuoksi työntekijöiden suojelemiseksi on otettava käyttöön unionin 
lainsäädäntöä, ja lainsäädännön täytäntöönpanoa on valvottava unionin tason 
työsuojelutarkastuksilla.

Työsuojelutarkastukset rajatylittävien työsuhteiden yhteydessä muodostavat yhden 
suurimmista ongelmista. Kansallisilla viranomaisilla on vaikeuksia saada tärkeitä tietoja 
lähtövaltion viranomaisilta ja saada selkoa usein pitkään alihankintaketjuun perustuvasta 
työsuhteesta.

Esittelijä pitää myönteisenä komission aloitetta työsuojeluviranomaisten eurooppalaisen 
foorumin perustamiseksi. Lisäksi esittelijä katsoo, että on otettava käyttöön lisätoimenpiteitä 
pimeän työn torjumiseksi rajatylittävissä tapauksissa. 

Yksi suosituksista on, että perustetaan EU:n erillisvirasto, joka käsittelee kaikenlaisia 
rajatylittäviä tapauksia työsuojelutarkastusten alalla. Erillisvirasto voisi esimerkiksi valvoa 
monikansallisia palveluntarjoajia sekä postilokeroyrityksiä, tarjota erityisiä eurooppalaisia 
koulutusohjelmia sekä järjestää rajatylittäviä tarkastuksia. 

Toinen ehdotus on, että otetaan käyttöön eurooppalainen sosiaaliturvakortti, johon 
tallennetaan kaikki tarvittavat tiedot, kuten työaikaa ja sosiaaliturvaa koskevat tiedot. Näin 
työsuojelutarkastajat voivat tarkistaa kaikki tarvittavat tiedot paikan päällä. Tällainen kortti on 
jo otettu käyttöön rakennusalalla, jossa sitä on jo testattu kokeiluhankkeena. Vastaavanlainen 
kortti on jo otettu käyttöön rakennusalalla Ruotsissa, missä se on osoittautunut aikaisempaa 
helpommaksi ja erittäin tehokkaaksi tavaksi valvoa työpaikkoja ja -tiloja.
Työsuojelutarkastajat saavat käyttöönsä kortinlukulaitteen, joilla tiedot voidaan lukea kortilta 
erittäin nopeasti ja vaivattomasti. Luxemburgissa vastaava järjestelmä otettiin käyttöön 
tammikuussa 2013.

Lisäksi esittelijä ehdottaa, että otetaan käyttöön varhaisvaroitusjärjestelmä, jonka ansiosta 
kansalliset viranomaiset voivat vaihtaa tietoja petoksista ja väärinkäyttötapauksista, joihin 
yritykset ovat syyllistyneet. Tällainen järjestelmä on jo otettu käyttöön kuluttajansuojan alalla 
(RAPEX), ja sillä on onnistuttu vähentämään väärinkäytöksiä.

Mietinnössä ehdotetaan myös mahdollisia uusia lainsäädäntöaloitteita. Työterveyden ja 
-turvallisuuden alalla EU:n lainsäädäntö ja toimielimet tehostavat työsuojelutarkastuksia ja 
koordinoivat niitä unionin tasolla. Samaa ei voida sanoa työoloista ja työntekijöiden 
suojelusta. 

Yhtenä vaihtoehtona voitaisiin harkita uusien direktiivien antamista, jotta voitaisiin toisaalta 
lujittaa työsuojelutarkastajien roolia ja toisaalta mahdollistaa työnvälitystoimistojen parempi 
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valvonta.  Esittelijä huomauttaa myös, että vaikka Euroopan tasolla on otettu käyttöön tehokas 
kilpailupolitiikka, jonka täytäntöönpanoa komissio valvoo onnistuneesti, jos yritykset 
syyllistyvät epäterveisiin kilpailukäytäntöihin, sosiaalisen polkumyynnin vastaisten sääntöjen 
täytäntöönpanoa ei valvota unionin tasolla. Mietinnössä kiinnitetään huomiota siihen, että 
pimeä työ on myös yksi keino vääristää kilpailua sisämarkkinoilla, ja se olisi kriminalisoitava.
Tämän vuoksi mietinnössä pyydetään, että perussopimuksiin olisi sisällytettävä sosiaalisen 
polkumyynnin kieltäviä määräyksiä, jotka antavat komissiolle toimivallan määrätä 
seuraamuksia työntekijöiden turvaamiseksi.

Toinen sellainen ala, jolla tarvitaan unionin tason oikeustoimia, on työn uusien muotojen ja 
epätyypillisten työsuhteiden sääntely. EU:n tasolla on otettava käyttöön selkeä ja sitova 
työntekijän määritelmä, jotta voidaan torjua näennäistä itsenäistä ammatinharjoittamista, joka 
on yksi yleisimmistä käytännöistä työlainsäädännön kiertämiseksi. Määritelmä antaa 
työsuojelutarkastajille tärkeän välineen, jonka avulla voidaan määrittää, turvautuvatko 
yritykset laittomasti kyseiseen käytäntöön.


