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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 

liikkuvuudesta ja oikeudenmukaisesta kilpai-

lusta 

Yhteispohjoismaiset työmarkkinat ovat toimineet 60 vuotta ja tarjonneet 

sekä työntekijöille että yrityksille paljon etuja. Liikkuvuus on lisääntynyt 

huomattavasti Itämeren alueella erityisesti Baltian maiden ja Puolan liityt-

tyä EU:hun. Nykyään noin 130 000 Itämeren alueella asuvaa henkilöä 

pendelöi maiden välillä. 

 

Työvoiman liikkuvuus on tärkeää työmarkkinoiden toimivuuden kannalta, 

jotta kysyntä ja tarjonta vastaisivat toisiaan. Liikkuvuus auttaa myös osal-

taan yhtenäistämään alueen työehtoja ja elintasoa. Liikkuvuuteen liittyy 

kuitenkin myös suuria haasteita. Ulkomaiset ja lähetetyt työntekijät jou-

tuvat usein työskentelemään huonoilla työehdoilla, mikä vie pohjaa työ-

markkinoiden tasa-arvolta ja oikeudenmukaiselta kilpailulta yritysten välil-

lä. 

 

Kestävä kasvu perustuu yhdenvertaisiin työmarkkinoihin, joilla työehtoso-

pimuksia kunnioitetaan ja joilla yritykset kilpailevat laadulla ja tuottavuu-

della. Työmarkkinoiden kahtiajako huonoine palkkoineen ja työolosuhtei-

neen ei kuulu pohjoismaiseen malliin.  

 

Suomen eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaamassa vuonna 2010 jul-

kaistussa tutkimuksessa arvioitiin, että harmaan talouden kokonaisosuus 

oli 6,9 prosenttia BKT:sta vuonna 2008 ja menetettyjen verotulojen mää-

rä vähintään 4–5 miljardia euroa vuosittain. Suurimman osan summasta 

muodostavat palkkoja ja sosiaalimaksuja koskevat veromenetykset sekä 

arvonlisäveron menetykset1. Ruotsin veroviranomainen arvioi, että vero-

vaje on noin 5 prosenttia BKT:sta. Todellisen ja lainmukaisen verokerty-

män ero on 133 miljardia Ruotsin kruunua, josta arvonlisäveron osuus on 

35 miljardia, sosiaalimaksujen 31 miljardia ja tuloveron 52 miljardia. 2 

                                                
1 Tarkastusvaliokunnan mietintö 9/2010 vp.  

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/trvm_9_2010_p.shtml 

2 http://www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket/beskattningsverksamheten/skattefelet/  

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/trvm_9_2010_p.shtml
http://www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket/beskattningsverksamheten/skattefelet/
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Pohjoismaiden hyväksymän työelämäalan yhteistyöohjelman 2013–2016 

yhtenä yhteisenä tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään puutteellisia työolo-

ja, sosiaalista polkumyyntiä ja syrjintää työmarkkinoilla. Ohjelman mu-

kaan tarkoituksena on vaihtaa kokemuksia hyvistä vaikutuskeinoista ja 

toimista sekä tarkastella mahdollisuuksia vahvistaa yhteistyötä alan poh-

joismaisten viranomaisten välillä. 

Pohjoismaisen yhteistyön puitteissa on julkaistu viime vuosina kaksi sel-

vitystä ulkomaisesta työvoimasta: Labour migrants from Central and 

Eastern Europe in the Nordic countries – Patterns of migration, working 

conditions and recruitment practices (Tema Nord 2013:570) sekä Ar-

beidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dump-

ing: En nordisk pilotstudie (Tema Nord 2013:523). Lisäksi pohjoismaisella 

työoikeusjaostolla on tekeillä seuranta lähetettyjen työntekijöiden määrän 

kehittymisestä ja tilastoinnista.  

Pohjoismaiden työmarkkinoilla on paljon yhteistä. Järjestäytymisaste on 

korkea ja työmarkkinoita säädellään suurelta osin työehtosopimuksin, 

mutta laissa ei ole määritelty minimipalkkaa. Maiden välillä on myös mer-

kittäviä eroja. Työehtosopimukset ovat Suomessa yleispäteviä, samoin 

Norjassa tietyillä aloilla, mutta Ruotsissa ja Tanskassa näin ei ole. Ruotsin 

viranomaisilla on vähän valvontamekanismeja, kun taas Norjassa, Suo-

messa ja Tanskassa työsuojeluhallinnolla on tärkeä asema harmaan ta-

louden ehkäisyssä ja työntekijöiden oikeuksien takaamisessa. Valvontaan 

sisältyy monia toimia, muun muassa rekisteröinti, henkilötodistusvaati-

mukset sekä kattava tilaajavastuu.  

 

Koska Pohjoismaat ovat valinneet erilaisia strategioita ja työkaluja, niillä 

on erinomaiset mahdollisuudet arvioida toteutettuja toimia ja löytää te-

hokkaimmat ratkaisut oikeudenmukaisen pelikentän aikaansaamiseksi 

työntekijöille ja elinkeinoelämälle. 

 
Eurooppa-neuvosto on toukokuussa 2014 hyväksynyt palvelujen tarjoami-

sen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen 

jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanon. Direktiivin 

tarkoituksena on taata, että työsuhteessa sovelletaan työskentelymaan 

työoikeutta. Lisäksi direktiivin tarkoituksena on taata vähimmäisehtojen 

noudattaminen. Direktiivissä säädetään, että jäsenvaltioiden on määrättä-

vä tehokkaita, varoittavia ja oikeasuhteisia seuraamuksia. Jäsenvaltioiden 

on myös ryhdyttävä toimiin väärinkäytösten ja direktiivin mukaisten vel-

voitteiden rikkomisen estämiseksi. Toimiin on kuuluttava kansallisen lain 

ja käytännön mukaiset tarkistukset, arviointi ja tarpeen mukaan valvonta. 

Valvontamekanismit, joita ei kuvailla, tulee hyväksyttää komissiossa. Poh-

joismaiden välillä koordinoitu direktiivin täytäntöönpano antaa Pohjois-

maille mahdollisuuden oppia toistensa kokemuksista valvonnan, seuraa-

musten ja valvontamenettelyjen osalta, parantaa painoarvoa suhteessa 

komissioon ja estää Pohjoismaiden välisten uusien rajaesteiden syntymis-

tä. 

 

Pohjoismaissa ja EU:ssa on pääsääntöisesti käytössä lainsäädäntö, joka 

takaa samapalkkaisuuden ja tasa-arvoiset työehdot kaikille maan työnte-

kijöille. Ongelmat johtuvat tietämättömyydestä sekä puutteellisesta val-

vonnasta ja seuraamuksista.  Työntekijät ja työnantajat eivät kumpikaan 

tiedä, mitkä säännöt ja käytännöt ovat voimassa eri maissa. Osapuolet ei-

vät tiedä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan, ja tietoa on vaikea löytää.  

 

Viranomaisilla ja ammattiliitoilla puolestaan ei ole tarvittavia resursseja ja 

välineitä valvoa lakien ja sopimusten noudattamista. Kun seuraamukset 

eivät ole suhteessa rikkomukseen, vilppi saattaa olla yrityksille kannatta-
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vaa, vaikka siitä jäisi kiinni. Jos vilppiä harjoittavat yritykset pärjäävät kil-

pailussa, se luo paineen muille yrityksille toimia vilpillisesti. 

 

Itämeren alueen valtioiden ja työmarkkinaosapuolten yhteistyöfoorumi 

Baltic Sea Labour Forum (BSLF) on toimintasuunnitelmassaan (Action Plan 

on Cross Border Mobility in the Baltic Region) todennut, että parempi tie-

dotus työntekijöiden ja työnantajien oikeuksista ja velvollisuuksista lisäisi 

Itämeren alueen liikkuvuutta ja takaisi lakien ja sopimusten mukaiset työ-

ehdot. 3 

 

BSLF suosittaa sen vuoksi, että joka maassa olisi tiedotuskeskus, joka 

palvelee usealla kielellä ja josta saa keskitytetysti helposti ymmärrettävää 

tietoa työlainsäädännöstä, työmarkkinaosapuolista ja työehtosopimuksis-

ta, verotuksesta, sosiaaliturvasta, lupaprosesseista jne. BSLF on suunni-

tellut perustettavaksi verkkoportaalin, johon koottaisiin tietoa rahoitusta 

saaville Itämeren alueen yksityishenkilöille ja yrityksille. Jotta tällainen 

portaali toimisi, kansallisilla viranomaisilla ja muilla keskeisillä toimijoilla 

tulisi olla helposti saatavaa asianmukaista tietoa usealla kielellä. 

 

Parempi tiedotus auttaisi edistämään toimivia työmarkkinoita ja paranta-

maan liikkuvuutta sen myötä, että työntekijöillä ja yrityksillä olisi tietoa 

voimassa olevista säännöistä. Tämä yhdistettynä parempaan valvontaan 

ja tarvittaviin seuraamuksiin vahvistaisi pohjoismaista mallia, jonka poh-

jana on työehtosopimusten kunnioittaminen ja laatuun ja tuottavuuteen 

perustuva kilpailu. Lisäksi valtion tulot kasvaisivat, jos kaikki maksaisivat 

veroja ja sosiaalimaksuja työehtosopimusten mukaisen palkan mukaan. 

 

Edellä esitetyn perusteella Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraatti-

nen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se toteuttaa selvityksen, jossa arvioidaan toimia ehkäistä 

harmaata taloutta ja taata Pohjoismaissa hyväksyttyjen sopimus-

ten mukaiset työehdot ja oikeudenmukainen kilpailu sekä tarvetta 

tehdä yhteistyötä, koordinoida ja vaihtaa tietoa Pohjoismaiden vi-

ranomaisten välillä. 

 

että se järjestää konferenssin, jossa keskustellaan selvityksen tu-

loksista, EU-tuomioistuimen ratkaisujen seurauksista ja lähetetty-

jen työntekijöiden täytäntöönpanodirektiivin toteutuksesta. 

 

         
  

                                                
3 www.bslf.eu 

http://www.bslf.eu/
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ja että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

 

että ne koordinoivat lähettyjen työntekijöiden täytäntöön-

panodirektiivin toteutusta tehokkaiden valvontamenettely-

jen takaamiseksi siten, että uusia rajaesteitä ei synny. 

 

että ne tukevat Itämeren alueella muuttaville tai työskente-

leville työntekijöille ja yrityksille suunnatun (Haloo Pohjolan 

tapaisen) verkkoportaalin kehittämistä ja ylläpitoa. 

  

että ne varmistavat, että kansallisten viranomaisten verk-

kosivustoissa on helposti saatavilla asianmukaista tietoa oi-

keuksista, velvollisuuksista ja käytännön seikoista työnteki-

jöille ja yrityksille, jotka toimivat Itämeren alueella sekä 

pohjoismaisille yrityksille, jotka työllistävät ulkomaista työ-

voimaa tai käyttävät ulkomaisia alihankkijoita. 
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