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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionilla on rakenteellinen kausityövoiman tarve. Väestörakenteellisia haasteita ja 
väestön ikääntymisen ongelmia joudutaan ratkomaan jo nyt Euroopan unionissa ja niiden 
odotetaan pahenevan tulevaisuudessa. Lisäksi alalla on huomattava työvoimapula. 

Ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityötä varten säädetään 
maahanpääsyä ja oleskelua koskevasta yhteisestä EU:n laajuisesta menettelystä ja 
määritellään kolmansista maista tulevien kausityöntekijöiden oikeudet.

Lausunnon valmistelija tarkastelee direktiiviä sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ja on 
tyytyväinen kiertomuuttoa edistävistä kannustimista mutta toisaalta erittäin huolissaan 
heikosta asemasta, johon kausityöntekijät ja erityisesti naiset usein joutuvat.

Tarkkoja tilastotietoja on vaikea vertailla, mutta on selvää, että melko suuri osa 
maahanmuuttajista on naisia, mikä on tärkeää ottaa huomioon, jotta muuttovirtoja voidaan 
hallita tehokkaammin nimenomaan väliaikaisen kausityön osalta.

Monissa maissa naiset ovat erittäin haavoittuvassa asemassa, mikä johtuu köyhyydestä, 
riittämättömästä sosiaali- ja toimeentuloturvasta, puutteellisesta pätevyydestä (koulutuksesta), 
riittämättömästä toimeentulosta ja siitä, ettei heillä ole riittävästi tietoa omista oikeuksistaan.
Lisäksi he joutuvat kohtaamaan sukupuolesta, rodusta, ihonväristä, uskonnosta ja muista 
syrjimisen syistä johtuvia ennakkoluuloja ja yleistyksiä. Kaikki edellä mainitut vaikeudet ja 
niihin liittyvät ongelmat hankaloittavat entisestään heidän elämäänsä kausityöntekijöinä 
etenkin, jos he ovat myös vastuussa esimerkiksi alaikäisten lastensa kasvatuksesta.

Kausityöntekijöinä työskenteleviä naisia työllistäviä aloja ovat maatalous istutus- tai 
sadonkorjuuaikaan ja matkailu lomakautena. Lisäksi heidän vastuulleen siirretään muitakin 
tehtäviä, joista ei ole määrätty kausityötä koskevissa sopimuksissa: he työskentelevät muiden 
toimiensa ohella kotiapulaisina tai ikääntyneiden, vammaisten tai lasten hoitajina.
Kausityöntekijöihin lukeutuvan siirtotyövoiman vaihteleva kysyntä, kannustimet, haasteet ja 
suojatoimet eivät saa olla syynä palkkausta tai kausityön ehtoja ja määräyksiä koskevan 
epätasa-arvon säilymiseen. Tässä lausunnossa kiinnitetään erityishuomiota väliaikaisessa 
majoituksessa asuvien lasten suojeluun sekä kausityöntekijöinä työskentelevien raskaana 
olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien maahanmuuttajanaisten terveyden ja 
turvallisuuden suojeluun.

Kausityöntekijöinä työskentelevien naisten on tiedostettava oikeutensa, kausityötä koskevan 
sopimuksen ehdot ja suoritettavien työtehtävien luonne, jotta heitä ei voida pakottaa tekemään 
vastoin tahtoaan ylimääräisiä työtunteja avustavana henkilöstönä kotitalous- tai 
hoitopalveluissa tai jotta he eivät joudu ihmiskaupan (trafficking) ja/tai prostituution uhreiksi.
Kausityötä tekevät naiset ovat yleensä haavoittuvassa asemassa, sillä he eivät ole selvillä 
valitusjärjestelmistä tai epäröivät käyttää niitä, sillä he pelkäävät, että siitä voi aiheutua heille 
tulevaisuuden työnsaantia vaikeuttavia kielteisiä seurauksia. 
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Tämän lisäksi kausityötä tekevien oikeudet ja velvollisuudet on määriteltävä yksiselitteisesti 
ja niistä on annettava selkeät tiedot työntekijöille kausityön arviointiperusteet täyttävillä 
talouden aloilla mielivaltaisten ja riistävien työehtojen sekä hyväksikäytön poistamiseksi. 
Lisäksi tarvitaan kausityöntekijöiden turvallisuutta koskeva säädösjärjestelmä sekä 
viranomaisten koordinoituja toimia ja säännöllisiä tarkastuksia, joiden avulla voidaan 
määritellä sitovia vähimmäisvaatimuksia, jotka koskevat ihmisarvoista tulotasoa ja asumista 
sekä tervettä elämää.

Kausityöntekijöiden maahantuloa ja oleskelun edellytyksiä koskevat tiedot, oikeuksien 
täydellinen kuvaus ja kaikki tarvittavat tositeasiakirjat on oltava saatavilla kausityöntekijöiden 
äidinkielellä, minkä lisäksi lisätietojen saatavuudesta on huolehdittava tulkin avulla, jotta 
erityisesti lukutaidottomat naiset saavat kaiken mahdollisen avun tietojen täydelliseen 
ymmärtämiseen. Tuntiessaan täysin oikeutensa kausityöntekijöiden on helpompi kääntyä 
tuomioistuimen puoleen, jos heidän oikeuksiaan rikotaan, jos heitä kohdellaan väärin tai jos 
he joutuvat seksuaalisen tai muun hyväksikäytön kohteeksi.

Tässä lausunnossa kannatetaan myös kaikkia pyrkimyksiä vahvistaa kausityötä tekevien 
naisten asemaa erityisesti kohdennetuilla täydennyskoulutus-, koulutus- ja tukiohjelmilla. 
Tarkoituksenmukaisilla välineillä, hyvien käytänteiden vaihdolla EU:n jäsenvaltioiden kesken
ja ammattiliittojen tai muiden järjestöjen sekä kolmansien maiden toteuttamilla 
koordinoiduilla toimilla voidaan onnistua jatkuvassa ja järjestelmällisessä tiedon ja osaamisen 
lisäämisessä ja parantaa ihmisten siirtymistä ja kiertomuuttoa, mikä on paitsi EU:n myös 
kolmansien maiden ja kausityötä tekevien maahanmuuttajien edun mukaista. Tavoitteena on 
toisaalta jäsenvaltioiden tuottavuuden, kilpailukyvyn ja talouskasvun parantaminen siten, että 
tuetaan Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisempaan Eurooppaan tähtäävien päämäärien 
tehokasta edistymistä ja toteutumista, ja toisaalta kausityöhön turvautuvien kolmansien 
maiden kansalaisten suojelu. 

Lausunnossa korostetaan myös tarvetta ottaa käyttöön tasa-arvoinen budjetointi (gender 
budgeting) kansallisten talousarvioiden laatimisessa ja täytäntöönpanossa siten, että voidaan 
varmistaa toisaalta varojen riittävyys ja toisaalta kohdennettujen ohjelmien ja kannustimien 
tehokas valvonta ja niiden tulosten seuraaminen, millä pyritään puolestaan turvamaan 
pysyvien työntekijöiden ja kausityöntekijöiden oikeudet ja vahvistamaan sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta.

Naisten kausiluontoista maahanmuuttoa koskevien tilastotietojen järjestelmällinen 
kerääminen on järkevin perusta kausiluontoiseen maahanmuuttoon liittyvien haasteiden ja 
ongelmien ratkaisemiseen tähtäävien tarkoituksenmukaisimpien toimintalinjojen 
käynnistämiselle. 

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tämän direktiivin odotetaan 
myötävaikuttavan laittoman 
maahanmuuton ja työnteon sekä 
harmaan talouden torjumiseen, sillä ne 
ylläpitävät ja edistävät mafiaverkostoja ja 
järjestäytynyttä rikollisuutta, joiden 
uhreiksi joutuvat yleensä haavoittuvassa 
asemassa olevat naiset ja lapset.

Or. el

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Tässä direktiivissä on otettava 
huomioon, että suuri osa EU:hun 
vuosittain saapuvista kausiluontoisista 
maahanmuuttajista on sellaisista 
kolmansista maista tulevia naisia, joissa 
YK:n, OECD:n ja Kansainvälisen 
työjärjestön ja muiden järjestöjen mukaan 
on köyhyyttä, lukutaidottomuutta ja 
matala elintaso.

Or. el
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 c) Tässä direktiivissä on lisäksi otettava 
huomioon kausityötä tekevien naisten , ja 
erityisesti alaikäisten lasten huoltajien 
usein kohtaamat ongelmat, sillä 
vieraaseen maahan ja uusiin työoloihin 
sopeutumiseen liittyvien vaikeuksien 
lisäksi he joutuvat kohtaamaan myös 
ennakkoluuloja sekä sukupuoleen, 
rotuun, ihonväriin ja uskontoon liittyviä 
yleistyksiä ja muuta syrjintää. 

Or. el

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Kausityöntekijöiden ja erityisesti 
kausityötä tekevien naisten on tunnettava 
oikeutensa ja tiedostettava, että heidän 
työnsä on oltava selkeästi kausiluontoista, 
sillä kausityötä koskevan etukäteen 
tehdyn sopimuksen lisäksi naiset joutuvat 
usein tekemään ylimääräistä työtä 
avustavana henkilöstönä kotitaloustöissä 
tai ikääntyneiden, pienten lasten tai 
vammaisten henkilöiden hoitajina tai jopa 
tarjoamaan vastoin tahtoaan muita 
palveluja, kuten seksipalveluja. 

Or. el
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Viranomaisten on valvottava 
säännöllisesti kausityöntekijöiden 
tilapäisen majoituksen sekä elin- ja 
hygieniaolojen asianmukaisuutta 
erityisesti, jos tilapäisessä majoituksessa 
elää myös lapsia. Valvontaviranomaisilla 
on oltava oikeus antaa suosituksia 
työnantajille, jos he havaitsevat 
poikkeavuuksia, ja määrätä rikkojille 
seuraamuksia. 

Or. el

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Kausityötä tekevät naiset joutuvat 
usein työnantajansa monien eri 
hyväksikäyttömuotojen uhreiksi 
(seksuaalinen hyväksikäyttö, 
pakottaminen ylimääräiseen työhön, 
uuvuttavat työajat, epäedulliset työolot tai 
epäoikeudenmukainen palkkaus). Näin 
ollen valtion, paikallisten julkisyhteisöjen 
ja ammattiliittojen tai muiden järjestöjen 
on oltava tiiviissä ja kaksisuuntaisessa 
yhteydessä tehdäkseen yhteistyötä, jonka 
tavoitteena on luoda 
vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen 
tähtääviä tarkoituksenmukaisia ohjelmia 
sekä koulutus- ja tukiohjelmia, joihin 
kausityöntekijät, sekä naiset että miehet, 
voivat turvautua, minkä lisäksi on luotava 
ongelmien torjumiseen tarkoitettuja 
järjestelmiä. 
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Or. el

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) todisteet siitä, että hakija on 
läpikäynyt lääkärintarkastuksen, että 
hänellä ei ole tarttuvia tauteja ja että hän 
on terve;

Or. el

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat hylätä hakemuksen, 
jos työnantajalle on määrätty seuraamuksia 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
työnantajavelvoitteiden rikkomisen ja/tai 
laittoman työnteon vuoksi. 

3. Jäsenvaltiot voivat hylätä hakemuksen, 
jos työnantajalle on määrätty seuraamuksia 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
työnantajavelvoitteiden rikkomisen ja/tai 
laittoman työnteon ja/tai työntekijän 
häirinnän, pahoinpitelyn tai 
hyväksikäytön vuoksi.

Or. el

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta maahantuloa 
ja oleskelua koskevista edellytyksistä, 

8. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta maahantuloa 
ja oleskelua koskevista edellytyksistä, 
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oikeudet mukaan lukien, sekä asiakirjoista, 
jotka tarvitaan jäsenvaltion alueella 
kausityöntekijänä oleskelua ja työskentelyä 
varten tehtävään hakemukseen, on tietoa 
saatavilla.

oikeudet mukaan lukien, sekä asiakirjoista, 
jotka tarvitaan jäsenvaltion alueella 
kausityöntekijänä oleskelua ja työskentelyä 
varten tehtävään hakemukseen, on tietoa 
saatavilla. Nämä tiedot on kirjoitettava 
yksinkertaisella ja selkeällä tavalla, siten 
että ne ovat koulutustasosta riippumatta 
kaikkien ymmärrettävissä.

Or. el

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

14. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
kausityöntekijöiden työnantajia esittämään 
todisteet siitä, että kausityöntekijällä on 
asianmukaista elintasoa vastaava majoitus.
Jos kausityöntekijöiden on maksettava 
vuokraa majoituksesta, sen suuruus ei saa 
olla kohtuuton suhteessa heidän 
palkkaansa.

14. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
kausityöntekijöiden työnantajia esittämään 
todisteet siitä, että kausityöntekijällä on 
asianmukaista elintasoa vastaava majoitus 
ja nimettävä virkamies tai palvelu, jonka 
tehtävänä on

i) majoituksen ja elinolojen sopivuuden 
säännöllinen tarkastaminen; 
ii) suositusten antaminen työnantajalle; ja
iii) seuraamusten määrääminen 
työnantajille, jotka eivät noudata 
määräyksiä. 
Jos kausityöntekijöiden on maksettava 
vuokraa majoituksesta, sen suuruus ei saa 
olla kohtuuton suhteessa heidän 
palkkaansa.

Or. el
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) oikeus kieltäytyä ylimääräisten 
työtehtävien suorittamisesta (tapaukset, 
joissa kausityötä tekeviä naisia 
pakotetaan suorittamaan 
kotitalouspalveluja tai hoitamaan 
ikääntyneitä, pieniä lapsia tai vammaisia 
tai heidät pakotetaan prostituutioon) 
kausityötä koskevan sopimuksen 
rikkomisen perusteella.

Or. el

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

sellaisiin työoloihin ja työehtoihin, 
palkkausta ja irtisanomista sekä 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat 
ehdot mukaan lukien, joita sovelletaan 
kausityöhön lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten ja/tai yleisesti 
sovellettavien työehtosopimusten 
perusteella siinä jäsenvaltiossa, johon 
heille on myönnetty pääsy tämän 
direktiivin mukaisesti.

sellaisiin työoloihin ja työehtoihin, 
palkkausta ja irtisanomista sekä 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat 
ehdot mukaan lukien, joita sovelletaan 
kausityöhön lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten ja/tai yleisesti 
sovellettavien työehtosopimusten 
perusteella siinä jäsenvaltiossa, johon 
heille on myönnetty pääsy tämän 
direktiivin mukaisesti, ilman sukupuoleen 
liittyvää syrjintää ja siten, että 
kunnioitetaan kaikilta osin raskaana 
olevien, äskettäin synnyttäneiden ja 
imettävien kausityötä tekevien naisten 
turvallisuutta ja terveyttä.

Or. el
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kolmannet osapuolet, joille kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti on oikeutettua etua tämän 
direktiivin noudattamisen varmistamisesta, 
voivat ryhtyä tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi säädettyyn 
hallinnolliseen tai siviilioikeudelliseen 
menettelyyn kausityöntekijän 
suostumuksella hänen puolestaan tai häntä 
tukeakseen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kolmannet osapuolet, joille kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti on oikeutettua etua tämän 
direktiivin noudattamisen varmistamisesta, 
voivat ryhtyä tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi säädettyyn 
hallinnolliseen tai siviilioikeudelliseen 
menettelyyn kausityöntekijän 
suostumuksella hänen puolestaan tai häntä 
tukeakseen. Jäsenvaltioilla on velvollisuus 
ilmoittaa kausityöntekijöille käytössä 
olevista valitusjestelmistä, jotta valituksen 
tekijät voivat helposti kääntyä 
tuomioistuimen puoleen, jos heidän 
oikeuksiaan poljetaan tai jos he joutuvat 
pahoinpitelyn tai häirinnän kohteeksi. 

Or. el

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Kotouttamisohjelmat vastaanottavassa 

maassa.
Jäsenvaltioiden on laadittava kausityötä 
tekevien miesten ja naisten tehokkaaseen 
valistamiseen tähtääviä nopeasti eteneviä 
erityisohjelmia ja toimenpiteitä sekä 
järjestettävä vastaanottavan maan kielen 
oppimiseen tähtäävää peruskoulutusta.
Kausityöntekijöillä on oltava perustiedot 
lainsäädännön osa-alueista, jotka 
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koskevat heidän rekrytointiehtojaan, sekä 
kulttuurista, tavoista ja perinteistä 
eurooppalaisesta yhteiskunnasta, jossa 
heidän on määrä asua ja työskennellä,
jotta varmistetaan erilaisuuden 
molemminpuolinen kunnioitus ja sen 
seurauksena parempi sopeutuminen ja 
sosiaalistuminen, mikä edistää 
molemminpuolista etua sekä 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista. 

Or. el


