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Eurooppalainen sosiaalisten oikeuksien pilari 
 

Komissio on ottanut yhdeksi päätavoitteekseen EU:n sosiaalisen ulottuvuuden ra-
kentamisen ja jäsenmaiden sosiaalisen konvergenssin lisäämisen. Sosiaalinen ulot-
tuvuus liittyy osaltaan komission suunnitelmiin EU:n ja EMUn syventämisestä. Tätä 
taustaa vasten komissio julkaisi esityksensä eurooppalaiseksi sosiaalisten oikeuk-
sien pilariksi huhtikuussa 2017. 
 
Elinkeinoelämän kannalta olennaista on, että yrityksille luodaan toimintaympäristö, 
jossa yritykset ovat kilpailukykyisiä myös globaalisti. Näin luodaan edellytykset uu-
sien työpaikkojen synnylle. Vain kilpailukykyiset ja dynaamiset työmarkkinat takaavat 
sen, että sosiaaliturvaa voidaan tarjota myös työtä vailla oleville. EK katsoo, että so-
siaalipilarin ei tule olla oikeudellisesti sitova tai pyrkiä laajentamaan EU:n toimivaltaa 
nykyisestä. Esimerkiksi kysymykset minimipalkasta ja minimitoimeentulosta pitää jät-
tää jäsenvaltioiden päätösten varaan. Pilarin tulisi myös kattaa kaikki EU:n jäsenmaat 
eikä vain euroalueen maita.  

1 Keskeinen sisältö 

Komission esityksessä sosiaalipilariksi hahmotellaan yhteisiä sosiaalisia periaatteita, 
joita EU- ja euromaiden tulisi toteuttaa. Periaatteet on jaettu kolmeen osioon: 

1) Yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, johon sisältyvät: taidot, kou-
lutus ja elinikäinen oppiminen; joustavat työsopimukset ja työsuhdeturva; amma-
tinvaihdon turvaaminen; työllisyyden aktiivinen tukeminen; sukupuolten tasa-arvo 
sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen; yhtäläiset mahdollisuudet 

2) Oikeudenmukaiset työolot ja työehdot, johon sisältyvät: työehdot; palkat; työter-
veys ja työturvallisuus; työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja työntekijöiden 
osallistuminen 

3) Riittävä ja kestävä sosiaalinen suojelu, johon sisältyvät: integroidut sosiaaliedut 
ja -palvelut; terveydenhuolto ja sairausetuudet; eläkkeet; työttömyysetuudet; vä-
himmäistoimeentulo; vammaisetuudet; pitkäaikaishoito; lastenhoito; asuminen; 
peruspalvelujen saatavuus 

2 EK:n pääviestit 

EK suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti komission tavoitteeseen syventää EU:n 
sosiaalista ulottuvuutta osana EU:n ja EMU:n syventämistä. Sosiaalisen ulottuvuu-
den syventäminen ei kuitenkaan onnistu, ellei samalla luoda edellytyksiä talouskas-
vulle ja uusien työpaikkojen synnylle.  

EK katsoo, että sosiaalipilari voisi toimia ennen kaikkea strategiana, joka tähtää työl-
lisyyden edistämiseen EU:ssa. Komission tavoite jäsenmaiden sosiaalisesta lähen-
tymisestä on tärkeä ja talous- ja sosiaalipolitiikan tiiviimpi kytkentä voi tulevaisuu-
dessa tulla joissakin tapauksissa kyseeseen, mikäli näin taataan yrityksille kilpailu-
kykyinen toimintaympäristö ja edellytykset uusien työpaikkojen synnylle. 
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Sosiaalisen suojelun nykytason ylläpitäminen onnistuu vain, mikäli järjestelmien ra-
hoitus säilyy vakaalla pohjalla. Useat EU-maiden taloutta, työmarkkinoita ja sosiaali-
turvajärjestelmiä rasittavat ongelmat ovat seurausta myöhästyneistä tai riittämättö-
mistä rakenneuudistuksista. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja hyvinvointi EU:ssa 
ja sen jäsenvaltioissa ovat silti globaalissa vertailussa korkealla tasolla. 

Sosiaalipilarin täytäntöönpanossa tulisi EK:n näkemyksen mukaan lähteä liikkeelle 
valikoiduille periaatteille haettavista vertailutasoista ja parhaista käytännöistä, joiden 
toteutumista seurataan osana eurooppalaista ohjausjaksoa. Työmarkkinaosapuolilla 
on keskeinen rooli vertailutasojen määrittämisessä yhdessä jäsenvaltioiden ja EU-
instituutioiden kanssa. Maakohtaisten suositusten avulla jäsenmaita voidaan ohjata 
tekemään rakenneuudistuksia, mutta päätös uudistuksista säilyisi jäsenmailla. 

Sosiaalipilarin ei tule luoda perustaa, jonka varassa lisätään työelämän ja sosiaali-
turvan sääntelyä. Pilariin liittyvien aloitteiden tulee kunnioittaa EU:n toimivaltarajoja, 
toissijaisuusperiaatetta ja työmarkkinaosapuolten autonomiaa. 

EK suhtautuu varauksellisesti komission esittämään listaan periaatteista mm. seu-
raavilta osin: 

 Komission luonnokseen sisältyvien periaatteiden lukumäärää tulisi karsia ja 
niiden tulisi kattaa vain kysymykset, joissa EU:lla on toimivaltaa. 

 Periaatteet, jotka liittyvät palkkaan, työsuhteen ehtoihin ja minimitoimeentu-
loon, on rajattava sosiaalipilarin ulkopuolelle. 

 Sosiaalietuuksien ja -palveluiden saamisperusteisiin ja tasoon liittyvät periaat-
teet tulee muotoilla siten, että toimivaltarajoitukset käyvät selkeästi ilmi. 

EK katsoo, että tulevaisuuden työmarkkinoiden haasteisiin voidaan vastata uudiste-
tulla joustoturva-ajattelulla, joka tulisi nostaa vielä selkeämmin esiin sosiaalipilarissa: 

 Tervetulleita ovat periaatteet, jotka kiinnittävät huomiota työntekijöiden osaa-
misvaatimuksiin ja joustavien työsuhteiden tarpeeseen.  

 Työntekijöitä tulee kannustaa työurien pidentämiseen ja monivaiheisiin ura-
polkuihin. 

 On välttämätöntä etsiä ratkaisuja työvoiman ja avointen työpaikkojen väliseen 
kohtaanto-ongelmaan ja eri aloilla ja alueilla esiintyvään osaamisvajeeseen. 

 Vaikka aktiiviset työllistämistoimenpiteet on nostettu periaatteissa esille, kan-
nustinloukut ja työn vastaanottamisen esteet ovat jääneet vähälle huomiolle. 

 Sosiaalipilarin tulee suhtautua neutraalisti erilaisiin työnteon muotoihin ja kiin-
nittää huomiota yksilöiden vastuuseen omasta työllistymisestä.  

3 Lisätietoja 

EK Helsinki: 
 Asiantuntija Minna Etu-Seppälä, 040 778 0182, minna.etu-seppala@ek.fi 
 Asiantuntija Antti Tanskanen, 040 5900702, antti.tanskanen@ek.fi 

EK Bryssel: 
 Asiantuntija Ilari Kallio, +32 495 562 299, ilari.kallio@ek.fi  


