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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1482/2010, Jukka-Pekka Matintupa, Suomen kansalainen, 
SAK:n Järviseudun paikallisjärjestön puolesta, ja kolme allekirjoittanutta, 
Suomen maa- ja metsätalousministeriön laiminlyönnistä kunnioittaa 
työntekijöiden sosiaalisia oikeuksia

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia ryhtymään toimiin Suomen 
viranomaisten ja erityisesti maa- ja metsätalousministeriön painostamiseksi, jotta se lopettaisi 
julkisen rahoituksen maksamisen metsähankkeille, joiden määrittelystä ja täytäntöönpanosta 
vastuussa olevat henkilöt eivät kunnioita työntekijöiden sosiaalisia oikeuksia. Vetoomuksen 
esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia painostamaan Suomea perustamaan toimielimen, joka 
valvoisi, että julkista rahoitusta saavien metsähankkeiden hallinnoinnista vastaavat järjestöt ja 
henkilöt kunnioittavat työntekijöiden sosiaalisia oikeuksia.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 14. maaliskuuta 2011. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 30. elokuuta 2012

Vetoomuksen liitteissä mainituista väärinkäytöksistä käy ilmi suullisten työsopimusten käyttö 
sekä se, ettei työkoneiden käyttäjien metsässä viettämää työaikaa vaatimuksista huolimatta 
kirjata, ja ettei tarkastuksen aikana vuonna 2006 ollut tehty riskiarviointia, mikä oli korjattu 
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vuoden 2008 jatkotarkastukseen mennessä. Tarkastaja ei suositellut jatkotarkastuksista.  
Komissio huomauttaa, että työnantajien ja työntekijöiden välisten kiistojen yksityiskohdat on 
parasta käsitellä sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kuten jo aikaisemmissa 
vetoomuksissa on todettu. Vaikuttaa siltä, että asian käsittelyssä on seurattu kansallista 
valitusmenettelyä.  

Mitä tulee työpaikan riskiarviointiin, Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle 
kansallisista toimenpiteistä, jotka oli toteutettu EU:n puitedirektiivin 89/391/ETY1, johon 
kuuluu yhteensä 33 säädöstä, saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivin 
6 artiklan mukaisesti työnantajan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet työntekijöidensä 
turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi, mukaan lukien työssä esiintyvien vaarojen 
ehkäisy, tiedottaminen ja kouluttaminen sekä tarvittavien järjestelyjen ja keinojen 
tarjoaminen. Toimenpiteiden on perustuttava yleisiin periaatteisiin, jotka koskevat muun 
muassa vaarojen ehkäisemisestä ja välttämisestä sekä niiden vaarojen arvioimisesta, joita ei 
voida välttää, jotta vaarat voitaisiin torjua niiden syntyvaiheessa. Toimenpiteisiin vaikuttaa 
työn luonne ja yrityksen koko. Kyseisen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti työnantajan on 
selvitettävä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen kohdistuvat vaarat, jotka johtuvat 
muun muassa työvälineiden valinnasta, käytetyistä kemiallisista aineista tai valmisteista sekä 
työpaikkojen varustelusta. Työnantajan on otettava käyttöön selvityksen perusteella 
tarpeelliset ehkäisevät toimenpiteet sekä työ- ja tuotantomenetelmät.

On syytä korostaa, että puitedirektiivin 4 artiklassa todetaan seuraavaa:
"1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
työnantajat, työntekijät ja työntekijöiden edustajat ovat niiden oikeussääntöjen alaisia, jotka 
ovat tarpeellisia tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi. 
2. Erityisesti jäsenvaltioiden on varmistettava asianmukaiset tarkastukset ja valvonta."

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että toimivaltaisten Suomen viranomaisten 
tehtävänä on huolehtia puitedirektiivin 89/391/ETY ja yleisesti ottaen työpaikalla tehtävien 
tarkastusten saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja tarvittaessa asianmukaisten 
seuraamusten määräämisestä. 

On kaukaa haettua, että komissio turvautuisi EU:n varoihin työnantajien ja työntekijöiden 
suhteiden parantamiseksi metsätalousalalla Suomessa, kuten vetoomuksen esittäjä on 
ehdottanut. Tällainen aloite vaikuttaisi yhtä todennäköisesti yhtiöihin, jossa on hyvät 
työolosuhteet, kuin myös muihin yhtiöihin.

                                               
1 COM(1988)0073 Ehdotus neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
parantamisen edistämiseksi työssä.


