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Kova vuosi takana, parempi edessä (?), uusia haasteita

 Rokotusohjelmat etenevät, täydeltä romahdukselta vältytty

 Suomi niin Euroopan kuin maailmanmitassa kaikkien parhaiten 

selviytyneitä maita, sekä taudin että talouden näkökulmasta

 EU elvyttää uusimalla rakenteita (vihreä ja digitalous yms.). USA taas 

helikopterirahoilla ja stimulaatioshekeillä (jättikulutusjuhla). Kumpi 

johtaa parempaan lopputulokseen?

 K-elpyminen työmarkkinoilla ja taloudessa? Jotkut alat eivät palaa 

entiselleen, toiset pysyvästi vahvempia. Jotkut maat nousevat (Suomi, 

Ruotsi, USA jne). Miten toiset (Italia jne.)?

 Tuleva globaali työnjako koronaoppien ja turboteknologian 

maailmassa?

 Kaikkialla uusjako työmarkkinoilla: 1) alat-ammatit, joissa pystytään 

tekemään paikkariippumatonta etätyötä, 2) alat-ammatit, joissa ei.



EU työskentelee jo laajalla rintamalla, mutta 

mega-asioita pakastearkussaan

 Hetken hämmennyksestä syksyyn 2020 mennessä uudet työmuodot

 Green Deal, kauppasopimukset, uusi 2021-27-budjetti & 

koronaelvytysrahasto, oikeusvaltiokysymys, brexit jne. 

 Isoja lähiajan kysymyksiä myös sisämarkkinoiden palautus ml.  

jäädytetty työntekijöiden, opiskelijoiden ja ammatinharjoittajien 

liikkuvuus. Koska, kuinka ja ketkä?

 Velkakysymys eli euroalueen velkasäännötkin jäädytetty. Koska ja 

millä sisällöllä palautetaan? 

 Kilpailusääntöjen jäädytys eli jäsenmaat voivat jakaa yritystukia lähes 

rajattomasti. Koska ja millä tavalla ”normaalitila”?



EU palanut aktiiviseksi työelämän toimijaksi

 2000-luvun alkuvuosina vähän aloitteita ja vähän toimintaa

 Onko EU kaikkia kansalaisia varten?

 Sisämarkkinoiden toiminta vääristyy ilman yhteisiä pelisääntöjä ja 

joidenkin tuotteiden kauppa estyy

 ”Populistien palvelus”

 Brexit: kanto kaskesta poistui

 Edellisen komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin (ay-

perhetausta) aikana lanseerattiin ”sosiaalinen pilari”. Jatkoa 

nykyisen pj:n Ursula von der Leyenin (mm. ex-työministeri) aikana.

 Sosiaalisen pilarin toimintaohjelma 4.3.2021



Vähimmäispalkkaesitys

 Esitys 2020 ja käsittely meneillään

 Ei säädä yhteistä vähimmäispalkkaa kaikille EU-jäsenmaille

 Työehtosopimusjärjestelmiin nojaavat maat voivat jatkaa entisillä 

järjestelmillään, esimerkiksi Pohjoismaat

 Ei pakota jäsenmaita säätämään lakia vähimmäispalkasta, ei pakota 

sopimaan tai luopumaan yleissitovuudesta tai ottamaan sitä käyttöön

 Koskee etusijassa niitä Euroopan maita, joissa järjestelmä perustuu 

lakisääteisyyteen

 Jos lakisääteinen vähimmäispalkka, tulisi luoda kriteerit sen tasolle. 

Tasokriteerit jäsenmaan päätettävissä.

 Kuitenkin toimintasuunnitelma, jos TES-sopimukset eivät kata 70 %



Esitys sukupuolten palkkatasa-arvosta 4.3.2021

 Ytimessä palkka-avoimuus ja oikeussuoja

 Etukäteen tiedossa alkupalkka tai palkan vaihteluväli; palkkahistorian 

tiedustelukielto

 Tietojensaantioikeus samaa tai samanarvoista työtä tekevien ryhmien 

keskipalkasta sukupuolittain

 Raportointi sukupuolten palkkaeroista (vähintään 250 hengen 

työpaikoissa) ja palkka-arviointi työntekijöiden edustajien kanssa (jos 

erot yli 5 %)

 Todistustaakka työnantajalla, sakkoja & korvauksia, tasa-arvoelimet 

ja työntekijöiden edustajat voivat nostaa ryhmäkanteita

 Esityksen käsittely alkamassa



Alustatyö työmarkkinajärjestöillä 24.2.2021

 Työmarkkinajärjestöille osana EU:n ns. sosiaalista vuoropuhelua

 Keskeistä alustojen mahd. työantaja-asema/itsensä työllistäjät. Esim. 

Saksassa kaavaillaan käännettyä todistustaakkaa alustalle (alustan 

todistettava erikseen, etteivät työsuhteen tunnusmerkit täyty)

 Algoritmien rooli: palkkaus, suorituksen laatu, asiakaspalaute (tulossa myös 

esitys EU:n tekoälyasetukseksi työelämäkysymyksin)

 Rajojen yli: verotus, sosiaaliturva, lakivalinnat

 Alustat eivät työnantajia & itsensä työllistäminen: ei koulutusta

 Edunvalvonta & itsensä työllistäjät -> ehdotus loppuvuonna 2021

 Työmarkkinajärjestöillä 6 vk aikaa vastata ja jatkoaskel 2. lausuntokierros. 

Sitten työmarkkinajärjestöjen sopimusneuvottelut tai direktiiviesitys 

loppuvuonna 2021.



Työympäristöstrategia ja etätyö

 Keväällä 2021 komissiosta tulee esitys EU:n monivuotiseksi 

työsuojelustrategiaksi ml. ajatuksia uusista direktiiveistä

 ”Perinteisistä” aiheista mukana mm. syöpävaaralliset aineet, kemikaalit, 

asbestit jne. 

 ”Uusista” työnteon henkinen kuormittavuus (psykososiaaliset 

kuormitustekijät) ja etätyö ml. työntekijän oikeus irtaantua vapaa-ajallaan 

työnantajan netti- yms. yhteyksistä?

 Euroopan parlamentin vaatimus tammikuu 2021: irtaantumisoikeus 

saatava ja etätyöasiat kuntoon -> komissio: otetaan pohdintaan.

 Moni etätyön myönteinen vaikutus näkyvillä. Jollei asioita järjestetä 

oikealla tavalla, kielteiset tulevat ajan mittaan (sosiaalinen 

eristäytyneisyys, ergonomia, liikunnan puute jne).


