
PR\682228FI.doc PE 392.379v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

VÄLIAIKAINEN
2007/0000(INI)

29.8.2007

MIETINTÖLUONNOS
aiheesta ”Päämääränä yhteiset joustoturvaperiaatteet: uusia ja parempia 
työpaikkoja jouston ja turvan avulla”
(2007/0000(INI))

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Esittelijä: Ole Christensen



PE 392.379v02-00 2/15 PR\682228FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ...........................................3

PERUSTELUT.....................................................................................................................12



PR\682228FI.doc 3/15 PE 392.379v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

aiheesta ”Päämääränä yhteiset joustoturvaperiaatteet: uusia ja parempia työpaikkoja 
jouston ja turvan avulla”
(2007/0000(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon aiheesta ”Päämääränä yhteiset 
joustoturvaperiaatteet: Uusia ja parempia työpaikkoja jouston ja turvan avulla” 
(KOM(2007)0359),

– ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2007 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon aiheesta ”Työelämän joustoturva (työehtosopimusneuvottelut ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun merkitys)” (SOC/272),

– ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2007 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon ”Työmarkkinaosapuolten rooli työ-, perhe- ja yksityiselämän 
yhteensovittamisessa” (SOC/271),

– ottaa huomioon 12. kesäkuuta 2007 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon ”Ensisijaisten ryhmien työllistäminen (Lissabonin strategia)” (SOC/251),

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan ”Työlainsäädäntö 2000-luvun haasteiden 
tasalle” (KOM(2006)0708),

– ottaa huomioon OECD:n työllisyysraportin vuodelta 2006: ”Boosting Jobs and Incomes”,

– ottaa huomioon elokuussa 2004 annetun ILO:n raportin ”Is a stable workforce good for 
the economy? - Insights into the tenure - productivity - employment relationship”, jossa 
osoitetaan, että työsuhteen jatkuvuuden ja tuottavuuden välillä on positiivinen suhde,

– ottaa huomioon yhdistymisvapautta ja järjestäytymisoikeutta koskevan ILO:n 
yleissopimuksen C87 (1948), kollektiivisen neuvottelutoiminnan oikeutta koskevan ILO:n 
yleissopimuksen C98 (1949) ja työsuhdetta koskevan ILO:n suosituksen R198 (2006),

– ottaa huomioon yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 
27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY1,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalimallista tulevaisuutta varten 6. syyskuuta 2006 
antamansa päätöslauselman2, jossa toistetaan EU:n yhteiset arvot eli tasa-arvo, 
yhteisvastuu, syrjimättömyys ja hyvinvoinnin jakaminen,

  
1 EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.
2 EUVL C 305 E, 14.12.2006, s. 141.
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– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 136 ja 145 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 15, 20 ja 27–38 artiklan ja erityisesti 
oikeuden suojaan perusteettoman irtisanomisen yhteydessä sekä oikeuden 
oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin työoloihin ja -ehtoihin,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisen peruskirjan,

– ottaa huomioon sosiaalipolitiikan tulevaisuutta laajentuneessa Euroopan unionissa 
pohtineen korkean tason työryhmän toukokuussa 2004 julkistaman raportin,

– ottaa huomioon yhteisön Lissabonin ohjelmasta annetun komission työasiakirjan: tekninen 
täytäntöönpanokertomus 2006 (SEK(2006)1379), ja sen täytäntöönpanon,

– ottaa huomioon komission tiedonannon sosiaalipoliittisesta ohjelmasta 
(KOM(2005)0033),

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden esittämät kansalliset Lissabon-uudistusohjelmat,

– ottaa huomioon komission tiedonannon aiheesta ”Globaali Eurooppa kilpailijana 
maailmassa” (KOM(2006)0567),

– ottaa huomioon komission tiedonannon kasvua ja työllisyyttä koskevista yhdennetyistä 
suuntaviivoista (2005–2008) (KOM(2005)0141),

– ottaa huomioon maaliskuussa 2000, maaliskuussa 2001, maalis- ja lokakuussa 2005 ja 
maaliskuussa 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

– ottaa huomioon Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja 
työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) 
tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta annetun neuvoston 
direktiivin 1999/70/EY1,

– ottaa huomioon väestörakenteen muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä 
solidaarisuudesta 23. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman2,

– ottaa huomioon palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16. joulukuuta 1996 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY3,

– ottaa huomioon työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin 96/71/EY soveltamisesta 
26. lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselman4,

  
1 EYVL L 175, 10.7.1999, s. 43.
2 EUVL C 292 E, 1.12.2006, s. 131.
3 EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1.
4 EUVL C 313 E, 20.12.2006, s. 452.
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– ottaa huomioon vuonna 1975 tehdyn siirtotyöläisiä koskevan ILO:n yleissopimuksen 
(täydentävät määräykset),

– ottaa huomioon yksityisiä työnvälitystoimistoja koskevan ILO:n yleissopimuksen 
vuodelta 1997,

– ottaa huomioon ihmisarvoista työtä koskevan ILO:n toimintaohjelman,

– ottaa huomioon komission tiedonannon aiheesta ”Ihmisarvoista työtä kaikille: yhteisön 
osallistuminen ihmisarvoisen työn toimintaohjelman maailmanlaajuiseen 
täytäntöönpanoon” (KOM(2006)0249),

– ottaa huomioon miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamista koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston 
direktiivin 75/117/ETY1,

– ottaa huomioon miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta 
mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä 
työoloissa 9. helmikuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/207/ETY2,

– ottaa huomioon toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä 
19. lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiiviin 92/85/ETY (kymmenes 
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)3,

– ottaa huomioon nuorten työtekijöiden suojelusta 22. kesäkuuta 1994 annetun neuvoston 
direktiivin 94/33/EY4,

– ottaa huomioon eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden 
tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai 
yritysryhmissä 22. syyskuuta 1994 annetun direktiiviin 94/45/EY5,

– ottaa huomioon miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta 
mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä 
työoloissa annetun neuvoston direktiivin 76/207/ETY muuttamisesta 23. syyskuuta 2002 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/73/EY6,

– ottaa huomioon Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE), julkisten 
yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) ja Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) 
tekemästä osa-aikatyötä koskevasta puitesopimuksesta 15. joulukuuta 1997 annetun 

  
1 EYVL L 45, 19.2.1975, s. 19.
2 EYVL L 39, 14.2.1976, s. 40.
3 EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1.
4 EYVL L 216, 20.8.1994, s. 12.
5 EYVL L 254, 30.9.1994, s. 64.
6 EYVL L 269, 5.10.2002, s. 15.
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neuvoston direktiivin 97/81/EY, Liite: Osa-aikatyötä koskeva puitesopimus1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0000/2007),

A. katsoo, että EU on vapaakauppa-alue ja yhteisö, jolla on yhteisiä arvoja, minkä takia 
työlainsäädännön ja työmarkkinoiden uudistusten olisi heijastettava kyseisiä arvoja, ja että 
Euroopassa kehittyneiden työlainsäädännön perusperiaatteiden olisi säilyttävä voimassa; 
katsoo, että työlainsäädännöllä annetaan työntekijöille ja työnantajille oikeudellista 
varmuutta ja suojelua joko lainsäädännön tai työehtosopimusten tai molempien 
välityksellä ja että työlainsäädännöllä säännellään vallan jakautumista työntekijöiden ja 
työnantajien välillä ja että työlainsäädännön muutokset onnistuvat paremmin, jos 
työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi; ottaa huomioon, että turvallisuus riippuu myös 
siitä, miten helppoa on löytää uusi työpaikka,

B. katsoo, että joustoturvaa olisi pidettävä vahvana eurooppalaisena sosiaalimallina, jolla 
edistetään kilpailukykyisiä ja mukautuvia yrityksiä ja työvoimaa,

C. katsoo, että työttömyyttä EU:ssa ei aiheuta työntekijöiden suojelua koskeva lainsäädäntö 
vaan se, että uusia työpaikkoja ei luoda investoimalla tutkimukseen ja kehitykseen tai 
elinikäiseen oppimiseen, jotka loisivat dynaamiset työmarkkinat,

D. katsoo, että korkeatasoisen, innovatiivisen osaamistalouden olisi oltava kilpailukykyinen 
arvoketjun yläpäässä ja että sen saavuttamiseen vaaditaan pitkäaikaisia työpaikkoja ja 
osaavaa, motivoitunutta työvoimaa,

E. katsoo, että joustoturvan tavoitteena on antaa yksilöille mahdollisuus sopeutua 
muutokseen ja lisätä liikkuvuutta EU:n työmarkkinoilla, mistä seuraa kestävien 
työpaikkojen ja tulojen luominen,

F. katsoo, että tasaveroisen kilpailun mahdollistamiseksi jäsenvaltioiden on 
yhdenmukaistettava työlainsäädäntönsä vähimmäistasolle erityisesti niillä aloilla, joilla 
EU:lla on toimivalta,

G. ottaa huomioon, että joustoturva tarkoittaa tasapainoa työnantajien, työntekijöiden, 
työnhakijoiden ja julkisten viranomaisten oikeuksien ja velvollisuuksien välillä ja 
edellyttää julkisten viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten välillä luottamuksen ja 
vuoropuhelun ilmapiiriä, jossa kaikki ovat valmiita ottamaan vastuuta muutoksesta ja 
tuottamaan tasapainoisia poliittisia kokonaisuuksia, jotka koskevat erityisesti heikossa 
asemassa olevia ryhmiä kuten naisia, maahanmuuttajia, nuoria ja vanhoja työntekijöitä ja 
vammaisia henkilöitä,

H. katsoo, että suuri työttömyys ja työmarkkinoiden segmentoituminen on ratkaistava 
antamalla kaikille työntekijöille samat oikeudet ja investoimalla työpaikkojen luomiseen 

  
1 EYVL L 14, 20.1.1998, s. 9.
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ja elinikäiseen oppimiseen,

I. katsoo, että komission tiedonanto aiheesta ”Päämääränä yhteiset joustoturvaperiaatteet: 
uusia ja parempia työpaikkoja jouston ja turvan avulla” (KOM(2007)0359) on tärkeä askel 
kohti entistä tasapainoisempaa keskustelua joustoturvasta,

1. tunnustaa, että menestyäkseen 2000-luvulla EU tarvitsee yrityksiä, jotka tarttuvat nopeasti 
tilaisuuksiin nopeasti muuttuvassa maailmassa;

2. korostaa kuitenkin, että joustoturva on poliittinen strategia työmarkkinoiden 
uudistamiseksi ja sellaisena sen on oltava kattava ja sisällettävä kaikki olemassa olevat 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikan näkökohdat jäsenvaltioissa ja EU:ssa;

3. korostaa, että joustoturvaa koskevassa EU:n strategiassa olisi tarkasteltava lähemmin 
uudenaikaisen talouden vaatimuksia, millaista työvoimaa EU:n yritykset tarvitsevat 
menestyäkseen ja mitkä ovat suurimmat esteet;

4. katsoo, että joustoturvaa koskevissa strategioissa on kiinnitettävä suurin huomio siihen,
missä suurimmat ongelmat ovat, osana tasapainoista kokonaisuutta, josta 
työmarkkinaosapuolia kuullaan perusteellisesti, mutta korostaa, että yritykset lisätä 
joustavuutta neuvottelematta kompromisseista työmarkkinaosapuolten kanssa tai 
ehdottamatta jonkinlaista korvausta joustavuuden lisäämisestä luovat vain lisää 
epävarmuutta;

5. katsoo kuitenkin, että suurin ongelma EU:ssa koskee osaavien ja mukautuvien 
työntekijöiden saatavuutta – ja sen olisi oltava keskeinen kysymys joustoturvaa 
koskevissa EU:n strategioissa; korostaa, että painopiste olisi asetettava joustavien 
työmarkkinoiden luomiseen nostamalla koulutustasoa ja laajentamalla koulutus- ja 
uudelleenkoulutusohjelmia, poistamalla esteet naisten, maahanmuuttajien, vanhojen ja 
nuorten sekä muiden heikossa asemassa olevien työntekijöiden integroitumiselta, 
poistamalla esteet ammattien väliseltä ja maantieteelliseltä liikkuvuudelta sekä 
tehokkaalla työmarkkinapolitiikalla, jolla nopeutetaan siirtymistä vanhasta uuteen 
työpaikkaan; korosta uusien teknologioiden ratkaisevaa asemaa koulutuksessa ja 
muistuttaa uusista joustomuodoista, joita työmarkkinaosapuolten sopimukset etätyöstä 
sekä osa-aikaisesta ja määräaikaisesta työstä tarjoavat; ei hyväksy komission tekemää eroa 
sisäpiiriläisten ja ulkopuolisten välillä;

6. ehdottaa siksi, että Eurooppa-neuvosto hyväksyy joulukuussa 2007 entistä 
tasapainoisemman joustoturvaperiaatteiden kokonaisuuden, joka perustuu laadukkaiden 
työpaikkojen luomiseen ja Euroopan sosiaalisen mallin vahvistamiseen; korostaa, että 
kyseisten periaatteiden olisi sisällettävä seuraavat seikat:

• osaavan ja mukautuvan työvoiman tarve
• toimet epävarmojen työsuhteiden ja hyväksikäyttöön perustuvien 

käytäntöjen torjumiseksi
• työmarkkinoiden segmentoitumisen poistaminen ja siirtyminen työpaikan 

varmuudesta työllistymisen varmuuteen
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• kumppanuus muutoksen hallinnassa
• sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille
• kansallisten toteutustapojen suunnittelu työmarkkinaosapuolten 

neuvotteluissa
• kasvua ja työllisyyttä koskeva makrotalouden kehys;

7. muistuttaa EU:n toimivallasta työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla ja muistuttaa 
jäsenvaltioita ja komissiota näiden vastuusta oikeuksien takaamiseksi EU:ssa; muistuttaa, 
että EU:n lainsäädäntö täydentää kansallisten työmarkkinoiden sääntöjä ja on tärkeä 
osatekijä työntekijöiden oikeuksien varmistamisessa;

8. kehottaa tässä yhteydessä hyväksymään vuokratyövoimaa koskevan direktiivin ja 
lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyttä koskevan direktiivin, tarkistamaan nopeasti 
työaikadirektiivin1 ja eurooppalaisia yritysneuvostoja koskevan direktiivin2 sekä 
panemaan paremmin täytäntöön työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin;

9. kehottaa myös torjumaan edelleen pimeää työtä ja harmaata taloutta, joka – vaikka sen 
taso vaihtelee jäsenvaltioittain – vahingoittaa taloutta, jättää työntekijät suojattomiksi, 
haittaa kuluttajia, vähentää verotuloja ja johtaa epäoikeudenmukaiseen yritysten väliseen 
kilpailuun; kehottaa komissiota torjumaan pimeää työtä perustamalla eurooppalaisen 
foorumin kansallisten työsuojeluhallintojen ja/tai ammattiliittojen koordinoimiseksi ja 
kehottaa julkisten ja yksityisten organisaatioiden tehokkaaseen kansalliseen koordinointiin 
ja kehottaa jäsenvaltioita käyttämään innovatiivisia menetelmiä, jotka perustuvat 
elinkeinoelämän eri aloille tyypillisiin indikaattoreihin ja kriteereihin verotulojen 
vähenemisen torjumiseksi;

10. on vakuuttunut siitä, että luottamuksen ja vuoropuhelun ilmapiiri voidaan luoda vain, jos 
työmarkkinaosapuolet osallistuvat kansallisen politiikan muotoiluun ja vahvojen 
ammattiliittojen ja työehtosopimusneuvottelujen edistämiseen osana osallistavaa 
työllisyysjärjestelmää, jossa vallitsee luottamus, mikä takaa tasapainon; korostaa tarvetta 
käsitellä puutteita työehtosopimusneuvotteluissa ja kannustaa laajentamaan 
työehtosopimusneuvotteluja ja sosiaalista vuoropuhelua – myös rajatylittävää 
vuoropuhelua ja alakohtaista vuoropuhelua – niin että ne sisältävät koulutuksen, työn 
organisoinnin ja kysymykset, jotka liittyvät uudelleenjärjestelyyn ja 
uudelleensijoittamiseen; kehottaa komissiota antamaan työmarkkinaosapuolille teknistä ja 
taloudellista tukea;

11. korostaa, että kaikkien joustoturvan mallien olisi perustuttava yhteisiin periaatteisiin, jotka 
tukevat Euroopan sosiaalista mallia; katsoo, että joustavuutta ja turvaa koskevat 
vaatimukset vahvistavat toisiaan ja että joustoturva antaa yrityksille ja työntekijöille 
mahdollisuuden mukautua säilyttäen korkeatasoisen sosiaalisen suojelun, sosiaaliturvan ja 
työttömyysetuudet, terveyden ja turvallisuuden suojelun, aktiivisen työmarkkinapolitiikan 
sekä koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevat mahdollisuudet; korostaa, että toistuvat 
ja tehokkaat työehtosopimusneuvottelut käydään kolmikantarakenteessa, jossa 

  
1 EYVL L 307, 13.12.1993, s. 18.
2 EYVL L 254, 30.9.1994, s. 64.
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työmarkkinaosapuolet ovat vahvoja ja edustavia, ja korostaa myös tarvetta laajoihin 
hyvinvointia koskeviin määräyksiin ja korkealaatuisten palvelujen, kuten lastenhoidon ja 
muiden huollettavien hoidon, yleiseen saatavuuteen; korostaa, että työntekijöiden turva 
voi tukea työvoiman liikkuvuutta ja rakennemuutosta lisäämällä riskinottohalua;

12. pahoittelee komission kapeaa lähestymistapaa joustoturvaa kohtaan ja kehottaa komissiota 
sitoutumaan työntekijöiden turvan periaatteeseen, aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan ja 
elinikäiseen oppimiseen ja tarkastelemaan joustoturvaa Euroopan sosiaalisen mallin 
laajemmassa yhteydessä;

13. korostaa, että työmarkkinoiden segmentoitumisen torjunta sisältää määräyksiä kaikkien 
työntekijöiden keskeisistä oikeuksista riippumatta heidän työasemastaan ja että 
määräysten olisi sisällettävä: yhtäläinen kohtelu, työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelu sekä työaikaa koskevat määräykset, järjestäytymis- ja 
edustusoikeus, työehtosopimukset, työtaistelutoimet, pääsy koulutukseen sekä 
saavutettujen etujen suojelu kattamalla koulutusjaksot, hoitotoimet, siirtyminen 
työsuhteisesta työstä itsenäiseen työskentelyyn jne.; muistuttaa, että keskeisillä oikeuksilla 
ja työlainsäädännöllä ei pyritä pitämään työtekijöitä samassa työpaikassa koko elämää, 
vaan tarjoamaan kohtuulliset elin- ja työolot;

14. korostaa tarvetta ottaa käyttöön politiikka, jolla estetään epätyypillisten sopimusten 
toistuva kasautuminen;

15. kehottaa luomaan laajoja elinikäisen oppimisen järjestelmiä, joissa keskitytään 
työntekijöihin, joilla on epätyypilliset sopimukset; kehottaa jäsenvaltioita keskittämään 
strategiat kansallisten heikkouksien aloille ja tekemään yksilöllisesti toteutettuja 
investointeja koulutukseen sekä varmistamaan, että viranomaisten ja yritysten toiminta 
kehittyy;

16. kehottaa työmarkkinaosapuolia ja viranomaisia takaamaan jäsenvaltioissa investoinnit 
elinikäiseen oppimiseen sopimalla kahden prosentin raja-arvosta prosenttiosuudeksi 
BKT:sta (julkinen ja yksityinen kulutus yhteensä); kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan 
yrityksiä lisäämään investointeja elinikäiseen oppimiseen;

17. korostaa sitä, miten tehokkaita ovat työorganisaatioiden innovatiiviset muodot, kuten 
oppivat organisaatiot, monitaitoisuuden kehittäminen ja työkierto koulutuksella, jonka 
työnantajat, alakohtaiset rahoitusaloitteet, aluekehitystuki ja aktiivinen 
työmarkkinapolitiikka mahdollistavat;

18. on vakuuttunut siitä, että on kannustettava pysyviä työsuhteita, joissa luottamus on 
korkealla tasolla;

19. muistuttaa siitä, kuinka tärkeää on tehokas, aktiivinen työmarkkinapolitiikka, johon 
sisältyy neuvonta ja opastus, uudelleenkoulutus ja liikkuvuuden tukeminen työpaikkojen 
välisten siirtymäkausien lyhentämiseksi, sekä hyvinvointijärjestelmät, joilla kannustetaan 
avoimuutta muutokseen pienentämällä tulojen menetystä ja tarjoamalla 
koulutusmahdollisuuksia;
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20. korostaa tarvetta helpottaa liikkuvuutta kehittämällä tapoja etenemiseen, jotta 
työntekijöiden on helpompi siirtyä turvallisempiin, vakaampiin ja vaativimpiin töihin, 
sekä edistämällä muodollisessa koulutuksessa sekä vapaamuotoisessa koulutuksessa ja 
arkioppimisessa saatujen taitojen ja tutkintojen tunnustamista1;

21. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimia, joilla edistetään naisten ja miesten 
yhtäläistä pääsyä laadukkaaseen työhön ja jotka noudattavat Euroopan tasa-arvosopimusta 
ja tiedonantoa Euroopan väestökehityksestä;

22. korostaa työmarkkinaosapuolten tarvetta neuvotella työaikajärjestelyistä, jotka ovat 
tarpeeksi joustavia useimpien työnantajien ja työntekijöiden tarpeisiin ja antavat ihmisille 
mahdollisuuden yhdistää työ- ja perhe-elämä;

23. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön järjestelyjä, joilla tuetaan vanhojen 
työntekijöiden joustavaa eläkkeelle siirtymistä osa-aikaeläkkeellä ja vastaavilla 
järjestelyillä, jotka voivat lisätä vanhojen työntekijöiden integroitumista työmarkkinoihin;

24. muistuttaa jäsenvaltioita, että jotta joustoturvalla saavutettaisiin korkeampi 
kokonaistyöllisyys, tarvitaan sitä tukeva makrotaloudellinen ympäristö, ja että 
joustoturvaa koskevan strategian on sisällettävä makrotalouspolitiikan ja julkisten 
menojen parempi koordinointi, jolla tuetaan järkevää kasvua ja jolla menoja kohdistetaan 
Lissabonin painopistealoille;

25. kehottaa Euroopan keskuspankkia kannustamaan investointeja rakenneuudistukseen, 
elinikäiseen oppimiseen sekä tutkimukseen ja kehitykseen;

26. muistuttaa komissiota tarpeesta antaa Euroopan parlamentille riittävästi aikaa, vähintään 
viisi kuukautta, tämän neuvoa-antavan tehtävän toteuttamiseen;

27. kehottaa eurooppalaisia yrityksiä nopeuttamaan yhteiskuntavastuuta koskevien 
menettelytapojensa täytäntöönpanoa ja kehottaa komissiota käynnistämään yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevan 13. maaliskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin 
päätöslauselman2 suositusten täytäntöönpanon;

28. katsoo, että yhteisön toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön joustoturvan 
yleiset periaatteet Lissabonin strategian puitteissa; kehottaa tarkistamaan 
työllisyyspolitiikan suuntaviivoja sisällyttämällä niihin joustoturvan yleiset periaatteet, 
jotka jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön kansallisissa uudistusohjelmissaan; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan Euroopan parlamentin ja kansalliset parlamentit sekä 
työmarkkinaosapuolet paremmin mukaan avoimen koordinointimenetelmän, myös 
Euroopan työllisyysstrategian ja työllisyyspolitiikan suuntaviivojen, täytäntöönpanoon ja 

  
1 Vapaamuotoinen koulutus koskee organisoitua ja jatkuvaa koulutusta, joka ei vastaa täysin muodollisen 
koulutuksen määritelmää. Arkioppiminen koskee toimia, jotka toteutetaan muodollisen tai vapaamuotoisen 
koulutuksen ulkopuolella ja joita ei juurikaan organisoida, kuten itseopiskelua. Muodollinen koulutus on kunkin 
maan virallinen koulutusjärjestelmä. Katso SEK(2006)0639.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0062.
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valvontaan kyseisten politiikkojen tehokkuuden optimoimiseksi;

29. kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja komissiota näiden tehdessä väliarviota 
sosiaalipoliittisesta ohjelmasta ottaen huomioon Euroopan parlamentin mietinnön 
yhteiskunnallisen todellisuuden kartoittamisesta laatimaan kunnianhimoisen sosiaalisen 
uudistusohjelman EU:ta ja jäsenvaltioita varten; kehottaa kyseisiä toimielimiä laatimaan 
yhdessä Euroopan parlamentin kanssa sosiaalisen Euroopan tulevaisuutta koskevan vision, 
jolla edistetään tasapainoisella lähestymistavalla joustoturvaa koskevia uudistuksia ja 
mukautuksia, globalisaatiota, teollisuuden rakenneuudistusta, teknologisia innovaatioita 
sekä väestörakennetta ja muuttoliikettä; korostaa näin ollen, että kasvun vahvistamiseksi 
ja työllisyyden ja työn laadun parantamiseksi on varmistettava sosiaaliset oikeudet ja 
sosiaalinen suojelu, jotka ovat kiinteä osa eurooppalaista perintöä; korostaa, että 
sosiaalinen Eurooppa tarjoaa yhdessä kunnianhimoisten kansallisten uudistusten kanssa 
tällä tavoin todellista lisäarvoa työtä tekeville ihmisille ja kansalaisille käyttäen kaikkia 
välineitä (avointa koordinointimenetelmää, kansallista ja EU:n lainsäädäntöä, sosiaalista 
vuoropuhelua ja ohjelmia); katsoo, että vain sisämarkkinat, joissa taloudellinen vapaus 
yhdistetään sosiaalisiin oikeuksiin, voivat saada kansalaisten tuen;

30. 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

1. Sen jälkeen kun komissio oli julkaissut kertomuksen työlainsäädännön uudistamisesta, se 
julkaisi heinäkuussa 2007 tiedonannon1 joustoturvan toteutustavoista 
asiantuntijaryhmänsä suositusten2 perusteella. Joustoturvaa koskeva keskustelu liittyy 
läheisesti työlainsäädäntöä koskevaan keskusteluun ja on erittäin ajankohtainen, sillä 
jäsenvaltioiden hyvinvointipalvelut kohtaavat haasteita: maailman ja Euroopan taloudet 
yhdentyvät, työttömyys on korkealla tasolla, Euroopan väestö ikääntyy, teknologisen 
muutoksen vauhti on kova ja naisten rooli työmarkkinoilla kasvaa. Vain EU, joka 
perustuu taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja joka puolustaa yhteisiä 
arvojaan, voi olla tarpeeksi vahva puolustamaan etujaan sekä säilyttämään ja kehittämään 
arvoja, jotka liittyvät Euroopan sosiaaliseen malliin – tasa-arvoa, yhteisvastuuta, 
henkilökohtaisia oikeuksia ja velvollisuuksia, syrjimättömyyttä ja hyvinvoinnin jakamista, 
laadukkaita julkisia palveluja kaikille kansalaisille sekä jo saavutettuja korkeita sosiaalisia 
normeja.

2. Euroopan yhdentyminen on aina edistynyt siten, että EU:n lainsäädäntöä yhdistetään 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason uudistuksiin. EU:n puitteet tarjoavat 
huomattavan mahdollisuuden yhdistää kansallinen lainsäädäntö sisämarkkinoiden 
kehitykseen. EU:n sosiaalialan säännöstö sekä avoin koordinointimenetelmä ja kansalliset 
uudistusohjelmat ovat luoneet puitteet jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikkojen 
koordinoinnille. Joustoturvaa koskeva keskustelu voi olla osa näitä puitteita ja 
toteutustapojen uudistusten eri osat on toteutettava parhaaksi katsotulla tasolla. Vaikka 
yhdenmukaisia ratkaisuja ei voida saavuttaa, koska EU:n jäsenvaltioiden työmarkkinat ja 
sosiaalipolitiikat ovat erilaisia, sisämarkkinat ovat myös luoneet ja luovat edelleen yhteisiä 
haasteita, joihin voidaan vastata parhaiten EU:n tasolla. EU:n tehtävänä on jäsenvaltioiden 
toimivaltaa kunnioittaen toimia foorumina parhaiden käytäntöjen vaihdolle sekä johtaa 
keskustelua sopimalla lainsäädännöstä, suuntaviivoista ja vertailuarvoista, jotka pannaan 
täytäntöön jäsenvaltioissa.

3. Kuten monet tutkimukset ovat osoittaneet, joustoturvan mallit voivat toimia vain 
ympäristössä, jossa tuetaan luottamusta. On tärkeää pohtia seurauksia kaikille 
sidosryhmille, kuten työnantajille, työntekijöille ja koko yhteiskunnalle. Ihmiset 
hyväksyvät jatkuvan muutoksen, jos heillä on takuita ja korvausmekanismeja. Ihmisille on 
annettava mahdollisuus tehdä päätöksiä elämästään ilman, että he riskeeraavat 
järjestelyjään tai eläkkeitään. Tämä käsittää vahvistetut sosiaalisen suojelun järjestelmät ja 
työmarkkinajärjestelmät, laadukkaan sosiaalisen infrastruktuurin ja keskeiset oikeudet 
sekä kehittyneen kuulemisprosessin. Luottamusta voidaan edistää monin tavoin, joita 
jäsenvaltiot voivat noudattaa, mutta se toimii vain, jos ne ovat osa merkittäviä 
eurooppalaisia puitteita, joissa turvataan keskeiset sosiaaliset ja työllisyyttä koskevat 
oikeudet kaikille (potentiaalisille) työntekijöille.

  
1 Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle aiheesta ”Päämääränä yhteiset joustoturvaperiaatteet: uusia ja parempia työpaikkoja jouston ja turvan 
avulla” KOM(2007)0359.
2 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flexi_pathways_en.pdf
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4. Vahva eurooppalainen kehys, johon kaikki sosiaaliset kumppanit osallistuvat kansallisella, 
alakohtaisella ja EU:n tasolla, on ehdoton edellytys kaikille jäsenvaltioille luottamukseen 
perustuvien joustoturvan toteuttamistapojen täytäntöön panemiseksi. Se tarkoittaa sitä, 
että EU:n työmarkkinaosapuolten sekä niiden kansallisten vastineiden on toimittava 
johtavassa asemassa, kun suunnitellaan tarvittavaa EU:n lainsäädäntökehystä, joka antaisi 
EU:n yrityksille ja työntekijöille tarvittavat joustoa ja turvaa koskevat takuut. Joustoturva 
edistää sosiaalista Eurooppaa, joka vuorostaan lisää yritysten tuottavuutta ja 
kilpailukykyä. Euroopan sosiaalinen malli, joka sisältää erittäin kilpailukykyiset yritykset 
ja osaavan, mukautuvan työvoiman, olisi rakennettava samaan aikaan jäsenvaltioissa ja 
EU:ssa lähentämällä ja yhdenmukaistamalla EU:n lainsäädäntöä talouden, työllisyyden, ja 
ympäristön aloilla sekä sosiaalialalla.

5. EU:n on uudistettava nopeasti institutionaalinen rakenteensa tehokkaammaksi, sen on 
tarjottava kansalaisille ja yrityksille politiikkaa, joka lievittää lisääntyneen kilpailun ja 
markkinoiden avautumisen sivuvaikutuksia, sillä ne aiheuttavat joskus uudenlaisia riskejä 
sekä työnantajille että työntekijöille. Joustoturvaa on ehdotettu tavaksi jakaa kyseiset riskit 
entistä tasaisemmin, mutta sitä koskevaa keskustelua ovat varjostaneet ennakkoluulot ja 
epäilykset. Jäsenvaltioissa, jotka ovat panneet täytäntöön kattavaa joustoturvapolitiikkaa 
(Pohjoismaat ja Alankomaat), se on hyvin toimiva ja laajaa tukea nauttivat lähestymistapa, 
jolla sovitetaan yhteen dynaamista taloutta ja turvattua työvoimaa koskevat tavoitteet. 
EU:ssa esiintyy laajalti pelkoa siitä, että termi on kaapattu tarjoamaan suojaa jollekin, joka 
on pohjimmiltaan sääntelystä vapauttamista ja suosii työnantajien tarpeita työntekijöiden 
tarpeiden kustannuksella.

6. Siksi keskustelun lähtökohtana olisi oltava selkeä ja yksiselitteinen joustoturvan 
määritelmä. Joustoturvalle on Euroopassa monia malleja, joissa yhdistetään eri tavoin 
yritysten sisäinen jousto ja turva sekä ulkoinen jousto ja turva jäsenvaltioiden historian, 
oikeudellisen perinteen, taloudellisen tilanteen, julkisen talouden ja teollisuussuhteiden 
järjestelmien mukaisesti. Ne perustuvat kuitenkin yhteisiin yhteisvastuun, tasa-arvon, 
oikeuksien ja velvollisuuksien periaatteisiin. Joustoa ja turvaa koskevat vaatimukset eivät 
ole ristiriidassa vaan tukevat toisiaan. Siksi niiden yhdistäminen olisi nähtävä 
mahdollisuutena. Joustoturvassa yhdistetään yritysten ja työntekijöiden mukautumiskyky 
korkeatasoiseen sosiaaliseen suojeluun, sosiaaliturvaan ja työttömyysetuuksiin, terveyden 
ja turvallisuuden suojeluun, aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan ja elinikäiseen 
oppimiseen ja ammatilliseen koulutukseen. Sitä tuetaan jatkuvilla ja tehokkailla 
työehtosopimusneuvotteluilla, jotka toteutetaan kolmikantarakenteessa, jossa 
työmarkkinaosapuolet ovat vahvasti edustettuina, sekä laajoilla hyvinvointia koskevilla 
määräyksillä ja korkealaatuisten palvelujen, kuten lastenhoidon ja muiden huollettavien 
hoidon, yleisellä saatavuudella. Tässä suhteessa työlainsäädäntöä koskevassa komission 
vihreässä kirjassa mainittu joustoturvan määritelmä on liian suppea eikä sitä voida 
soveltaa asianmukaisesti.

7. On valitettavaa, että komission perusoletuksena on, että riskit ja edut on jaettava tasaisesti 
niille työntekijöille, joilla on suojatut sopimukset, ja niille, joilla tällaisia sopimuksia ei 
ole (sisäpiiriläiset ja ulkopuoliset). Työmarkkinoiden segmentoituminen voidaan lopettaa 
vain, jos työmarkkinaosapuolet, sekä työnantajat että työntekijät, sopivat oikeuksien ja 
velvollisuuksien tasapainosta. Siksi on erittäin tärkeää sisällyttää työmarkkinaosapuolet 
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keskusteluun joustoturvasta, ja se olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin. Vaikka komissio 
tukee periaatteessa vahvoja työmarkkinaosapuolia, tiedonannossa ei määritellä strategiaa 
työmarkkinaosapuolten edistämiseksi ja vahvistamiseksi EU:ssa ja jäsenvaltioissa. 
Komissio väite, että tiukka työntekijöiden suojelu aiheuttaa työttömyyttä, ei saa tukea 
OECD:n työllisyysraportista1, jossa todetaan, että työttömyysturvaa koskevalla 
lainsäädännöllä ei ole vaikutusta kokonaistyöttömyyteen. Työmarkkinoille tulevat tai 
palaavat henkilöt tarvitsevat työpaikkoja, jotka toimivat ponnahduslautana 
työmarkkinoille, mutta niiden on sisällettävä keskeisiä oikeuksia, jotka suojaavat kyseisiä 
työntekijöitä epäoikeudenmukaiselta kohtelulta. Tässä suhteessa komissio ei selittänyt 
asianmukaisesti, mitä se tarkoitti ”riittävällä” joustolla rekrytoinnissa.

8. EU:n ja jäsenvaltioiden on tehtävä selkeä työnjako siitä, mitä on tehtävä EU:n tasolla ja 
mitä kansallisella tasolla. Komission tiedonantoa voidaan täydentää kertomalla EU:n 
roolista joustoturvaa koskevassa poliittisessa prosessissa. Tiedonannossa ei mainita 
keskeistä EU:n lainsäädäntöä, jonka hyväksyminen tai tarkistus on aikataulusta jäljessä. 
Esimerkiksi työaikadirektiivillä, vuokratyövoimaa välittäviä yrityksiä koskevalla 
direktiivillä, työntekijöiden lähettämistä koskevalla direktiivillä, Euroopan 
yritysneuvostoja koskevalla direktiivillä sekä työntekijöille tiedottamista ja heidän 
kuulemistaan koskevalla direktiivillä on taattava työntekijöiden suojelu EU:ssa ja 
kehitettävä sitä, jotta lisätään heidän luottamustaan ja tasapainotetaan riskejä, jotka 
liittyvät lisääntyneen kilpailun aiheuttamiin paineisiin, rakenneuudistukseen ja 
työmarkkinoiden joustavuuteen. Tämä on osa joustoturvan toteuttamistapoja, kuten monet 
sopimukset, joita EU:n työmarkkinaosapuolet ovat tehneet määräaikaisesta työstä, 
vanhempainlomasta, osa-aikatyöstä ja etätyöstä.

9. Sosiaalista vuoropuhelua ja työehtosopimuksia on kannustettava EU:ssa, koska Euroopan 
taloudet ja työmarkkinat yhdentyvät. Joustoturvan periaatteista ei voida sopia ilman 
työmarkkinaosapuolten virallista panosta työnantajien ja työntekijöiden oikeuksien ja 
velvollisuuksien määrittelyyn. Työmarkkinaosapuolet on koottava kaikilla tasoilla (EU:n 
tasolla sekä kansallisella, alakohtaisella, alueellisella ja paikallisella tasolla) 
keskustelemaan siitä, miten lisätään joustoa ja turvaa sekä sisäisesti että ulkoisesti.

10. Kansallisella tasolla jäsenvaltioiden välillä sovitut yhteiset periaatteet on pantava 
täytäntöön Lissabonin strategialla ja siksi ne on sisällytettävä tarkistettuihin Euroopan 
työllisyyspolitiikan suuntaviivoihin, sillä ne edustavat puitteita, jotka jäsenvaltioiden on 
pantava täytäntöön kansallisilla uudistusohjelmillaan.

11. Komission tiedonannossa mainitaan tarve taata ”työsuhdeturvan perustaso”. Se tarkoittaa, 
että kaikkien työmuotojen, epätyypillisten ja muiden, olisi sisällettävä keskeiset oikeudet 
työntekijän asemasta riippumatta. Niiden pitäisi sisältää: yhtäläinen kohtelu, työntekijän 
terveyden ja turvallisuuden suojelu ja työaikaa koskevat määräykset, järjestäytymis- ja 
edustusoikeus, työehtosopimukset, työtaistelutoimet sekä koulutukseen pääsy ja 
saavutettujen etujen suojelu. Kaikki kansallisten työlainsäädäntöjen uudistukset olisi 
toteutettava näiden keskeisten oikeuksien puitteissa.

  
1 http://www.oecd.org/document/38/0,2340,en_2649_201185_36261286_1_1_1_1,00.html.
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12. Suuremmat investoinnit elinikäiseen oppimiseen ja ammatilliseen koulutukseen sekä 
muodollisen koulutuksen, vapaamuotoisen koulutuksen sekä arkioppimisen parempi 
tunnustaminen ovat kaiken joustoturvaa koskevan politiikan edellytyksiä. Vuonna 2005 
toteutettu neljäs eurooppalainen työolojen vertailututkimus1 osoittaa, ettei yrityksissä 
tapahtuvan koulutuksen taso ole parantunut. Koulutukseen pääsyssä on myös suuria eroja 
jäsenvaltioiden välillä, vähäisen ja hyvän ammattitaidon omaavien työntekijöiden välillä, 
varmojen ja epävarmojen sopimuksen tehneiden työntekijöiden välillä sekä niiden, joilla 
on vankka peruskoulutus, ja niiden, jotka eivät ole saaneet keskiasteen tai korkea-asteen 
koulutusta, välillä. Siksi tarvitaan uusia aloitteita tason nostamiseksi tulevaisuudessa.

13. On tärkeää korostaa joustoturvan vaikutusta sukupuolikysymykseen ja yhtäläisiin 
mahdollisuuksiin. Joustavilla työmarkkinajärjestelyillä on suuri vaikutus heikossa 
asemassa oleviin ryhmiin, kuten naisiin, maahanmuuttajiin, nuoriin ja vanhoihin 
työntekijöihin ja vammaisiin henkilöihin, ja siksi on tärkeää ottaa käyttöön keskeisiä 
oikeuksia kaikille työntekijöille ja toteuttaa vahvaa sosiaalista osallisuutta ja 
työmarkkinoille osallistumista koskevaa politiikkaa.

14. Makrotalouspolitiikalla olisi kannustettava investoimaan aktiiviseen 
työmarkkinapolitiikkaan ja tehostettuun kumppanuuteen antamalla työnantajille 
koulutusta ja tarjoamalla mukautuvalle työvoimalle elinikäistä oppimista koskevia 
ohjelmia. On tärkeää, että kaikista aloitteista neuvotellaan työmarkkinaosapuolten kanssa, 
ja niiden on oltava taloudellisesti kestäviä. Jos jäsenvaltio päättää ottaa yrityksiltä 
uudelleenjärjestelyihin liittyvät riskit ottamalla käyttöön löyhemmän työntekijöiden 
suojelun, yritysten olisi vastaavasti sitouduttava investoimaan entistä enemmän 
työntekijöiden koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä investoimaan lisää 
tutkimukseen ja kehitykseen työpaikan kehittämiseksi ja työmenetelmien ja työympäristön 
parantamiseksi ja kehittämään uusia teknologioita yrityksen kilpailukyvyn säilyttämiseksi. 
Tämä olisi toteutettava johdon ja työntekijöiden tiiviissä neuvotteluissa.

15. Työttömyys on Euroopassa edelleen korkealla tasolla, ja jäsenvaltioiden ja EU:n on 
tehtävä enemmän tilanteen muuttamiseksi. Kaikki voivat saada työtä, jos yksityinen ja 
julkinen sektori tekevät oikeat uudistukset ja investoinnit. EU:n on investoitava enemmän 
elinikäiseen oppimiseen sekä tutkimukseen ja kehitykseen 2000-luvun haasteisiin 
vastaamiseksi.

  
1 http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm.


