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Työsuojelutarkastuksia tulisi parantaa suojaamaan työntekijöitä
vakavalta hyväksikäytöltä
Euroopan unionin perusoikeusviraston uusimmassa raportissa todetaan, että
työsuojelutarkastuksia ei usein tehdä riittävästi tai ne eivät ole tehokkaita, mikä
antaa häikäilemättömille työnantajille mahdollisuuden käyttää työntekijöitään
hyväksi. Jotta työvoiman vakava hyväksikäyttö saataisiin loppumaan, FRA ehdottaa
tarkastusten
tiukentamista
hyväksikäytön
torjumiseksi
ja
työntekijöiden
valmiuksien lisäämistä, jotta he ilmoittaisivat väärinkäytöksistä.
”Työntekijöiden ei pitäisi nykypäivänä joutua kärsimään siitä, että he käyttävät oikeuttaan
tehdä työtä. Meidän on kitkettävä vakava hyväksikäyttö”, toteaa FRA:n johtaja Michael
O’Flaherty. “Työsuojelutarkastukset ovat tärkeässä asemassa hyväksikäytön havaitsemisessa.
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden on tehostettava tarkastuksia, jotta hyväksikäyttöä harjoittavat
työnantajat saataisiin kiinni ja työntekijöitä suojeltaisiin paremmin.”
”Meillä oli kaksi lomaketta, joista toisen mukaan teimme virallisesti vain 8 tunnin työpäivää ja
toisen mukaan 14 tunnin työpäivää”, totesi haastateltavana ollut puolalainen
maataloustyöntekijä Saksassa. ”Tarkastuksen tullessa meidän piti näyttää ensimmäistä
listaa.”
Siirtotyöläisten suojelua hyväksikäytöltä EU:ssa ja työsuojelutarkastusten tehostamista
koskevaa raporttia varten on kerätty kokemuksia lähes 250 hyväksikäytetyltä työntekijältä
EU-maista ja EU:n ulkopuolisista maista.
Yli puolet ei ollut nähnyt työsuojelutarkastuksia tai kuullut niistä. Heidän mukaansa monia
työnantajia varoitettiin ennakkoon tarkastuksista, mikä antoi työnantajille mahdollisuuden
peitellä väärinkäytöksiään. Tämä puolestaan nakersi työntekijöiden luottamusta tarkastuksiin.
Tämän torjumiseksi tarkastusviranomaisten ei pitäisi ilmoittaa ennakkoon työnantajille
tarkastuksista sellaisilla aloilla, joilla hyväksikäyttö on tavallista. Jäsenvaltioiden pitäisi myös
rangaista työnantajia, jotka ovat yrittäneet huijata tarkastajia.
Jäsenvaltioiden pitäisi kiinnittää erityistä huomiota rakennus- ja elintarvikealaan, joilla
hyväksikäyttö on todennäköistä. Lisäksi niiden pitäisi löytää keinoja tehdä tarkastuksia
kotitaloustyön alalla.
Työntekijät tekivät todennäköisemmin ilmoituksia työnantajistaan, kun tarkastajat jakoivat
tietoa työntekijöille ja osallistivat heitä. Tarkastajien pitäisi tämän vuoksi luoda työntekijöille
turvallinen ympäristö, jotta he voisivat vapaasti ilmaista näkemyksensä ilman rangaistuksen
pelkoa. Tämä voi myös käsittää sellaisten keinojen löytämisen, joilla voitetaan kielimuuriin
liittyvät ongelmat työntekijöiden kanssa puhuttaessa.
Tarkastajien olisi myös varmistettava, että tarkastuksissa keskitytään pikemminkin
työntekijöiden oikeuksiin ja työoloihin kuin heidän maahanmuuttaja-asemaansa.
Tarkastusten tehostamiseksi jäsenvaltioiden pitäisi kouluttaa tarkastajia havaitsemaan
hyväksikäyttö. Tässä voidaan hyödyntää työsuojeluvalvonnan erityisiä tutkintayksikköjä ja
poliisin kanssa toteutettavia yhteisoperaatioita.
Lisäksi jäsenvaltioiden olisi saatava muut toimijat kuten sairaalat ja ammattiliitot auttamaan
ja ilmoittamaan hyväksikäyttöepäilyistä lisäämällä näiden toimijoiden tietoisuutta
hyväksikäytöstä.

Tämä raportti on toinen sarjassa, jossa käsitellään työvoiman hyväksikäytön uhrien
näkemyksiä ja kokemuksia.
Rapotti on jatkoa FRA:n aiemmalle työlle, jossa keskusteltiin eri alojen ammattilaisten kanssa
työvoiman vakavasta hyväksikäytöstä.
Lisätietoja saa tiedotteesta tai seuraavasta osoitteesta: Media@fra.europa.eu / puh.
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