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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sosiaalisesta suojelusta kaikille, myös itsenäisille ammatinharjoittajille
(2013/2111(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklan 3 kohdan ja 
6 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 9, 53 ja 151–
157 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 5, 15, 16, 27, 31, 34 ja 35 artiklan;

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisen peruskirjan (tarkistettu) 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19 ja 
23 artiklan,

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen nro 102 (1952) 
sosiaaliturvan vähimmäistasosta,

– ottaa huomioon ILOn yleissopimuksen nro 117 (1962) sosiaalipolitiikan perustavoitteista 
ja -vaatimuksista,

– ottaa huomioon ILOn yleissopimuksen nro 121 (1964) työvammatapauksissa 
myönnettävistä eduista, yleissopimuksen nro 128 (1967) työkyvyttömyys-, vanhuus- ja 
jälkeenjääneiden etuuksista, yleissopimuksen nro 130 (1969) lääkintähuollosta ja 
päivärahasta, yleissopimuksen nro 68 (1988) työllisyyden edistämisestä ja 
työttömyysturvasta ja yleissopimuksen nro 183 (2000) äitiyssuojelusopimuksen 
(muutettu) uudistamisesta,

– ottaa huomioon ILOn vuonna 2012 antaman suosituksen sosiaalisen suojelun 
vähimmäistasoista,

– ottaa huomioon ILOn vuonna 2010 julkaiseman raportin ”World Social Security Report 
2010/11 – Providing coverage in times of crisis and beyond”1,

– ottaa huomioon ILOn marraskuussa 2003 julkaiseman raportin ”Social protection: a life 
cycle continuum investment for social justice, poverty reduction and development”2,

– ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta3,

                                               
1 http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_142209/lang--en/index.htm
2 http://www.ilo.org/public/english/protection/download/lifecycl/lifecycle.pdf
3 EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.
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– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2010/41/EU miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin sekä neuvoston direktiivin 86/613/ETY 
kumoamisesta1,

– ottaa huomioon 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 
yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista2,

– ottaa huomioon 24. kesäkuuta 1992 annetun neuvoston suosituksen yhteisistä perusteista 
liittyen riittäviin resursseihin ja sosiaaliavustukseen sosiaalisen suojelun järjestelmissä 
(92/441/ETY)3,

– ottaa huomioon 27. heinäkuuta 1992 annetun neuvoston suosituksen sosiaalisen suojelun 
tavoitteiden ja politiikkojen lähentämisestä (92/442/ETY)4,

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 1999 annetut neuvoston päätelmät yhteistyön lujittamisesta 
sosiaalisen suojelun uudistamiseksi ja parantamiseksi5,

– ottaa huomioon 10. helmikuuta 2011 julkaistun sosiaalisen suojelun komitean raportin 
”SPC Assessment of the social dimension of the Europe 2020 Strategy”6,

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020 –
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Valkoinen kirja –
Toimintasuunnitelma riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten” (COM(2012)0055),

– ottaa huomioon 8. tammikuuta 2013 julkaistun komission raportin ”Employment and 
Social Developments in Europe 2012”7,

– ottaa huomioon 20. elokuuta 2012 annetun komission tiedonannon sosiaalisesta suojelusta 
Euroopan unionin kehitysyhteistyössä (COM(2012)0446),

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2006 julkaistun komission vihreän kirjan 
”Työlainsäädäntö 2000-luvun haasteiden tasalle” (COM(2006)0708),

– ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2010 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon aiheesta ”Itsenäisen ammatinharjoittamisen uudet kehityssuunnat: 
taloudellisesti riippuvaisen itsenäisen ammatinharjoittamisen erityistapaus” (SOC/344)8,

                                               
1 EUVL L 180, 15.7.2010, s. 1.
2 EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.
3 EYVL L 245, 26.8.1992, s. 46.
4 EYVL L 245, 26.8.1992, s. 49.
5 EYVL C 8/05, 12.1.2000, s. 7.
6 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st06/st06624-ad01.en11.pdf
7 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7315
8 CESE 639/2010 - SOC/344.
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– ottaa huomioon 21. maaliskuuta 2013 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon itsenäisen ammatinharjoittajan aseman väärinkäytöstä (INT/628)1,

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2008 annetun komission tiedonannon komission 
suosituksesta työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämiseksi 
(COM(2008)0639) ja 6. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman työmarkkinoilta 
syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämisestä2, 

– ottaa huomioon 14. lokakuuta 2009 annetun komission tiedonannon julkisen talouden 
pitkän aikavälin kestävyydestä elpyvässä taloudessa (COM(2009)0545)3, 

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman epätyypillisistä 
työsuhteista, turvatusta työurasta, joustoturvasta ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
uusista muodoista4,

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman sosiaalisesta suojelusta 
ja sosiaalisesta osallisuudesta (2005/2097(INI))5,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman vähimmäistulon asemasta 
köyhyyden torjunnassa ja osallistavan yhteiskunnan edistämisessä Euroopassa,6

– ottaa huomioon 11. syyskuuta 2013 antamansa päätöslauselman nuorisotyöttömyyden 
torjunnasta: selviytymiskeinot (2013/2045(INI))7,

– ottaa huomioon 9. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Tehokkaammin 
pimeää työtä vastaan”8,

– ottaa huomioon 23. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman ihmisarvoisesta työstä 
kaikille9,

– ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman työlainsäädännön 
uudistamisesta 2000-luvun haasteita vastaavaksi10,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tulevaisuudesta11,

                                               
1 CESE 2063/2012 - INT/628.
2 EUVL C 212 E, 5.8.2010, s. 23.
3 EUVL C 161 E, 31.5.2011, s. 112.
4 EUVL C 351 E, 2.12.2011, s. 39.
5 EUVL C 291 E, 30.11.2006, s. 304.
6 EUVL C 70 E, 8.3.2012, s. 8.
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0365.
8 EUVL C 9 E, 15.1.2010, s. 1.
9 EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
10 EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 401.
11 EUVL C 33 E, 5.2.2013, s. 65.
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– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisesta foorumista (2011/2052(INI))1, 

– ottaa huomioon 21. toukokuuta 2013 antamansa päätöslauselman toimintasuunnitelmasta 
riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten (2012/2234(INI))2, 

– ottaa huomioon 12. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
”Kasvua ja yhteenkuuluvuutta tukevat sosiaaliset investoinnit, mukaan luettuna Euroopan 
sosiaalirahaston täytäntöönpano vuosina 2014–2020” (2013/2607(RSP))3,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan toukokuussa 2013 tilaaman 
tutkimuksen aiheesta ”Social protection rights of economically dependent self-employed 
workers”4,

– ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) vuonna 2013 
teettämän raportin ”Self-employed or not self-employed? Working conditions of 
’economically dependent workers’”5,

– ottaa huomioon 2. maaliskuuta 2009 julkaistun Eurofoundin raportin ”Itsenäiset 
ammatinharjoittajat: työmarkkinasuhteet ja työolot” (”Self-employed workers: industrial 

relations and working conditions”)6,

– ottaa huomioon huhtikuussa 2013 julkaistun Eurofoundin vertailevan raportin ”Social 

partners’ involvement in unemployment benefit regimes in Europe”7,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

A. katsoo, että oikeus sosiaaliturvaan on perusihmisoikeus ja että se kuuluu erottamattomana 
osa eurooppalaiseen sosiaaliseen malliin; ottaa huomioon, että Kansainvälinen työjärjestö 
(ILO) on hyväksynyt suositukset, jotka koskevat sosiaalisen suojelun vähimmäistasoja, 
joilla pyritään takaamaan jokaiselle perusoikeus sosiaaliturvaan ja ihmisarvon mukaiseen 
elintasoon;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0495.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0204.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0266.
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92570
5 http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1366.htm
6 http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/index.htm
7 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1206018s/tn1206018s_3.htm
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B. katsoo, että sosiaalinen suojelu on investointi ihmiseen, sillä se edistää sopeutumista 
työmarkkinoiden kehitykseen, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa ja 
työmarkkinoille osallistumista; katsoo, että sosiaaliturva vakauttaa taloutta ja on 
suhdanteita tasoittava tekijä, jonka ansiosta kotimainen kysyntä ja kulutus kasvavat;

C. ottaa huomioon, että kriisin voittamiseksi jäsenvaltiot ovat supistaneet rajusti julkista 
talouttaan juuri samaan aikaan kun sosiaalista suojelua on lisättävä työttömien määrän 
äkillisen nousun vuoksi; toteaa, että kansallisten sosiaaliturvamäärärahojen käytössä on 
vastattava uuteen haasteeseen, sillä maksut ovat vähentyneet sen jälkeen kun monet ovat 
jääneet työttömiksi tai palkkoja on alennettu, joten Euroopan sosiaalinen malli on todella 
vaarassa;

D. katsoo, että sosiaalisen suojelun kattavuus EU:n jäsenvaltioissa ei ole vielä riittävä; toteaa, 
että EU:ssa heikossa asemassa oleviin työntekijöihin kohdistuu edelleen usein 
väärinkäytöksiä ja että työmarkkinoiden jakautuminen on yhä selvä tosiasia, jonka vuoksi 
suojelun taso vaihtelee suuresti erityyppisten työsopimusten ja -suhteiden mukaan ja josta 
seuraa ongelmia yhteiskuntaan integroitumisessa ja yhteiskunnallista eriarvoisuutta;

E. toteaa, että suurin osa perinteisistä sosiaaliturvajärjestelmistä ja erityisesti sosiaaliturva 
sekä työlainsäädäntö on suunniteltu takaamaan palkansaajien sosiaaliset ja työhön liittyvät 
oikeudet; katsoo, että työn luonteen muuttuessa ja yhä useammin itsenäisen 
ammatinharjoittamisen yhteydessä on vaarana, että uudet työntekijäryhmät eivät saa 
riittävää sosiaalista suojelua;

F. katsoo, että on välttämätöntä määritellä selkeästi näennäisesti itsenäinen 
ammatinharjoittaminen ja torjuttava ennakolta mahdollisia väärinkäytöksiä, jotta vältetään 
työntekijöiden sosiaalisten oikeuksien loukkaaminen, kilpailun vääristyminen ja 
sosiaalisen polkumyynnin riski;

G. katsoo, että taloudellisesti riippuvaisten itsenäisten ammatinharjoittajien työolojen kehitys 
ei eroa jyrkästi palkansaajien työolojen kehityksestä, joten heidän sosiaaliturvaan ja 
työhön liittyvien oikeuksiensa olisi oltava lähempänä palkansaajien vastaavia oikeuksia;

Sosiaaliturva kaikille

1. korostaa tarvetta kehittää ja uudenaikaistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, jotta voidaan taata 
kaikille riittävä sosiaalinen suojelu, joka perustuu yleisen saatavuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteille ja kykyyn vastata joustavasti väestökehitykseen ja 
työmarkkinoiden muutoksiin;

2. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan sosiaaliturvajärjestelmien vastuullisen ja kestävän 
rahoituksen, erityisesti talouskriisin aikana, jotta voidaan taata sosiaalietuuksien riittävyys, 
unohtamatta sitä, että yksi tärkeimmistä sosiaalisten investointien vaikuttimista on se, että 
niiden avulla voidaan sovittaa yhteen sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet; katsoo sen 
vuoksi, että niitä ei saisi pitää menoina vaan pikemminkin investointeina;

3. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan sosiaalisen suojelun kansallisen vähimmäistason, jolla 
varmistetaan vähintään pääasiallisten tulonlähteiden suojelu ja perussosiaalietuuksien 
saatavuus, erityisesti sairauden, työttömyyden, äitiyden ja vammaisuuden yhteydessä, 
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mikä mahdollistaisi köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan jäsenvaltioissa;
kehottaa lisäksi jäsenvaltioita laatimaan strategioita sosiaaliturvan kehittämiseksi ILOn 
ehdotusten mukaisesti;

4. korostaa, että tehokkaaseen sosiaaliseen suojeluun olisi sisällyttävä toimia, joilla pyritään 
edistämään edunsaajien osallistumista työmarkkinoille, ja että sosiaalisen suojelun tason 
alentaminen ei edistä työllisyyttä;

5. kehottaa jäsenvaltioita ponnistelemaan enemmän työpaikkojen luomiseksi nuorille ja 
varmistamaan, että nuoria työntekijöitä ei syrjitä rajoittamalla heidän oikeuksiaan 
sosiaaliturvaan;

6. kehottaa jäsenvaltiota huolehtimaan erityisesti siitä, että sosiaaliturva taataan 
heikoimmassa asemassa oleville ryhmille – työttömät, vammaiset, yksinhuoltajaperheet, 
nuoret, eläkeläiset, nuoret perheet jne.; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita varmistamaan, että 
kaikkein heikoimmassa asemassa oleville henkilöille ja pitkäaikaista hoitoa tarvitseville 
henkilöille tarjotaan helpommin saatavilla olevia sosiaalipalveluja, erityisesti maaseutu-
aluilla;

7. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan toimia, joilla torjutaan naisten syrjintää 
työmarkkinoilla, sekä sosiaalista suojelua koskevia toimia, jotta naisten palkat samasta 
työstä ja heidän sosiaalietuutensa eivät olisi alempia kuin miesten palkat ja sosiaalietuudet 
ja jotta varmistettaisiin äitiyden suojelu; kehottaa myös neuvostoa nopeuttamaan 
synnytystä edeltävää ja sen jälkeistä vapaata koskevan direktiivin hyväksymistä;

8. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan konkreettisia toimia köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseksi, mukaan lukien riittävä vähimmäistulo ja 
sosiaaliturvajärjestelmä, jotka perustuvat erilaisiin kansallisiin käytäntöihin: 
työehtosopimuksiin tai kansalliseen lainsäädäntöön;

9. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan pimeän työn ja epävarmojen työsuhteiden torjuntaa ja 
takaamaan riittävän sosiaalisen suojelun kaikille työntekijöille; katsoo lisäksi, että on 
tuomittava tapaukset, joissa säästöjen saamiseksi tavanomainen rekrytointi korvataan 
tietoisesti epätyypillisillä työsuhteilla, jotka heikentävät ajan mittaan työtekijöiden 
sosiaaliturvaa;

10. kehottaa komissiota tarkastelemaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia 
säännöksiä ja kiinnittää jäsenvaltioiden huomion siihen, että sosiaalietuuksiin liittyvien 
väärinkäytösten vähentämiseksi liikkuvien työntekijöiden sosiaaliseen suojeluun ei saa 
soveltaa syrjiviä toimenpiteitä; katsoo sen sijaan, että kaikilla liikkuvilla työntekijöillä 
olisi oltava samat oikeudet sosiaaliturvaan ja mahdollisuus vakuutuksen saantiin;

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan EU:n kannalta, onko työntekijöiden sosiaaliturva 
heikentynyt ja onko joustoturvaa koskevia periaatteita noudatettu sen jälkeen kun 
jäsenvaltioiden työlainsäädäntöön tehtiin hiljattain muutoksia, joilla pyrittiin lisäämään 
työmarkkinoiden joustavuutta;

12. vaatii komissiota sisällyttämään kaikkiin ehdotuksiinsa ihmisarvoista työtä koskevassa 
ILOn ohjelmassa asetetut neljä tavoitetta ja vuotuiseen kasvuselvitykseen sosiaalisen 
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suojelun kansallisia vähimmäistasoja koskevassa ILOn suosituksessa asetetut tavoitteet, 
jotta nämä vähimmäistasot taattaisiin kaikille työntekijöille EU:ssa heidän koko elämänsä 
ajan;

Itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaaliturva

13. korostaa, että itsenäinen ammatinharjoittaminen on epäilemättä nähtävä työmarkkinoiden 
joustotoimenpiteenä, jolla edistetään työpaikkojen luomista ja työttömyyden 
vähentämistä, ja että sen myönteistä kehityssuuntaa on tuettava itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaalista suojelua koskevilla asianmukaisilla toimilla;

14. korostaa, että on tarpeen saada käyttöön tilastotietoja, jotka ovat ajantasaisia ja 
yksityiskohtaisempia kuin tällä hetkellä käytettävissä olevat tilastotiedot ja joita voitaisiin 
hyödyntää seurattaessa ja arvioitaessa eri näkökohdista itsenäisten ammatinharjoittajien ja 
heihin kuuluvien erilaisten ryhmien taloudellista merkitystä sekä asemaa työmarkkinoilla 
alan, yhteiskunnallisen aseman, iän ja sukupuolen mukaan;

15. kiinnittää huomiota siihen, että itsenäistä ammatinharjoittamista koskevan yksiselitteisen 
määritelmän puuttuminen vaikeuttaa huomattavasti itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaaliturvan yhteensovittamista jäsenvaltioiden välillä ja voi sen vuoksi rajoittaa 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta;

16. kehottaa komissiota laatimaan käsitteellisen kehyksen, jossa määriteltäisiin oikeudellisesti 
epätyypillisen työsuhteen luonne ja erilaiset muodot yleensä ja itsenäisen 
ammatinharjoittamisen luonne ja erilaiset muodot yleisimpänä epätyypillisenä 
työsuhteena, ja soveltamaan siten työlainsäädäntöä ja sosiaalista suojelua koskevia toimia 
työnteon muotojen perusteella ja tarkastelemaan mahdollisuutta säännellä asianmukaisesti 
itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaaliturvaa; katsoo, että on myös tunnistettava selvästi 
näennäisesti itsenäinen ammatinharjoittaminen ja asetettava seuraamuksia työnantajille, 
jos tällaisia tapauksia tulee ilmi;

17. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ei tule 
vilpillisen kilpailun välinettä eikä keinoa, jolla estetään työntekijöitä saamasta 
sosiaaliturvaa ja työtä, ja että itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaaliset ja työhön 
liittyvät oikeudet ovat mahdollisimman vähän sidoksissa heidän asemaansa eli siihen, 
ovatko he palkansaajia vai itsenäisiä ammatinharjoittajia; vaatii toisaalta, että itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja palkansaajien samaistamista vältetään, jotta voidaan säilyttää 
itsenäisen ammatinharjoittamisen ja senkaltaisen taloudellisen toiminnan edut ja 
myötävaikuttaa yrittäjähengen ja palvelujen laadun kehittämiseen;

18. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään eläkkeisiin, vammaisuuteen, äitiys- tai isyysvapaaseen 
ja työttömyyteen liittyvää sosiaalista suojelua, jotta se voidaan mukauttaa paremmin 
itsenäisten ammatinharjoittajien tarpeisiin, erityisesti niiden, joiden työ on samanlaista 
kuin palkansaajien työ;

19. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan, että henkilöt, jotka haluavat hankkia 
itsenäisen ammatinharjoittajan aseman, saavat ehdottomasti riittävät tiedot muutoksista, 
jotka koskevat heihin sovellettavaa sosiaalista suojelua ja työlainsäädäntöä sekä heidän 
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taloudelliseen toimintaansa liittyviä muita oikeuksia ja velvollisuuksia ja jotka ovat 
seurausta tästä uudesta asemasta;
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20. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan mukaan työmarkkinaosapuolet sosiaalisen 
suojelun kehittämistä ja uudenaikaistamista koskevaan prosessiin ja kehittämään 
sosiaalista vuoropuhelua unionin ja kansallisella tasolla; kehottaa lisäksi 
työmarkkinaosapuolia ottamaan asialistalle kysymykset, jotka liittyvät itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin sovellettavaan työlainsäädäntöön ja sosiaaliseen suojeluun; 

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioille ja niiden parlamenteille.
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PERUSTELUT 

I. Sosiaaliturva kaikille

Sosiaalinen suojelu on eurooppalaisen sosiaalisen mallin ytimessä. Sen keskeisenä 
tehtävänä on edistää sosiaalista osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta, turvata toimeentulo ja 
taata kaikille korkealaatuiset koulutus- ja terveyspalvelut. Sosiaalisen suojelun politiikka 
kuuluu toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kunkin jäsenvaltion vastuualueeseen. EU:n tasolla 
on kuitenkin perustettu avoin koordinointimenetelmä, joka on yhteisten tavoitteiden ja 
indikaattoreiden sopimiseen perustuva vapaaehtoinen poliittinen yhteistyöprosessi. Yksi 
sosiaalisen suojelun keskeisistä tavoitteista on lisätä palvelujen tasapuolisuutta ja tehokkuutta 
ja tukea samalla sosiaalista osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta pohjana, jolle osallistava ja 
kestävä kasvu sekä köyhyyden vähentäminen perustuvat. Nämä tavoitteet kumpuavat 
luonnollisella tavalla Euroopan unionin perusarvoista1.

Yhteiskunnissa tarvitaan tehokasta sosiaalista suojelua, jotta voidaan vastata 
globalisaation haasteisiin ja sopeutua muutoksiin. Työntekoon perustuva sosiaalivakuutus on 
edelleen sosiaaliturvajärjestelmien keskeinen osio, mutta sitä ei vielä taata kaikille.
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sosiaalista suojelua (vähimmäistasoja) koskevan 
yleissopimuksen nro 102 mukainen yleinen sosiaalinen suojelu, joka kattaa kaikki 
sosiaaliturvan osa-alueet etuuksien vähimmäistasolla, ei ole vielä kaikkien saatavilla. Siksi on 
välttämätöntä taata jokaiselle sosiaalisen suojelun kansallinen vähimmäistaso. Sosiaalisen 
suojelun vähimmäistasoilla (englanniksi Social Protection Floors) pyritään yhdennetyn 
sosiaalipolitiikan mukaisesti takaamaan toimeentulo ja perussosiaalipalvelujen saatavuus 
kaikille kiinnittämällä erityistä huomiota heikoimmassa asemassa oleviin ryhmiin (työttömät, 
vammaiset, yksinhuoltajaperheet, nuoret, eläkeläiset, nuoret perheet jne.). Lisäksi on taattava 
vähimmäistulo, jolla on keskeinen merkitys varallisuuden uudelleenjaossa 
yhteisvastuullisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden varmistajana ja jolla on etenkin 
kriisiaikoina suhdanteita tasoittava tehtävä, sillä se tarjoaa lisävaroja kotimaisen kysynnän ja 
kulutuksen lisäämiseen.

Sosiaalietuuksia voidaan pitää riittävinä, jos ne mahdollistavat odotettujen 
sosiaalipolitiikan tulosten saavuttamisen esimerkiksi siten, että niiden avulla voidaan vastata 
henkilöiden tarpeisiin torjumalla keskeisiä riskejä, ja siten, että niiden avulla voidaan 
määritellä koko elämän ajan maksettujen etuuksien ja verojen tai maksujen tason välinen 
suhde, jonka katsottaisiin olevan kohtuullinen sosiaalinen riittävyys.

EU:ssa sosiaaliturvajärjestelmillä olisi edistettävä riskeiltä suojautumista ja tuettava 
pienituloisia sekä vähennettävä eriarvoisuutta EU:n jäsenvaltioissa. Talouskriisiin liittyvien 
pysyvien taloudellisten vaikeuksien vuoksi on kuitenkin tarpeen käsitellä järjestelmien 
rahoitusta koskevia vaikeita kysymyksiä. Talouskriisin aikana EU:n jäsenvaltioiden julkista 
taloutta on supistettu, kun taas sosiaalitukea tarvitsevien työttömien määrä on noussut. Lisäksi 
työttömyyden voimakas kasvu ja palkkojen aleneminen ovat johtaneet sosiaaliturvamaksujen 
alenemiseen ja muodostavat näin uhkan eurooppalaiselle sosiaaliselle mallille. On myös 
pantava merkille, että kansallisiin määrärahoihin kohdistuvan paineen sekä eläkkeiden ja 
muiden sosiaalietuuksien pienenemisen vuoksi vaikutukset ovat kohdistuneet heikoimmassa 
                                               
1 Komission 20. elokuuta 2012 annettu tiedonanto sosiaalisesta suojelusta Euroopan unionin kehitysyhteistyössä 
(COM(2012)0446).
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asemassa oleviin henkilöihin, jotka ovat pudonneet köyhyysrajan alapuolelle. Kun kriisin 
voittamiseksi toteutetuissa toimissa asetettiin etusijalle talousarvion tervehdyttäminen, 
sosiaalipolitiikan ulottuvuutta ei otettu riittävästi huomioon, eivätkä jäsenvaltiot ole 
kiinnittäneet riittävästi huomiota Eurooppa 2020 -strategiassa määriteltyihin sosiaalisiin 
tavoitteisiin työllisyyden ja koulutuksen alalla eivätkä etenkään köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen vähentämiseen.

Taatakseen kestävän ja tehokkaan sosiaalisen suojelun, jossa otetaan huomioon ILOn 
ehdotukset, jäsenvaltioiden olisi laadittava ja toteutettava sosiaaliturvan kehittämistä koskevia 
kansallisia strategioita. Yhtenä sosiaaliturvan kehittämistä koskevan strategian 
keskeisimmistä tavoitteista olisi oltava sosiaalisten investointien ja niiden vaikuttavuuden 
takaamisen, sillä ne edistävät sosiaalisten ja taloudellisten tavoitteiden yhteensovittamista.
Sen vuoksi niitä ei saisi pitää menoina vaan pikemminkin investointeina, joilla edistetään 
parhaita tuloksia ja kestävää taloudellista kasvua.

II. Itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaalinen suojelu

1. Itsenäisen ammatinharjoittamisen merkitys työnteon muotona, sen kehittyminen ja sen 
uudet muodot

Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeessa ”Uuden osaamisen ja työllisyyden 
ohjelma” todetaan, että itsenäinen ammatinharjoittaminen on keskeinen tekijä työpaikkojen 
luomisessa, ja velvoitetaan jäsenvaltiot poistamaan itsenäistä ammatinharjoittamista 
rajoittavat toimenpiteet.

Itsenäinen ammatinharjoittaminen lisääntyy nopeasti, ja siitä on syntynyt lukuisia 
uudenlaisia muotoja. Vuonna 2012 EU:ssa oli 32,8 miljoonaa itsenäistä ammatinharjoittajaa. 
Määrä vastasi noin 15 prosenttia EU:n kaikista työpaikoista. Itsenäinen 
ammatinharjoittaminen on yleisintä Kreikassa, Italiassa, Portugalissa ja Romaniassa.
Harvinaisinta tämä työnteon muoto on Luxemburgissa, Tanskassa, Virossa ja Liettuassa1.
Parlamentti korosti 6. heinäkuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassa, että itsenäisen 
työskentelyn suosio kasvaa erityisesti nuorten työntekijöiden ja naisten keskuudessa sekä 
siirtymänä työstä eläkkeelle2.

Viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana itsenäisten ammatinharjoittajien luokan 
koostumus on muuttunut huomattavasti. Itsenäisten ammatinharjoittajien luokka on erittäin 
epäyhtenäinen, mikä johtuu heidän asemastaan työmarkkinoilla ja toiminnan luonteesta.
Taloudellisesti riippuvaisten itsenäisten ammatinharjoittajien luokka on erotettava muista, 
jotta voidaan ymmärtää paremmin itsenäisen ammatinharjoittamisen kehityssuuntia, sillä 
suurten yhteiskunnallisten ja taloudellisten muutosten vuoksi itsenäinen 
ammatinharjoittaminen ylittää EU-maissa vakiintuneet perinteiset itsenäisen 
ammatinharjoittamisen muodot3.

                                               
1 Euroopan unionin työvoimaa koskeva tutkimus, 2012.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0263.
3 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 29. huhtikuuta 2010 annettu lausunto aiheesta ”Itsenäisen 
ammatinharjoittamisen uudet kehityssuunnat: taloudellisesti riippuvaisen itsenäisen ammatinharjoittamisen 
erityistapaus” (SOC/344).
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3. Itsenäiselle ammatinharjoittamiselle ei ole EU:n tasolla vakiintunutta yksiselitteistä 
määritelmää

Sen lisäksi, että itsenäiselle ammatinharjoittamiselle ei ole yleisesti hyväksyttyä 
määritelmää EU:n tasolla, tilannetta sekavoittaa entisestään itsenäisen ammatinharjoittamisen 
lukuisat muodot. ILO on määritellyt kansainvälisessä ammattiluokituksessa itsenäisen 
ammatinharjoittamisen työnteoksi, jonka ansiotulo on suoraan riippuvainen tuotetuista 
tavaroista tai palveluista saatavasta hyödystä. Historiallisesti erotetaan toisistaan kolme 
itsenäisten ammatinharjoittajien ryhmää: mikroyritykset, pienyritykset ja freelancerit.

Kirjaimellisesti ottaen itsenäiset ammatinharjoittajat ovat niitä, jotka työskentelevät 
enemmän itselleen kuin kolmannelle osapuolelle. Vaikka tämä määritelmä tuntuu varsin 
yksinkertaiselta, on huomattava, että itsenäinen ammatinharjoittaminen käsittää paljon 
laajemman valikoiman sosiaalisia ja taloudellisia asemia, joita ei voida käsitellä samalla 
tavalla.

Tällä hetkellä ei ole yksiselitteistä EU:n laajuista määritelmää, jossa erotettaisiin selvästi 
toisistaan aidosti itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka työskentelevät omaan lukuunsa, ja 
näennäisesti itsenäiset ammatinharjoittajat. Kukin toimivaltainen viranomainen ja kukin 
yksittäinen elin käyttää omia oikeudellisia tai sääntelypuitteitaan, jotka voivat vaihdella niiden 
lainkäyttö- ja politiikanalan mukaan (verolainsäädäntö, sosiaaliturva, kauppaoikeus, 
työmarkkinat, vakuutusala)1.

Taloudellisesti riippuvaisesta itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ei ole yksiselitteistä 
määritelmää. Ainoastaan joissakin Euroopan maissa on hyväksytty itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja palkansaajien väliin sijoittuva luokka. Tällaisen sääntelyn keskeisenä 
tavoitteena on taata parempi suojelu tälle väliin sijoittuvalle luokalle ilman että se 
samaistetaan palkansaajiin.

4. Itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaaliturva – ongelman yleiskäsittely
Itsenäisen ammatinharjoittamisen kehittymiseen liittyy joitakin ongelmia, jotka koskevat 

itsenäisiin ammatinharjoittajiin sovellettavaa työlainsäädäntöä ja sosiaalista suojelua.
Euroopassa perinteiset sosiaaliturvajärjestelmät on aina suunniteltu palkansaajien 
suojaamiseksi ja soveltuvat siihen osittain edelleenkin. Niitä on siis vaikea mukauttaa 
itsenäisten ammatinharjoittajien tarpeisiin.

Yhteenvetona EU:n jäsenvaltioiden itsenäisiin ammatinharjoittajiin soveltamasta 
politiikasta voidaan todeta, että itsenäisiin ammatinharjoittajiin kohdistuu syrjintää ja/tai he 
saavat tietyissä maissa heikomman suojelun suurempien sosiaalimaksujen vuoksi tai 
päinvastoin heidän sosiaaliturvansa on heikompi pienempien maksujen vuoksi. Yksi 
parhaimmista poikkeuksista on kaiketi Tanska, jossa itsenäisillä ammatinharjoittajilla on 
samat oikeudet kuin palkansaajilla2.

Sosiaalisen suojelun politiikan soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin on 
hankalaa siksi, että tämä ryhmä on erittäin epäyhtenäinen, kuten edellä on todettu. Sen vuoksi 

                                               
1 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 21. maaliskuuta 2013 annettu lausunto itsenäisen ammatinharjoittajan 
aseman väärinkäytöstä (INT/628).
2 Euroopan työllisyyden seurantakeskuksen katsaus (2010).
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yhteen tämän ryhmän osaan sovellettavat sosiaaliturvaa koskevat toimet voivat olla toisen 
osan kohdalla mielettömiä ja mahdottomia hyväksyä. Itsenäisten ammatinharjoittajien 
ryhmään kuuluu henkilöitä, jotka kykenevät huolehtimaan itsestään, tai tiettyjen alojen 
ammattilaisia, jotka saavat huomattavan ansiotulon, sekä henkilöitä, joiden toiminta tai joiden 
tarjoamat palvelut ovat riippuvaisia yhdestä ainoasta asiakkaasta, ja henkilöitä, joiden työ ei 
eroa palkansaajan työstä. Ensimmäisessä tapauksessa palkansaajiin sovellettavat 
sosiaaliturvaa koskevat toimet voivat olla liiallisia ja niitä ei voida hyväksyä, ja toisessa 
tapauksessa on vaarana, että palkansaajia ei suojella riittävästi sosiaalisilta riskeiltä.

5. Itsenäisen ammatinharjoittajan aseman väärinkäyttö
ILO on varoittanut jo varhain tiettyjen itsenäisen ammatinharjoittamisen muotojen 

mahdollisesta väärinkäytöstä, joka johtaa työntekijöiden ja yleensä työsuhteeseen kuuluvan 
oikeudellisen suojan kiertämiseen. Väärinkäytön muodot vaihtelevat sosiaaliturvamaksujen ja 
verojen välttämisestä työntekijöiden oikeuksien rikkomiseen ja pimeään työhön. Kyseessä on 
aidosti itsenäisten ammatinharjoittajien, mikroyritysten ja pk-yritysten kannalta vakava 
kilpailun vääristymä.

Itsenäisellä ammatinharjoittajalla on oikeus päättää vapaasti itsenäisestä 
ammatinharjoittamisesta, mutta hänen täytyy saada tietoa sosiaalisen suojelun mahdollisesta 
heikentymisestä. On otettava huomioon yhä useammin esiintyvä ongelma, joka koskee 
näennäisesti itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka työnantajat pakottavat usein 
työskentelemään surkeissa oloissa. On siis tarpeen muistuttaa parlamentin 6. heinäkuuta 2010 
antamasta päätöslauselmasta, jossa korostetaan, että kaikkien työntekijöiden tietyt keskeiset 
oikeudet on taattava riippumatta työntekijän asemasta.

6. Itsenäisten ammatinharjoittajien oikeudet sosiaaliturvaan ovat heikommat
Monissa maissa itsenäiset ammatinharjoittajat kuuluvat eläkejärjestelmän piiriin 

ainoastaan osittain. Tätä säännöstä voidaan pitää järkevänä, kun sitä sovelletaan sellaisten 
ammattilaisten ryhmään, jotka saavat huomattavan ansiotulon ja jotka kykenevät 
huolehtimaan itsestään, mutta kun on kyse taloudellisesti riippuvaisista itsenäisistä 
ammatinharjoittajista tai jopa näennäisesti itsenäisistä ammatinharjoittajista, siitä aiheutuu 
köyhyysriski myöhemmässä iässä, koska pienistä maksuista seuraa pienet eläkkeet. Samat 
perustelut pätevät työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Itsenäisiä ammatinharjoittajia suojellaan heikommin myös äitiyden tai isyyden 
yhteydessä. Heillä ei ole aina riittäviä oikeuksia äitiys- ja isyysvapaaseen ja muihin tähän 
liittyviin oikeuksiin (esimerkiksi Kyproksella, Alankomaissa, Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa ja Puolassa)1. Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaaliseen suojeluun. Viimeaikaisissa tutkimuksissa ja 
analyyseissä2 vahvistetaan suositus, jossa kehotetaan yhdenmukaistamaan itsenäisten 
ammatinharjoittajien äitiyden ja isyyden suojelua palkansaajien vastaavan suojelun kanssa.

Itsenäisten ammatinharjoittajien suojelu on vielä heikompaa työttömyyden yhteydessä.
Työttömyysturvaa koskevia maksuja sovelletaan pääasiassa palkansaajiin. Vain tietyt maat, 

                                               
1 Komission kertomus ”Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy, Maternity and Parenthood”, 
Euroopan komissio, oikeusasioiden PO, marraskuu 2012, s. 29.
2 ”Self-employed workers: industrial relations and working conditions”, Eurofound 2009, s. 76.
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joissa sosiaalinen suojelu on erittäin kehittynyt, tarjoavat työttömyysturvan itsenäisille 
ammatinharjoittajille1. 

7. Yhteistoiminta on välttämättömyys
Monet itsenäiset ammatinharjoittajat tietävät olevansa haavoittuvampia kuin 

palkansaajat. He tietävät, että työehtosopimukset eivät suojaa heitä ja että markkinat 
kykenevät ratkaisemaan heidän ongelmansa vain osittain. Tämä voisi olla perusta heidän 
yhteisille sitoumuksilleen pakollisen yhteisvastuun alalla. Ammattiyhdistysten on myös 
otettava haaste vastaan ja suunniteltava toimintaansa uudelleen ja yhdistyttävä kaikkien 
työntekijöiden edun nimissä, olivatpa he vakituisessa tai joustavassa, tyypillisessä tai 
epätyypillisessä työsuhteessa, palkansaajia tai palkansaajien kaltaisia työntekijöitä tai 
itsenäisiä ammatinharjoittajia2.

8. Sosiaaliturvan yhteensovittamisesta aiheutuvat ongelmat
Määritelmät eivät vaihtele ainoastaan jäsenvaltiosta toiseen vaan myös EU:n oikeudessa.

Selkeyden puute aiheuttaa suuria ongelmia rajatylittävissä tilanteissa. Koska kansallisten ja 
unionin oikeudellisten puitteiden välillä ei ole selvyyttä palkkatyön tekemisen ja palvelujen 
tarjoamisen välisestä erosta, itsenäinen ammatinharjoittaminen on ongelmallinen aihe etenkin 
rajatylittävän työn osalta3.

                                               
1 ”World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and beyond”, Kansainvälinen 
työjärjestö – Geneve: ILO, 2010, s. 59.
2 Westerveld M. The ”new” self-employment: an issue for social policy? European Journal of Social Security,
Osa 14 (2012), nro 3, s. 170-171.
3 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 21. maaliskuuta 2013 annettu lausunto itsenäisen ammatinharjoittajan 
aseman väärinkäytöstä (INT/628).


