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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

epätyypillisistä työsuhteista, turvatusta työurasta, joustoturvasta ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun uusista muodoista
(2009/2220(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Yhteinen sitoutuminen työllisyyteen" 
(KOM(2009)0257),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Euroopan talouden elvytyssuunnitelma" 
(KOM(2008)0800) ja siitä 11. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Elvytys Euroopassa" (KOM(2009)0114),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Muutoskumppanuus laajentuneessa Euroopassa –
Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun vaikutusten lisääminen" 
(KOM(2004)0557),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Päämääränä yhteiset joustoturvaperiaatteet: 
Uusia ja parempia työpaikkoja jouston ja turvan avulla" (KOM(2007)0359) ja siitä 
29. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman2,

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan "Työlainsäädäntö 2000-luvun haasteiden tasalle" 
(KOM(2006)0708) ja siitä 11. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman3,

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät joustoturvasta 
kriisiaikoina,

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2008 annetun joustoturvavaltuuskunnan raportin 
"Joustoturvan yhteisten periaatteiden toteuttaminen Lissabonin strategian jaksolla 2008–
2010",

– ottaa huomioon 5. ja 6. joulukuuta 2007 kokoontuneen työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, 
terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon Euroopan työmarkkinaosapuolten suositukset, jotka esitetään 
18. lokakuuta 2007 annetussa raportissa "Euroopan työmarkkinoiden tärkeimmät haasteet: 
Euroopan työmarkkinaosapuolten yhteinen analyysi",

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0000/2010),

A. toteaa, että epätyypilliset työsuhteet, kuten osa-aikatyö, tilapäinen tai määräaikainen työ, 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0123.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0574.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0339.



PE439.183v02-00 4/10 PR\808006FI.doc

FI

vuokratyö, itsenäinen ammatinharjoittaminen, itsenäinen tai kotona työskentely sekä 
etätyö, ovat yleistyneet merkittävästi vuodesta 1990, mutta niitä edelleen pidetään 
epätyypillisinä,

B. toteaa, että globaalistuminen ja teknologian nopea kehitys ovat johtamassa talouden 
kauaskantoiseen rakenneuudistukseen, mikä tuo muutoksia työsuhteisiin ja työtehtävien 
sisältöön,

C. huomauttaa, että rahoitus- ja talouskriisi voi lisätä työmarkkinoiden epävakautta ja 
sosiaalista syrjäytymistä,

D. katsoo, että olisi kehitettävä merkittävä ja täydentävä EU:n strategia, jossa keskitytään 
toisiaan tukevien talous-, ympäristö-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikkojen yhdistelmään,

E. toteaa, että koko EU:n työttömyysaste on noussut 10 prosenttiin (2009) eli samalle tasolle 
kuin Yhdysvalloissa ja ettei huippulukemia todennäköisesti saavuteta vasta kuin vuoden 
2010 jälkipuoliskolla,

F. huomauttaa, että työllisyyden muutosten erittely koulutusasteen mukaan osoittaa matalan 
taitotason työntekijöiden työvoimaosuuden laskeneen viime vuosina,

G. toteaa, että vuosittain keskimäärin 20–25 prosenttia kaikista työntekijöistä Euroopassa 
vaihtaa työpaikkaa,

H. ottaa huomioon, että työttömistä suuri osa työllistyy, sillä kolmasosa työttömistä ja 
10 prosenttia työvoimaan kuulumattomista löysi työpaikan vuoden kuluessa,

I. toteaa, että koko EU:ssa 45 prosenttia kaikista työttömyysjaksoista kestää yli vuoden, kun 
Yhdysvalloissa vastaava luku on noin 10 prosenttia,

J. ottaa huomioon, että työntekijöiden vaihtuvuus on yleisempää naisten kuin miesten 
keskuudessa (viiden prosenttiyksikön ero) ja nuorten työntekijöiden (alle 24-vuotiaiden) 
keskuudessa ja että se vähenee koulutusasteen noustessa,

K. huomauttaa, että pimeä työ on yleistynyt joissakin jäsenvaltioissa, mikä saattaa johtaa 
vakaviin taloudellisiin, sosiaalisiin ja poliittisiin ongelmiin,

L. toteaa, että joustoturvan arviointi on monimutkaista ja että sitä on lähestyttävä 
kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki neljä ulottuvuutta – sopimusjärjestelyt, 
elinikäinen oppiminen, aktiivinen työmarkkinapolitiikka ja nykyaikaiset 
sosiaaliturvajärjestelmät – ja niiden vuorovaikutus,

M. toteaa, että naisten ja miesten tasa-arvoisia mahdollisuuksia on aktiivisesti edistettävä 
työllisyyspolitiikassa,

N. huomauttaa, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on kehittynyt eri tavoin eri puolilla 
Eurooppaa, mutta lisääntyneet talous- ja rahoitusvaikeudet ovat yleisesti tehostaneet 
kolmikantavuoropuhelua,

A. Epätyypilliset työsuhteet
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1. pyytää kevään 2010 Eurooppa-neuvostolta selkeitä ohjeita ja konkreettisia toimia 
työllisyyden turvaamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi kunnianhimoisen EU 2020 
-strategian yhteydessä;

2. kehottaa komissiota jatkamaan joustoturvavaltuuskunnan toimia, jotta jäsenvaltioita 
autetaan edistämään joustoturvaperiaatteita, ja huomauttaa, että vastavuoroinen oppiminen 
ja hyvien käytäntöjen vaihto sekä avoin koordinointimenetelmä ovat olennaisia välineitä 
jäsenvaltioiden erilaisten periaatelinjausten koordinoinnissa;

3. pitää myönteisenä, että työmarkkinoilla on monenlaisia työhön liittyviä perinteitä, 
sopimusmuotoja ja liiketoimintamalleja;

4. suosittelee, että työlainsäädännön uudistuksessa – siltä osin kuin se on tarpeen –
keskitytään laajentamaan epätyypillisissä työsuhteissa olevien suojelua, selkiyttämään 
palkansaajien tilannetta, toteuttamaan toimia pimeän työn torjumiseksi sekä helpottamaan 
siirtymistä erilaisten työsuhteen muotojen ja työttömyyden välillä;

5. kannustaa jäsenvaltioita kehittämään uusia työllistymisen muotoja uusissa 
työlainsäädännön säännöksissä, jotka kattavat esimerkiksi etätyön, tiettyä tarkoitusta 
varten tehdyt työsopimukset ja toimeksiantosopimukset;

6. panee merkille, että epätyypillisten työsuhteiden yleistyminen on vahvasti sukupuoli- ja 
ikäsidonnaista, sillä naispuoliset ja vanhemmat mutta myös nuoret työntekijät ovat 
suhteettomasti edustettuina epätyypillisissä työsuhteissa; kehottaa jäsenvaltioita ja 
komissiota torjumaan ja seuraamaan epätasapainoa;

7. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön direktiivin 97/81/EY ja direktiivin 99/70/EY;

8. pitää direktiivin 2008/104/EY antamista myönteisenä ja kehottaa panemaan sen pikaisesti 
täytäntöön;

9. korostaa, että epätyypilliset työsuhteen muodot on yhdistettävä sellaisten työntekijöiden 
tukemiseen, jotka ovat siirtymässä työpaikasta tai työmarkkina-asemasta toiseen;

10. kannustaa jäsenvaltioita kehittämään aktiivisia toimintalinjoja, jotta työmarkkinoille 
palaavilla työntekijöillä olisi oikeus yksilölliseen tukeen aikana, jonka he ehdottomasti 
tarvitsevat parantaakseen työllistettävyyttään koulutuksen ja uudelleensuuntautumisen 
kautta; toteaa, että työttömien olisi palattava työmarkkinoille pikaisesti, vaikka työsuhde 
olisikin epätyypillinen, sillä tärkeintä on pitää ihmiset työmarkkinoilla;

11. kehottaa komissiota analysoimaan ja seuraamaan kansallisen aktivointipolitiikan 
yhteydessä kehitettyjä erityyppisiä välineitä;

12. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita poistamaan pimeän työn ja katsoo, että 
joustoturvastrategioiden täytäntöönpanon kautta voidaan osaltaan torjua pimeää työtä ja 
vähentää erittäin epätyypillisten työsuhteen muotojen epävarmuutta;

13. korostaa, että on luotava laadukkaita työpaikkoja, myös vihreitä työpaikkoja, ja 
varmistettava sosiaalinen yhteenkuuluvuus; katsoo sen vuoksi, että ihmiset hyväksyvät 
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vaadittavat ponnistukset paremmin, jos niitä pidetään oikeudenmukaisina ja jos niiden 
katsotaan edistävän työllisyyttä ja yhteiskuntaan integroitumista;

B. Joustoturva ja turvattu työura

14. katsoo, että joustoturva olisi määriteltävä jouston ja turvan yhdistämiseksi työmarkkinoilla 
siten, että voidaan lisätä tuottavuutta ja parantaa työpaikkojen laatua takaamalla turva ja 
antamalla samalla yrityksille joustoa, jota tarvitaan työpaikkojen luomiseksi vastauksena 
markkinoiden muuttuviin tarpeisiin; katsoo, etteivät jouston ja turvan vaatimukset ole 
keskenään ristiriidassa vaan että ne lujittavat toisiaan;

15. katsoo, että etenkin nykyisessä taloustilanteessa joustoturvan toteuttaminen on entistäkin 
tärkeämpää, ja palauttaa mieliin, että joustoturvaperiaatteiden soveltaminen edellyttää 
lujaan yhteisymmärrykseen perustuvia kunnianhimoisia rakenneuudistuksia;

16. katsoo, etteivät yritykset luota työmarkkinoihin, joita ne pitävät epäluotettavina 
nykyisessä talouskriisissä, ja että niiltä puuttuu pitkän aikavälin visio;

17. vaatii nykyaikaisten työjärjestelyjen yhteydessä ottamaan käyttöön joustavia ja turvallisia 
sopimusjärjestelyjä; katsoo kuitenkin, että toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten 
olisi edelleen oltava pääasiallinen työsuhteiden muoto, vaikka onkin pidettävä mielessä, 
että epätyypilliset työsopimukset sopivat osalle, etenkin opiskelijoille tai nuorille, jotka 
tarvitsevat erilaisia kokemuksia;

18. paheksuu sitä, että säännöllisiä työsuhteita korvataan perusteettomasti epätyypillisillä 
työsuhteen muodoilla kansalaisten, työntekijöiden ja kilpailijoiden kustannuksella; 
korostaa, että tällaiset sopimusmuodot ovat ristiriidassa Euroopan sosiaalisen mallin 
kanssa;

19. on vakaasti sitä mieltä, että jäsenvaltioiden erilaiset perinteet huomioon ottaen kaikissa 
työsuhteen muodoissa olisi noudatettava tiettyjä perusoikeuksia, joihin olisi sisällyttävä 
tasa-arvoinen kohtelu työssä, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelu, työ- ja 
lepoaikaa koskevat määräykset, yhdistymis- ja edustamisvapaus, neuvotteluoikeus ja 
oikeus yhteisiin toimiin sekä oikeus koulutukseen;

20. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tehostamaan panostustaan ammattitaitoon ja koulutukseen 
kestävän työllisyyden tukemiseksi; kehottaa jäsenvaltioita sen vuoksi panostamaan 
ihmisiin toteuttamalla tehokkaasti ja rahoittamalla elinikäisen oppimisen strategioita;

21. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimintalinjoja, joiden avulla ihmiset voivat entistä 
paremmin sovittaa yhteen joustavan työ- ja perhe-elämän, varmistamalla, että 
päivähoitopalvelujen aukioloaika räätälöidään työaikojen mukaan;

22. suosittelee vahvasti, että EU:n työllisyysaloitteeseen sisällytetään varhaisvaiheen toimet 
silloin, kun työpaikkoja tosiasiallisesti menetetään, jotta voidaan vähentää työmarkkinoilta 
syrjäytymisen vaaraa;

23. kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan erityisesti matalan taitotason työntekijöiden 
aktivointijärjestelyjä edistämällä henkilökohtaista neuvontaa, työntekijöiden intensiivistä 
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(uudelleen)koulutusta, tukityöllistämistä sekä itsenäisille ammatinharjoittajille ja 
yrityksille tarjottavaa starttirahaa;

24. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita poistamaan hallinnollista rasitusta, jotta voidaan 
helpottaa varsinkin pk-yritysten liiketoimintaympäristöä;

25. kehottaa jäsenvaltioita tiedottamaan joustoturvan toteutustapojen täytäntöönpanon 
tilanteesta;

C. Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun uudet muodot

26. katsoo, että työmarkkinaosapuolten aseman muodollinen tunnustaminen uudessa 
perussopimuksessa on edistysaskel, koska siinä tunnustetaan niiden itsenäisyys ja 
vahvistetaan niiden tuen merkitys työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun edistämisessä;

27. katsoo, että kasvua ja työllisyyttä käsittelevän kolmikantahuippukokouksen 
tunnustaminen institutionaaliseksi elimeksi edistää työmarkkinaosapuolten osallistumista 
EU:n talouspolitiikkaan;

28. pitää Euroopan ja kansallisten työmarkkinaosapuolten panosta EU 2020 -strategian 
toteuttamisessa erityisen tärkeänä, jotta voidaan saavuttaa työllisyystavoitteet ja panna 
täytäntöön joustoturvaa koskeva suunnitelma;

29. kehottaa kansallisia työmarkkinaosapuolia luopumaan "sivullisia" (epätyypillisissä tai 
erittäin epätyypillisissä työsuhteissa olevia) koskevista varaumistaan ja tasapainottamaan 
näiden työntekijöiden ja "sisäpiiriläisten" oikeudet ja sosiaalisen suojelun vaatimukset;

30. kehottaa Euroopan ja kansallisia työmarkkinaosapuolia tukemaan panostusta elinikäisen 
oppimisen strategioihin;

31. panee merkille, että työmarkkinaosapuolten osallistuminen päätöksentekoon ja 
täytäntöönpanoon vaihtelee suuresti eri jäsenvaltioissa, mutta yleensä suuntauksena on 
yhä useamman välineen käyttö periaatetavoitteiden saavuttamiseksi; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolten saaman yhteiskunnallisen ja institutionaalisen tuen laatu on 
luultavasti ratkaisevin tekijä niiden panostuksen laadussa;

32. katsoo, että työehtosopimusneuvottelut ovat osoittautuneet tehokkaaksi välineeksi 
työllisyyden ylläpitämisessä ja että yritykset voivat niiden avulla löytää joustavia 
ratkaisuja taloudellisessa taantumassa;

33. on vakuuttunut siitä, että hallituksilla on ratkaiseva rooli luotaessa edellytyksiä 
osallistaville ja tehokkaille työehtosopimusneuvotteluille sekä kattaville 
kolmikantarakenteille, jotta työmarkkinaosapuolet voidaan ottaa mukaan päätöksentekoon 
kansallisten käytäntöjen ja perinteiden mukaisesti;

34. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 
sosiaalisen suojelun komitealle, Euroopan työllisyyskomitealle sekä jäsenvaltioiden ja 
ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

EU ja sen jäsenvaltiot ovat syvässä rahoitus-, talous- ja yhteiskuntakriisissä, ja niiden on 
ponnisteltava turvatakseen Euroopassa mahdollisimman monta työpaikkaa.

Esittelijä on vakuuttunut siitä, että Euroopan sosiaalinen malli, jonka tavoitteina ovat kestävä 
kasvu, täystyöllisyys, sosiaalinen edistys, hyvinvointi ja sosiaalinen suojelu, pystyy 
luotsaamaan EU:n ja sen jäsenvaltiot ulos kriisistä.

Panostusta ammattitaitoon, koulutukseen ja kestävien työpaikkojen luomiseen on tehostettava, 
jotta voidaan selviytyä kriisistä ja turvata työpaikat, estää joukkotyöttömyys ja auttaa 
työttömiä löytämään uusi työpaikka.

Esittelijä odottaakin kevään 2010 Eurooppa-neuvostolta sopimusta selkeistä ohjeista ja 
konkreettisista toimista työllisyyden turvaamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi EU 2020 
-strategian yhteydessä.

EU 2020 -strategian yhteydessä olisi pyrittävä käynnistämään kattava eurooppalainen 
työllisyysaloite yhtäältä takaamalla, että yritys voidaan perustaa missä tahansa EU:ssa 
maksutta kolmen päivän kuluessa ja että ensimmäisten työntekijöiden palkkaamista koskevat 
muodollisuudet voidaan hoitaa yhden palvelupisteen kautta, ja toisaalta vahvistamalla 
erityisesti matalan taitotason työntekijöiden aktivointijärjestelyjä edistämällä henkilökohtaista 
neuvontaa, intensiivistä koulutusta tai uudelleenkoulutusta sekä ammattitaidon parantamista, 
oppisopimuskoulutusta, tukityöllistämistä sekä itsenäisille ammatinharjoittajille ja yrityksille 
tarjottavaa starttirahaa. Esittelijä kannattaa lisäksi, että komissio voisi osoittaa Euroopan 
sosiaalirahaston määrärahoja ammattitaidon kehittämiseen ja yhteensovittamiseen.

Työllisyysaloitteeseen olisi sisällytettävä varhaisvaiheen toimet silloin, kun työpaikkoja 
tosiasiallisesti menetetään, jotta voidaan vähentää työmarkkinoilta syrjäytymisen vaaraa. 
Tällaiset toimet edellyttävät merkittävää panostusta koulutukseen ja koulutuksen tarjoajien 
lisäämiseen siten, että samalla keskitytään parantamaan koulutusohjelmien ja työelämään 
palaamiseen tähtäävien ohjelmien koordinointia, eikä niitä pitäisi toteuttaa ainoastaan lyhyellä 
aikavälillä, vaan niillä olisi pyrittävä nostamaan pätevyystaso mahdollisimman korkealle, jotta 
voidaan nostaa yleistä taitotasoa EU:ssa ja vastata nykyisen talouden muuttuviin tarpeisiin.

Esittelijä katsoo, että ihmiset hyväksyvät vaadittavat ponnistukset paremmin, jos niitä 
pidetään oikeudenmukaisina ja jos niiden katsotaan edistävän työllisyyttä ja yhteiskuntaan 
integroitumista. Jäsenvaltioiden on sen vuoksi panostettava ihmisiin toteuttamalla tehokkaasti 
elinikäisen oppimisen strategioita ja lisäämällä määrärahoja. Euroopan ja kansallisten 
työmarkkinaosapuolten on tuettava panostusta elinikäisen oppimisen strategioihin. 
Kansallinen tavoite, jonka mukaan hallitukset ja työmarkkinaosapuolet panostavat 
taloudellisesti elinikäisen oppimisen strategioihin, auttaa turvaamaan työuran.

Esittelijä on vakuuttunut siitä, että naisten ja miesten tasa-arvoisia mahdollisuuksia on 
aktiivisesti edistettävä työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa.
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Lukuja

Kokonaistyöttömyysaste nousi vuonna 2009 koko EU:ssa 8 prosentista 9,6 prosenttiin 
(miehillä 7,8 prosentista 9,8 prosenttiin ja naisilla 8,1 prosentista 9,3 prosenttiin).

Osa-aikatyötä tekevien kokonaismäärä on viime vuosina pysynyt suurena ja vakaana, ja heitä 
on enemmän EU:n vanhoissa jäsenvaltioissa kuin äskettäin EU:hun liittyneissä maissa. 
Osa-aikaisten työntekijöiden osuus nousi koko EU:ssa vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna 
noin 0,5 prosenttiyksikköä. Kasvu on ollut verrattain suurta, sillä vuosina 2006–2008 sitä oli 
yhteensä vain 0,1 prosenttiyksikköä. Vuonna 2008 yli 18 prosenttia EU:n kaikista työllisistä 
työskenteli osa-aikaisesti (31 prosenttia naispuolisista ja lähes 8 prosenttia miespuolisista 
työllisistä), ja kaikista osa-aikatyötä tekevistä työllisistä noin 24 prosenttia teki näin 
tahtomattaan (lähes 30 prosenttia miehistä ja yli 22 prosenttia naisista). Henkilö työskenteli 
osa-aikaisesti tahtomattaan useimmiten (24 prosentissa tapauksista) siksi, ettei hän ollut 
pystynyt löytämään kokopäivätyötä.

Määräaikaiset työntekijät kokevat taloustilanteen muutokset muita herkemmin. 
Määräaikaisissa työsuhteissa olevien kokonaismäärä koko EU:ssa laski 1,7 miljoonaa vuosina 
2007–2009. Laskua on noin 6,3 prosenttia, mikä on paljon enemmän kuin 1,3 prosentin lasku 
vakinaisissa työsuhteissa olevien määrässä samana ajanjaksona.

Itsenäisten ammatinharjoittajien määrä on laskenut vuodesta 2000 mutta pysynyt vakaana 
viime vuosina. Vuonna 2007 yli 15 prosenttia EU:n kaikista työllisistä oli itsenäisiä 
ammatinharjoittajia (miesten ja naisten välillä on noin 6 prosenttiyksikön ero), kun vastaava 
luku Yhdysvalloissa on noin 7 prosenttia.

Kaikista työllisistä noin 14 prosenttia oli määräaikaisessa työsuhteessa (2008). Suurimpana 
syynä tähän oli, että työlliset olivat koulutuksessa tai että he eivät olleet pystyneet löytämään 
vakinaista työtä.

Noin 5 prosenttia kaikista työllisistä työskenteli kotona (2008).

Joustoturva

Epätyypillisellä työllä tarkoitetaan muita työsuhteita kuin "tyypillistä" mallia, jossa työsuhde 
on kokopäiväinen, säännöllinen ja toistaiseksi voimassa oleva ja jossa työnantajia on vain yksi 
pitkällä aikavälillä. Joustavat sopimukset ovat väline, jota jäsenvaltiot käyttävät osana 
työllisyyspolitiikkaa ja jonka avulla työttömiä on onnistuttu työllistämään. Viime aikoina on 
syntynyt "erittäin epätyypillisiä" työsuhteita (alle kuuden kuukauden mittaiset työsopimukset, 
alle 10 tunnin työaika ja suulliset työsopimukset). Tällaiset työsuhteet ovat yleisimpiä nuorten 
(19–29-vuotiaiden) ja vanhempien (yli 50-vuotiaiden) työntekijöiden, naisten ja matalan 
taitotason työntekijöiden keskuudessa. Työntekijät, joilla on erittäin epätyypillinen työsuhde, 
saavat vähemmän koulutusta, ja heillä on suppeammat uranäkymät ja pienemmät tulot kuin 
muilla työntekijäryhmillä, joten heidän työtilanteensa on epävarma.

Esittelijä on vakuuttunut siitä, että jäsenvaltioiden olisi seurattava ja analysoitava 
kaikenlaisten työsuhteiden kehitystä.
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Esittelijä on vakuuttunut siitä, että joustoturvastrategioiden tehokkaan täytäntöönpanon avulla 
voidaan osaltaan torjua pimeää työtä ja vähentää erittäin epätyypillisten työsuhteen muotojen 
epävarmuutta. Joustoturvastrategian yhteydessä on parempi keskittyä siirtymiseen 
laadukkaisiin työpaikkoihin kuin työpaikkojen säilyttämiseen. Jäsenvaltioiden olisi tässä 
yhteydessä panostettava aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan ja instituutioiden uudistuksiin. 
Esittelijä on vakuuttunut myös siitä, että jäsenvaltioiden olisi kriittisesti analysoitava 
työsuhdeturvalainsäädäntöä, sillä se selittää jäsenvaltioiden välisiä suuria eroja 
pitkäaikaistyöttömyyden yleisyydessä ja työsuhteiden kestossa.

Esittelijä on vakuuttunut siitä, että epätyypillisestä työstä käytävä keskustelu on vahvasti 
sukupuolisidonnaista, sillä miehet ovat suhteettomasti edustettuina tyypillisissä työsuhteissa, 
kun taas yhä suurempi osuus työvoimaan kuuluvista naisista työskentelee epätyypillisten 
ehtojen mukaisesti.

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu

Esittelijä katsoo, että työmarkkinaosapuolten aseman muodollinen tunnustaminen uudessa 
perussopimuksessa on edistysaskel, koska siinä tunnustetaan niiden itsenäisyys ja 
vahvistetaan, että Euroopan unionin on tuettava työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
edistämistä. Kasvua ja työllisyyttä käsittelevän kolmikantahuippukokouksen tunnustaminen 
institutionaaliseksi elimeksi edistää työmarkkinaosapuolten osallistumista EU:n 
talouspolitiikkaan.

Euroopan ja kansallisten työmarkkinaosapuolten panos EU 2020 -strategian toteuttamisessa 
on erityisen tärkeä, jotta voidaan saavuttaa työllisyystavoitteet ja panna täytäntöön 
joustoturvaa koskeva suunnitelma. Kansallisten työmarkkinaosapuolten on sen vuoksi 
luovuttava "sivullisia" (epätyypillisissä tai erittäin epätyypillisissä työsuhteissa olevia) 
koskevista varaumistaan ja tasapainotettava näiden työntekijöiden ja "sisäpiiriläisten" 
oikeudet ja sosiaalisen suojelun vaatimukset.

Alakohtaiset työehtosopimusneuvottelut ovat tärkein sopimusneuvottelutaso useimmissa 
Länsi-Euroopan maissa sekä monissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa.

Työmarkkinaosapuolten osallistuminen kansallisten kriisintorjuntatoimien suunnitteluun 
vaihtelee huomattavasti maiden työmarkkinasuhteita koskevien perinteiden ja rakenteiden 
sekä toteutettujen toimien luonteen mukaan. Monissa maissa työmarkkinaosapuolet ovat 
valittaneet, ettei niitä oteta mukaan hallituksen toimien valmisteluun eikä kuulla siitä.

Vaikka työmarkkinaosapuolten osallistuminen päätöksentekoon ja täytäntöönpanoon 
vaihtelee, yleensä suuntauksena on yhä useamman välineen käyttö periaatetavoitteiden 
saavuttamiseksi. Työmarkkinaosapuolten saaman yhteiskunnallisen ja institutionaalisen tuen 
laatu on luultavasti ratkaisevin tekijä siinä, miten laadukkaasti ne voivat panostaa EU 2020 
-strategiaan.


