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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

oikeudenmukaisista työoloista, oikeuksista ja sosiaalisesta suojelusta alustatalouden 
työntekijöille – digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot
(2019/2186(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien 
välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten 20. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1150,

– ottaa huomioon avoimista ja ennakoitavista työehdoista Euroopan unionissa 
20. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2019/1152,

– ottaa huomioon tietyistä digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista 
koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista 20. toukokuuta 2019 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/7701,

– ottaa huomioon luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen 
tietosuoja-asetus) 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/679,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin,

– ottaa huomioon 8. marraskuuta 2019 annetun neuvoston suosituksen sosiaalisen 
suojelun saatavuudesta työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta,

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät ”Työn tulevaisuus: 
Euroopan unioni kannattaa ILO:n satavuotisjulistusta”2,

– ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät ”Muuttuva työelämä: 
pohdintaa työn uusista muodoista sekä niiden vaikutuksista työntekijöiden terveyteen ja 
turvallisuuteen”3‚

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2020 annetun komission ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista 
(digitaalisia palveluja koskeva säädös) sekä direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta,

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2020 annetun komission ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailullisista ja oikeudenmukaisista 
markkinoista digitaalialalla (digitaalisia markkinoita koskeva säädös),

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32019L0770 
2 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13436-2019-INIT/fi/pdf 
3 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/fi/pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32019L0770
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13436-2019-INIT/fi/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/fi/pdf
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– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 
datastrategia”,

– ottaa huomioon komission valkoisen kirjan ”Tekoäly – eurooppalainen lähestymistapa 
huippuosaamiseen ja luottamukseen”,

– ottaa huomioon 14. tammikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Vahva 
sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi”,

– ottaa huomioon 2. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Yhteistyötaloutta 
koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma”,

– ottaa huomioon 21. tammikuuta 2021 antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle oikeudesta olla tavoittamattomissa4,

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2020 antamansa päätöslauselman vahvasta sosiaalisesta 
Euroopasta oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi5,

– ottaa huomioon 22. lokakuuta 2020 antamansa päätöslauselman työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikasta euroalueella vuonna 20206,

_  ottaa huomioon 20. lokakuuta 2020 antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten 
näkökohtien kehyksestä7,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2020 antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: sisämarkkinoiden toiminnan 
parantaminen8,

– ottaa huomioon 10. heinäkuuta 2020 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoista9,

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman euroalueen työllisyys- 
ja sosiaalipolitiikasta10,

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista11,

– ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman yhteistyötaloutta 
koskevasta eurooppalaisesta toimintasuunnitelmasta12,

4 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0021.
5 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0371.
6 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0284.
7 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0275.
8 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0272.
9 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0194.
10 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0033.
11 EUVL C 242, 10.7.2018, s. 24.
12 EUVL C 331, 18.9.2018, s. 125.
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– ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman verkkoalustoista ja 
digitaalisista sisämarkkinoista13,

– ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman työoloista ja 
epävarmoista työsuhteista14,

_ ottaa huomioon 18. syyskuuta 2020 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon ”Oikeudenmukainen työ alustataloudessa”,

– ottaa huomioon alueiden komitean 5. joulukuuta 2019 antaman lausunnon aiheesta 
”Yhteistyötalouteen sovellettavia sääntelytoimia koskeva eurooppalainen kehys”,

– ottaa huomioon kesäkuussa 2020 tehdyn Euroopan tason työmarkkinaosapuolten 
puitesopimuksen digitalisaatiosta15,

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) suosituksen nro 198 työsuhteista,

– ottaa huomioon komission tutkimuksen ”Study to gather evidence on the working 
conditions of platform workers”,

– ottaa huomioon komission yhteisen tutkimuskeskuksen raportin ”The changing nature 
of work and skills in the digital age”,

– ottaa huomioon komission yhteisen tutkimuskeskuksen raportin ”Platform Workers in 
Europe”,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkimuksen ”The platform economy and 
precarious work”,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkimuksen ”The Social Protection of Workers 
in the Platform Economy”,

– ottaa huomioon Cedefopin raportin ”Developing and matching skills in the online 
platform economy”,

– ottaa huomioon Cedefopin muistion ”Online working and learning in the coronavirus 
era”,

– ottaa huomioon Eurofondin tutkimuksen ”Employment and working conditions of 
selected types of platform work”,

– ottaa huomioon Eurofondin muistion ”Platform work: Maximising the potential while 
safeguarding standards?”,

13 EUVL C 331, 18.9.2018, s. 135.
14 EUVL C 334, 19.9.2018, s. 88.
15 https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-
06/Final%2022%2006%2020_Agreement%20on%20Digitalisation%202020.pdf

https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-06/Final%2022%2006%2020_Agreement%20on%20Digitalisation%202020.pdf
https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-06/Final%2022%2006%2020_Agreement%20on%20Digitalisation%202020.pdf
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– ottaa huomioon Eufodin tutkimusraportin ”Back to the future: Policy pointers from 
platform work scenarios”,

– ottaa huomioon EU-OSHAn tutkimuksen ”Protecting Workers in the Online Platform 
Economy: An overview of regulatory and policy developments in the EU”,

– ottaa huomioon 20. syyskuuta 2018 annetun ILO:n raportin ”Digital labour platforms 
and the future of work: Towards decent work in the online world”,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A9-
0000/2021),

A. ottaa huomioon, että alustatyö voi luoda työllistymismahdollisuuksia, lisätä 
valinnanvaraa, tarjota lisätuloja ja vähentää työmarkkinoille siirtymisen esteitä; ottaa 
huomioon, että alustatyö lisää joustavuutta sekä työntekijöiden että asiakkaiden 
kannalta, palveluiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamista sekä digitaalisiin välineisiin 
liittyvää innovointia, mikä on hyödyllinen kasvun edistäjä kriisi- ja elpymisen aikana;

B. ottaa huomioon, että alustatyö on myös herättänyt huolta epävarmuudesta tai huonoista 
työoloista, riittämättömästä sosiaaliturvasta, hajanaisista ja epävakaista tuloista sekä 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien toimenpiteiden puutteesta erityisesti, kun on 
kyse vähemmän koulutetuista paikan päällä toimivista alustatyöntekijöistä ja pieniä 
työtehtäviä tekevistä työntekijöistä, mikä korostui covid-19-kriisin aikana;

C. ottaa huomioon, että alustatyötä tehdään hyvin erilaisissa olosuhteissa ja että 
työtehtävissä on suuria eroja; ottaa huomioon, että alustatyö jakautuu erilaisiin luokkiin, 
kuten verkossa tai paikan päällä tehtävään työhön, joka edellyttää korkeaa tai vähäistä 
ammattitaidon tasoa, josta maksetaan tehtäväkohtaista tai tuntipalkkaa, jota tehdään 
sivutoimena tai pääasiallisena työnä, ja että alustatyöntekijöiden profiilit ja alustojen 
tyypit vaihtelevat suuresti;

D. ottaa huomioon, että alustataloudessa työskentelevät henkilöt luokitellaan yleensä 
muodollisesti itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi; ottaa huomioon, että nämä henkilöt 
eivät saa sellaista sosiaaliturvaa ja työhön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvää 
suojelua, joka liittyy työsopimukseen useimmissa maissa;

E. ottaa huomioon, että alustatyössä usein ilmenevä työntekijöiden ja itsenäisten 
ammatinharjoittajien välisen eron hämärtyminen aiheuttaa epävarmuutta, joka koskee 
heidän oikeuksiaan, etujaan ja sovellettavia sääntöjä; ottaa huomioon, että tämä 
vaikuttaa tulevaisuudessa todennäköisesti yhä useampiin aloihin;

F. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat kehittäneet erilaisia lähestymistapoja, mikä on 
johtanut hajanaisiin sääntöihin ja aloitteisiin; katsoo, että tarvitaan unionin tason toimia 
tästä johtuvan oikeudellisen epävarmuuden poistamiseksi ja alustatyöntekijöiden 
oikeuksien parantamiseksi;
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1. panee merkille, että nykyinen eurooppalainen kehys on epätyydyttävä, sillä EU:n 
oikeudelliset välineet eivät kata kaikkia alustatalouden työntekijöitä heidän 
henkilöllisellä soveltamisalallaan eivätkä työelämän uusia realiteetteja; pitää 
valitettavana, että tämä hajanaisuus asettaa jotkut alustatalouden työntekijät 
oikeudellisesti epävarmaan tilanteeseen, minkä vuoksi joillakin alustatyöntekijöillä on 
vähemmän tai rajoitetumpia oikeuksia kuin mitä kaikille alustatyöntekijöille olisi 
taattava heidän ammattiasemastaan riippumatta;

2. korostaa, että termejä ”työntekijä” ja ”itsenäinen ammatinharjoittaja” ei ole määritelty 
yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa; toteaa, että raja näiden kahden termin välillä 
on epäselvempi uusien työmuotojen osalta ja että jotkut työntekijät ovat vaarassa joutua 
väärin luokitelluiksi;

3. katsoo, että tähän oikeudelliseen epävarmuuteen on puututtava kiireellisesti mutta on 
tietoinen, ettei siihen löydy helppoa, kaikille sopivaa lähestymistapaa; katsoo, että 
kaikissa ehdotuksissa on otettava huomioon alustojen ja alustatyöntekijöiden 
epäyhtenäisyys sekä nykyinen digitaalisten työalustojen malli, jossa jotkut 
alustatyöntekijät ovat aidosti itsenäisiä ammatinharjoittajia ja haluavat pysyä sellaisina;

4. pitää myönteisenä komission ehdotusta lainsäädäntöaloitteeksi, jolla halutaan parantaa 
alustatalouden työntekijöiden työoloja; kehottaa komissiota esittämään uutta 
alustatalouden työntekijöitä koskevaa direktiiviä, jos työmarkkinaosapuolet eivät 
ilmaise haluavansa käynnistää SEUT-sopimuksen 155 artiklassa tarkoitettua prosessia, 
jotta heille voidaan taata vähimmäisoikeudet ammattiasemasta riippumatta sekä ottaa 
huomioon alustatyön erityispiirteet;

5. korostaa tarvetta torjua paremmin näennäisyrittäjyyttä direktiivin avulla, jotta se kattaisi 
alustatalouden työntekijät, jotka täyttävät työsuhteelle ominaiset edellytykset, jotka 
perustuvat tosiasialliseen työntekoon eivätkä osapuolten kuvaukseen työsuhteesta; 
katsoo, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota digitaalisiin työskentelyalustoihin, 
jotka organisoivat vahvasti verkossa ja paikan päällä tehtävän alustatyön ehdot ja 
korvaukset ja joita voitaisiin käyttää ohjenuorana määritettäessä alustojen vastuuta 
alustatyöntekijöitä kohtaan;

6. kehottaa komissiota tutkimaan tapoja parantaa työoloja ja samalla

– panemaan paremmin täytäntöön yksinoikeuslausekkeiden kiellon ja varmistamaan, 
että kaikilla alustatyöntekijöillä on oikeus työskennellä eri alustoilla (multi-apping) eikä 
heitä sen vuoksi kohdella epäsuotuisasti;

– parantamaan oikeuksia tapauksissa, joissa on kyseessä alustan harjoittama 
rajoittaminen, keskeyttäminen tai lopettaminen, varmistamalla, että kaikilla 
alustatyöntekijöillä on oikeus perusteluihin, ja jos ne riitautetaan, oikeus vastineeseen 
sekä tehokkaaseen ja puolueettomaan riitojenratkaisuun, joka tarjoaa mahdollisuuden 
palauttaa vaatimustenmukaisuuden tai kumota perustelut; 

– korjaamaan nykyisen avoimuuden puutteen varmistamalla, että annetaan olennaiset 
tiedot työoloista ja hinnan tai palkkion maksutavasta, ja varmistamalla avoimuuden, kun 
on kyse ehtojen, edellytysten ja menettelyiden muuttamisesta mahdollisen väliaikaisen 
tai pysyvän deaktivoinnin vuoksi, mitä ennen olisi järjestettävä kuuleminen;
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katsoo, että edellä mainittu tiedottaminen olisi tehtävä selkeällä, kattavalla ja helposti 
saatavilla olevalla tavalla; 

7. korostaa, että joihinkin alustatalouden työntekijöihin voi kohdistua suurempia terveys- 
ja turvallisuusriskejä; katsoo, että komission ehdotuksessa on käsiteltävä 
alustatyöntekijöiden työterveyttä ja -turvallisuutta sekä vahvistettava 
vähimmäisvaatimukset, joiden ansiosta he voivat käyttää oikeuttaan olla 
tavoittamattomissa ilman kielteisiä seurauksia; 

8. katsoo, että alustatyöntekijöiden olisi saatava korvausta työtapaturmista ja 
ammattitaudeista ja heille olisi tarjottava sairaus- ja työkyvyttömyysvakuutusta; pitää 
siksi myönteisinä joidenkin alustojen aloitteita tarjota vakuutuksia sekä työterveyttä ja 
-turvallisuutta koskevia toimenpiteitä; 

9. on vahvasti sitä mieltä, että asianmukaisten ja avointen sosiaalisen suojelun 
järjestelmien olisi katettava virallisesti ja tehokkaasti kaikki työntekijät, myös itsenäiset 
ammatinharjoittajat;  kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti ja välittömästi 
täytäntöön neuvoston suosituksen sosiaalisen suojelun saatavuudesta työntekijöiden ja 
itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta sekä varmistamaan, että niiden kansallisissa 
suunnitelmissa vahvistetaan asianmukaiset toimenpiteet, jotka koskevat 
alustatyöntekijöiden sosiaalista suojelua; 

10. muistuttaa erityisesti, että on tärkeää ulottaa sosiaalisen suojelun oikeudet alustatyön 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin, mukaan lukien henkilöt, jotka siirtyvät asemasta toiseen 
tai jotka säilyttävät molemmat asemat, kun on kyse järjestelmistä, jotka kattavat äitiys- 
ja muut vastaavat vanhempainetuudet sekä työttömyys-, sairaus-, terveydenhuolto- ja 
vanhuusetuudet;

11. on tietoinen, että yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus ovat kaikkien 
työntekijöiden perusoikeuksia ja katsoo, että alustatyöntekijöitä koskevalla direktiivillä 
olisi varmistettava, että nämä oikeudet ovat vaikuttavia ja niitä noudatetaan; panee 
merkille, että digitaalisten työalustojen ja työntekijöiden väliset suhteet saattavat olla 
epätasapainoisia, sillä työntekijöillä ei välttämättä ole yksilöllistä neuvotteluvoimaa 
neuvotella ehdoistaan; panee lisäksi merkille, että on myös käytännön ongelmia, kuten 
se, ettei ole yhteisiä yhteydenpitotapoja eikä mahdollisuutta tavata verkossa tai 
henkilökohtaisesti, mikä voi estää kollektiivisen edustuksen käytännössä; kehottaa 
komissiota puuttumaan tällaisiin esteisiin ehdotuksessaan; korostaa, että 
alustatyöntekijöiden ja alustojen on oltava asianmukaisesti edustettuina 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun helpottamiseksi;

12. pitää valitettavana alustatyöntekijöiden kohtaamia, kollektiiviseen edustukseen liittyviä 
oikeudellisia vaikeuksia ja on tietoinen siitä, että itsenäiset ammatinharjoittajat 
katsotaan yrityksiksi ja siksi niitä koskee kilpailua rajoittavia sopimuksia koskeva 
kielto; pitää tässä yhteydessä myönteisenä komission julkaisemaa alustavaa 
vaikutustenarviointia16 ja suunniteltua aloitetta tämän esteen poistamiseksi; on 
vakuuttunut siitä, että EU:n kilpailulainsäädäntö ei saa estää itsenäisten 

16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=PI_COM%3AAres%282021%29102652 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=PI_COM:Ares(2021)102652
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alustatyöntekijöiden työolojen (myös palkkion vahvistamisen) ja sosiaalisen suojelun 
parantamista työehtosopimusneuvottelujen avulla;

13. katsoo, että alustojen olisi tarjottava alustatalouden työtekijöille peruskoulutusta ainakin 
niiden verkkosivuston tai sovelluksen käytöstä; katsoo lisäksi, että erityisesti vähemmän 
koulutetuille alustatalouden työntekijöille olisi tarjottava koulutusta, jotta he voisivat 
hankkia taitoja ja saada uudelleenkoulutusta, joka parantaa heidän 
työllistymismahdollisuuksiaan ja urakehitystään; kehottaa helpottamaan epävirallisen 
oppimisen ja arkioppimisen alalla saavutettujen taitojen tunnustamista, validointia ja 
siirrettävyyttä; katsoo tässä yhteydessä, että tällaiseen koulutukseen osallistuneille 
alustatyöntekijöille olisi myönnettävä ”kokemustodistus”, joka voitaisiin ladata 
henkilökohtaisille oppimistileille; 

14. katsoo, että alustatyöntekijöillä olisi oltava oikeus avoimiin, syrjimättömiin ja eettisiin 
algoritmeihin; katsoo, että algoritmien avoimuutta olisi sovellettava tehtävien 
jakamiseen, luokituksiin ja vuorovaikutukseen liikesalaisuuksia kunnioittaen ja että 
algoritmin toiminnasta olisi aina annettava ymmärrettävä selvitys, kun on kyse tehtävien 
määräämisestä, luokituksista, deaktivointimenettelystä ja hinnoittelusta, sekä annettava 
tietoa selkeällä ja ajantasaisella tavalla kaikista algoritmiin tehtävistä merkittävistä 
muutoksista; katsoo, että eettinen algoritmi tarkoittaa, että kaikki päätökset ovat 
riitautettavissa ja peruutettavissa ja että erityisesti kannustinkäytännöt tai 
poikkeukselliset bonukset eivät saisi johtaa riskialttiiseen käyttäytymiseen; on 
vakuuttunut siitä, että juuri syrjimättömät algoritmit estävät sukupuoleen liittyvää ja 
muuta sosiaalista eriarvoisuutta; 

15. muistuttaa, että kaikkien verkkoalustojen on varmistettava, että EU:n syrjimättömyys- ja 
tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan kaikilta osin; katsoo lisäksi, että 
alustatyöntekijöiden olisi voitava tutustua kaikkiin omaa toimintaansa koskeviin 
tietoihin ja ymmärtää, miten heidän henkilötietojaan käsitellään, ja heillä olisi oltava 
oikeus siirtää luokituksensa; katsoo, että olisi tutkittava mahdollisuutta ottaa käyttöön 
samankaltaisten alustojen hyväksymä siirrettävä luokitustodistus;

16. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön eurooppalaisen laatumerkin, joka myönnettäisiin 
alustatyöntekijöitä koskevia hyviä käytäntöjä toteuttaville alustoille, jotta käyttäjät, 
työntekijät ja kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, ja joka korostaisi 
alustoja, joilla on laadukkaat työolot ja avoimet järjestelmät;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


