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Yhteistyökumppanit 

Tämä asiakirja heijastaa vain tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissiota voida pitää vastuussa sen sisältämien 
tietojen mahdollisesta käytöstä.

Tämän projekti on Euroopan 
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Väitetään, että digitaaliset alustat ja verkot auttavat parantamaan 
työntekijöiden, työnantajien, hallitusten ja asiakkaiden palvelujen 
laatua. Digitaalisia alustoja voidaan käyttää myös työntekijöiden 
ja työnantajien yhdistämiseen edunvalvontatyössä. Kotihoidossa, 
jossa niin monet työntekijät tekevät työtä yksin, digitaaliset alustat 
tarjoavat yhteisen tilan keskustella yhteisistä kysymyksistä ja ne voivat 
osaltaan lisätä työntekijöiden organisointia. On myös mainittava, että 
digitalisointi edellyttää tiettyä pätevyystasoa sekä työntekijöiltä 
että työnantajilta. Ilman koulutusta (ja tarvittavaa laitteistoa) olisi 
mahdotonta hyödyntää verkkoalustojen ja verkkojen etuja. 
Tämä on haasteellista erityisesti näkövammaisille tai fyysisesti 
rajoittuneille sekä niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää 
teknologiaa. Viimeaikaisten arvioiden mukaan yli 70 miljoonaa ihmistä 
ympäri maailmaa käyttää nyt verkkoalustoja työmahdollisuuksien 
hyödyntämiseen, ja että vertaistalouden arvo EU:ssa on 28 miljardia 
euroa. On kuitenkin vain vähän tai ei ollenkaan näyttöä siitä, että 
tällaiset verkkoalustat kehittävät nykyisin työntekijöiden ja alan 
standardeja. On olemassa huomattava vaara, että digitaaliset alustat 
lisäävät keikkatyötä, heikentävät työsuhdeturvaa ja aiheuttavat 
työntekijöille epävakaita palkkoja. Tämä merkitsisi muun muassa sitä, 
että työntekijöitä tai työnantajia suojeltaisiin vähemmän, taustatietoja 
ei tarkistettaisi eikä asiakkaille annettaisi ammattimaisuustakuita.
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Avustavan teknologian edistämistä Euroopassa ajavan järjestön Bolognan julistuksen mukaan ”tietoisuutta avustavasta 
teknologiasta, yleismaailmallisesta suunnittelusta ja esteettömyydestä ihmisoikeuskysymyksenä on lisättävä, ja että 
teknologia on merkittävä ja usein ratkaiseva tekijä, jonka avulla ihmiset voivat vaatia ja toteuttaa oikeuksiaan.”1 

EFCI-UNI:n yhteisessä lausumassa digitalisoinnin vaikutuksesta puhdistus- ja laitospalvelualan työllisyyteen vahvistetaan, 
että ”digitaalisia välineitä ja mobiililaitteita on käytettävä tasapainossa työn ja yksityiselämän tasapainon sekä 
henkisen hyvinvoinnin kunnioittamisen ja edistämisen kanssa.”2 Erityisesti kotitalouksissa asuvilla hoivatyöntekijöillä ja 
kotitaloustyöntekijöillä olisi oltava oikeus katkaista yhteys. 

Kuten muillakin aloilla, nykyiset liiketoimintamallit digitalisoituvat yhä enemmän ja uudet liiketoimintamallit 
muotoutuvat digitaalisiksi alustoiksi. Molemmat edellyttävät työolojen ja työmarkkinamekanismien mukauttamista sekä 
työmarkkinaosapuolten osallistumista eri tasoilla. 

Hoitotyössä robotiikkaa voidaan käyttää työntekijöiden auttamiseen potilaiden nostamisessa. Itsenäiset/osittain 
itsenäiset järjestelmät voivat tukea hoitotyöntekijöitä tarvittavien lääketieteellisten ja muiden tehtävien määrittämisessä. 
Niitä voidaan käyttää myös työntekijöiden aikataulujen ja reittien määrittämiseen. Molemmissa tapauksissa näiden 
järjestelmien tietojen ja käytettyjen algoritmien eheyteen ja avoimuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Muualla 
kuin hoitotyöpalveluissa robotit voivat auttaa muun muassa lattianpuhdistuksessa. 

Antureita ja esineiden internetiä voidaan käyttää kotihoitotyön ammattimaistamiseen, työn houkuttelevuuden lisäämiseen, 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen sekä laadukkaiden palvelujen varmistamiseen. Digitaaliset 
taidot ovat myös yhä tärkeämpiä asiakkaiden tukemiseksi verkossa tehtävissä toiminnoissa, kuten verkkopankin käytössä 
tai kodin automaatiovälineiden, kuten älylaitteiden käytössä. Niillä voidaan myös lisätä työntekijöiden ja asiakkaiden/
käyttäjien/yksityisten työnantajien valvontaa ja seurantaa, mikä edellyttää uutta tietoisuutta digitaalisuuden vaikutuksista 
yksityisyyteen ja ihmisoikeuksiin. 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean oma-aloitteisesti antaman ”Terveydenhuoltoalan muutokset” lausunnon kohdassa 
4.4 todetaan, että digitaalinen innovointi erityisesti liikkuvien terveyssovellusten osalta voi auttaa puuttumaan kroonisiin 
sairauksiin liittyviin riskitekijöihin. Liikkuva terveyden seuranta ja etätarkkailu tukevat ennaltaehkäisyä, ja ne voivat myös 
vähentää raskaiden hoitojen tarvetta myöhemmin.3 

1 https://aaate.net/the-bologna-declaration/

2 https://www.efci.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-29_Joint-statement-on-digitalisation-EFCI-UNI-Europa-29.10.2019.pdf

3 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/industrial-changes-health-sector-own-initiative-opinion
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Verkkoalustoilla on yhä tärkeämpi rooli Euroopan talous- ja yhteiskuntaelämässä. Yli miljoona työntekijää EU:ssa luottaa 
alustoihin pääasiallisena tulonlähteenään. Niiden avulla kuluttajat ja palvelujen käyttäjät voivat löytää tietoa verkosta 
ja yritykset saavat tarpeensa täytettyä. Meidän on kuitenkin varottava, ettei digitaalisia alustoja käytetä  työntekijöiden 
oikeuksien ja palkkojen heikentämiseen ja työntekijöiden eristämiseen. 

Verkkoalustoilla on yhteisiä keskeisiä ominaisuuksia, kuten tieto- ja viestintätekniikan käyttö käyttäjien välisen vuoro-
vaikutuksen (myös kaupallisten liiketoimien) helpottamiseksi, näitä vuorovaikutuksia koskevien tietojen kerääminen ja 
käyttö sekä verkkovaikutukset, joiden vuoksi suosituimmat alustat ovat arvokkaimpia muille käyttäjille. 

Digitaaliset alustat ovat muuttaneet tapaa tehdä työtä ja kommunikoida. Alustatalouden työpaikat ovat usein lyhyitä 
keikkoja tai yksittäisiä tehtäviä, jotka ovat aiemmin saattaneet olla suurempien työkokonaisuuksien osia. Nämä työt 
voidaan tehdä joko pelkästään verkossa (pilvityönä) tai keikkoina jonkun kotona. 

Alustaosuuskunnat määritellään yrityksiksi, jotka käyttävät verkkosivustoa, mobiilisovellusta tai protokollaa tavaroiden 
tai palvelujen myymiseen luottaen samalla demokraattiseen päätöksentekoon ja työntekijöiden ja käyttäjien yhteiseen 
omistukseen alustasta. 

• Pilvityö on työtä, joka suoritetaan verkkoalustan kautta. Tällainen työ ei siis missään vaiheessa edellytä fyysistä 
kosketusta tilaajan ja työntekijän välillä.

• Keikkatyöllä tarkoitetaan työtä, joka tehdään alustan kautta jossakin fyysisessä paikassa.

Poliittisten päättäjien olisi luotava tasapuoliset sääntelypuitteet alustojen ja ”standardiyritysten” välille, jotta estettäisiin 
kilpajuoksu palkoista ja työoloista sekä varmistettaisiin Euroopan sosiaalisen mallin tulevaisuus. Sääntelyyn on sisällyttävä 
myös standardeja sekä työntekijöille että asiakkaille. Molemmat osapuolet on huomioitava tasapuolisesti. 

YKSITYIS-
HENKILÖ

KÄYTTÄJÄJOUKKO

Työ edellyttää:

Uber

App-Jobber

Lyft

Streetspotr

Hermes

Foodora

Wolt

Taskrabbit

Care.com

Helping

Henkilö-
kuljetukset

Muu
liikenne

Minijob

Kotipalvelutyö

Keikkatyö 
menossa 
johonkin 
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Sosiaalityönantajien ja EPSU:n yhteisen lausuman mukaan ”digitaaliset muutokset olisi toteutettava turvallisesti ja 
vastuullisesti tiedottamalla työntekijöille ja kuulemalla heitä tällaisen siirtymän toteuttamisessa ja muokkaamisessa. 
Teknisten innovaatioiden hyväksyminen riippuu kyvystä integroida uusi teknologia työn organisointiin ja hoitoprosessiin 
sekä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta käyttäjien hoitoon ja tukemiseen.”4  

Teollisuussiivousalan työmarkkinaosapuolet (UNI Europa ja EFCI) väittävät yhteisessä lausumassaan digitalisoinnista, 
että ”työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja työehtosopimusneuvottelut ovat välttämätön väline, jolla varmistetaan 
digitalisoinnin onnistunut siirtyminen siivous- ja laitospalvelujen alalla”. 5 

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja työehtosopimusneuvottelut olisi ulotettava alustatyöntekijöihin/-yrityksiin. 
Tärkeä askel olisi tunnustaa nämä työntekijät lain silmissä, koska se auttaisi välttämään itsenäisiä urakoitsijasuhteita. 

4 https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU-Social-Employers-Joint-Paper-Digitalisation-V5-FINAL-06.06.19-EN.pdf

5 https://www.efci.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-29_Joint-statement-on-digitalisation-EFCI-UNI-Europa-29.10.2019.pdf

TYÖMARKKINA 
OSAPUOLTEN 
VUOROPUHELU, 
TIEDOTTAMINEN 
JA KUULEMINEN >>
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TIEDONSAANTIOIKEUDET, 
TYÖPAIKKA VALVONTA 
JA TYÖNTEKIJÖIDEN 
VALVONTA 

Tietojen keräämisen ja käytön osalta EU:n tietosuojalainsäädäntö, yleinen tietosuoja-asetus, tarjoaa oikeudellisen kehyksen, 
jonka puitteissa jäsenvaltiot ovat kehittäneet kansallista lainsäädäntöään. Työnantajat ovat vastuussa asianmukaisten 
toimenpiteiden toteuttamisesta tietosuojan varmistamiseksi. Työnantajien on varmistettava IT-järjestelmien, myös 
valvontajärjestelmien, asianmukainen tietoturva työntekijöiden ja työntekijöiden yksityisyyttä kunnioittaen. Työnantajien 
on myös varmistettava, että työntekijöille tiedotetaan kaikesta asiaankuuluvasta tietosuojaa koskevasta lainsäädännöstä 
ja yrityksen tietosuojakäytännöistä. Näiden sääntöjen noudattaminen on työnantajien vastuulla. 

Työmarkkinaosapuolet kannustavat työnantajia vaihtamaan tietoja työntekijöidensä kanssa ja osallistumaan työntekijöille 
ja heidän edustajilleen tiedottamiseen ja heidän kuulemiseensa uusien teknologioiden käyttöönotosta liiketoiminnassa 
ja toiminnassa sekä yritysten ja asiakkaiden keräämien tietojen käytöstä työehtosopimusneuvotteluissa tai tarvittaessa 
laatimalla käytännesääntöjä. 

Työntekijöiden oikeuksien on ulotuttava kerättyjä tietoja laajemmalle, myös näiden yhdistettyjen tietojen perusteella 
tehtyihin päätelmiin (esim. algoritmeina). Näillä päätelmillä voi olla suurimpia ja yksityisyyttä eniten haittaavia vaikutuksia 
työntekijöiden oikeuksiin ja vapauksiin. 

>>
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Kotihoitoalalla voimme havaita, että asiakkaat ja työntekijät käyttävät olemassa olevia verkkoalustoja, kuten Facebookia 
rekrytoidakseen työntekijöitä tai työntekijöitä työn etsimiseen. Tämä kävi ilmi, kun Maltassa ja Unkarissa järjestettiin 
kotihoitotyön edistämiskokous. Tämä korostaa myös sitä, miksi erillisiä alustoja on niin vähän. 

Naispuolisia työntekijöitä hoitoalustat voivat mahdollisesti auttaa tasapainottamaan palkallista ja palkatonta hoitotyötä.6 . 

Kotihoitopalveluiden digitalisointiin kuuluu digitaalitekniikan sisällyttäminen jokapäiväisten sosiaalipalvelujen tarjontaan. 
Foorumien perustaminen välittäjiksi kotihoitotyössä on yksi alan digitalisoinnin avaintekijöistä. 

Raportin Transferability of Digital Solutions Enhancing Integrated Care across Europe (Integroitua hoitoa parantavien 
digitaalisten ratkaisujen siirrettävyys Euroopassa) mukaan: Esteiden ja mahdollistajien tunnistaminen ja priorisointi ja 
integroitua hoitoa parantavat digitaaliset alustat ovat ”digitaalisia terveys- ja hyvinvointifoorumeita, jotka tehostavat 
integroidun hoidon tarjoamista, antavat henkilölle/potilaalle mahdollisuuden itsehoitoon ja edistävät yksilöiden/
sidosryhmien yhteistyön kehittämistä hoidon ekosysteemissä potilaan tuottaman tiedon hallinnan ja jakamisen avulla”.7

Niitä on muun muassa seuraavissa maissa: 

• Luxembourg: Homehelp.lu, batmaid.lu, Appilux

• Saksa: Helpling

• Irlanti:  Verkkoalustojen käyttö on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina.8  Näihin alustoihin kuuluu 
hoitopainotteisia alustoja, kuten Home Care Direct, Mindme ja Dream Team Nannies, sekä muita kuin 
hoitopainotteisia alustoja, kuten Helpling, Laundr ja Pristin.9  

6 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-digitalisation-and-future-work

7 https://aaate2019.eu/wp-content/uploads/sites/24/2019/09/ProAct-digital-final-8.14.pdf

8 Manoudi, Anna et al. (2018).

9 McGuiness, Seamus et al (2018). 
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6.1.  Alustatyön edut kotihoitoalalla 

•  Alustatyö täyttää aukon kotihoitotyömarkkinoilla;

•  Se on helpompi tapa saada työtä kuin etsiä tavallista työtä;

•  Jotkut käyttävät sitä keinona ansaita lisätuloja toisen työn rinnalla;

•  Alustatyöntekijät voivat hallita paremmin työtään (mutteivät työnsä organisointia tai työtunteja), työskennellä 
joustavasti ja parantaa työn ja yksityiselämän tasapainoa. Alustatyöntekijät ovat kuitenkin suuremmassa vaarassa 
joutua epävarmoihin työsuhteisiin;

•  On näyttöä, että ihmiset käyttävät sitä hankkiakseen työkokemusta, kehittääkseen taitojaan ja parantaakseen 
työmahdollisuuksiaan;

•  Alustat voivat keventää perheiden ja käyttäjien hallinnollista taakkaa;

•  Työntekijöillä on määrätyt tehtävät ja toiminnot;

•  On olemassa vakioituja sopimuksia;

•  Niillä voidaan tarkastaa työnantajat/työntekijät;

• Alustat huolehtivat työnantajien hallinnollisesta työstä, mutta kaatavat kaikki vastuut työntekijälle.

6.2.  Alustatyön haitat kotihoitoalalla 

•  Alustatyöntekijät käyttävät paljon palkatonta aikaa tehtävien/asiakkaiden välillä – tai he kokevat, että heidän on 
oltava käytettävissä ja verkossa koko ajan saadakseen töitä;

•  Työntekijöiden oikeudellinen suoja ”itsenäisinä ammatinharjoittajina” voittoa tavoittelevilla alustoilla on rajallinen;

•  Digitaalinen tilaustyö vahvistaa itsepäisesti sukupuoleen ja rotuun perustuvaa työmarkkinoiden eriarvoisuutta, 
jota vahvistetaan asiakkaiden tekemillä mainearvioinneilla ja digitaalisten alustojen algoritmeilla, joilla ohjataan 
työpaikkojen välitystä ja asetetaan ehtoja, joilla digitaalityöntekijät työskentelevät;

•  Itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka työskentelevät toisten kodeissa, joutuvat usein seksuaalisen häirinnän 
kohteeksi. Alexandra J Ravanellen mukaan tämä johtuu osittain siitä, että tällaista työtä (siivous, ruoanlaitto, 
Airbnb jne.) tehdään ihmisten kodeissa ja valtasuhde on epätasapainoinen, koska työntekijöiden on annettava 
paljon enemmän tietoa kuin palvelun käyttäjien. Loppujen lopuksi sääntely puuttuu, kun otetaan huomioon 
näiden työntekijöiden asema itsenäisinä ammatinharjoittajina;

•  Työoloja, palkkatasoa sekä tulojen ja varallisuuden jakautumista arvostellaan yhä enemmän;

• Tulot ovat usein matalat ja arvaamattomat, työaika voi olla pitkä ja epäsosiaalinen, terveyttä ja turvallisuutta ei 
ehkä huomioida asianmukaisesti eivätkä työntekijät useinkaan kuulu riittävästi valtion sosiaaliturvajärjestelmän 
piiriin;

• Se mahdollistaa näennäisesti itsenäisen ammatinharjoittamisen;

• Vain pieni osa alustatyöntekijöistä ansaitsee paikallista vähimmäispalkkaa;

• Useimpia alustoilla tapahtuvia liiketoimia ei veroteta eivätkä ne ole sosiaaliturvan alaisuudessa. Työntekijöiltä 
puuttuvat usein myös työterveyspalvelut tai työtapaturmavakuutus.
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Kotihoitoalan digitalisoinnilla voitaisiin yksinkertaistaa sidosryhmien – työnantajien (yksityishenkilöiden ja yritysten), 
työntekijöiden, käyttäjien, julkisten päättäjien, kansalaisyhteiskunnan – välisiä yhteyksiä jakamalla luotettavaa tietoa 
palvelujen laadusta sekä kunkin sidosryhmän oikeuksista ja velvollisuuksista. Tämän saavuttaminen vaatisi 
huomattavia ponnisteluja ja edellyttäisi valtion väliintuloa. Välittäjäalustoja käytetään auttamaan kotitalouksia 
löytämään kotihoitotyöntekijänsä, mutta niihin ei useinkaan sisälly automaattista työilmoitusta. Tämän vuoksi 
välittäjäalustat on yhdistettävä digitaaliseen ilmoitusvälineeseen, jonka avulla yksityiset työnantajat voivat ilmoittaa 
työntekijänsä. Näin torjutaan pimeää työtä. Tämän ilmoituksen on luotava työntekijöille automaattisesti 
sosiaaliset oikeudet. 

7.1. Alan epävirallisuutta torjuvat alustat 

Italiassa noin 70 prosenttia henkilökohtaisten palvelujen alan työpaikoista on epävirallisia. Alankomaiden 
kaltaisissa maissa, joissa hoitajat ovat yksityisesti ja suoraan yksityishenkilöiden palveluksessa ja joissa 21 
prosenttia kotihoitotyön palveluntarjoajista ei ilmoita tuloistaan, alustat tarjoavat keinon työn laillistamiseksi ja 
työnantajajärjestöjen perustamiseksi. 

Muilta alustoilta saadut esimerkit puhuvat päinvastaista. Pyöräkuriiri ”palkkaa” epävirallisesti muita ajamaan 
puolestaan (tapaus Pariisista). Tai syy, miksi Über menetti toimilupansa Lontoossa – samat epäviralliset toimijat 
työntekijöiden keskuudessa. Näissä tapauksissa ne ruokkivat epävarmempaa työtä. 

7.2. Alan tunnustaminen ja oikeudellinen määrittely 

Alustat voisivat myös eri maissa auttaa laatimaan kotihoitotyön oikeudellisen määritelmän, koska alustoilla on 
taipumus standardoida ja rutinoida työprosesseja ja -toimintoja suurelle joukolle työntekijöitä ja asiakkaita. 
Lainsäädännölliseen määritelmään on sisällytettävä erityisesti digitaalisin keinoin palkatut työntekijät. 

Kotihoitoalalla eräät EU:n jäsenvaltiot, kuten Ranska ja Luxemburg, käyttävät digitaalisia alustoja kannustimena, jolla 
helpotetaan yksityisten työnantajien työilmoitusten tekemistä. Tarkkailijat toteavat, että ilmoitusmuodollisuuksien 
helppous ja nopeus digitaalisten alustojen kautta kannustaa tekemään työilmoituksia ja on parantanut alan 
ymmärtämystä ja alan julkisten käytäntöjen tilastollista arviointia jäsenvaltioissa ja Euroopan tasolla. Ilmoituksista kerätyt 
tiedot voivat auttaa ymmärtämään paremmin työntekijöiden yleisiä työoloja, ja niitä voidaan käyttää simuloimaan 
ilmoitusmekanismien vaikutusta julkiseen talouteen. 

7.3. Palkat ja työehdot 

Alustoilla on taipumus tasata palkkoja suurissa työntekijäryhmissä. Kuriiripalveluissa tämä on yleensä alentanut työn 
arvoa, mutta kotihoitotyössä se voisi luoda markkinoille pääsyn esteitä sekä hankaloittaa työntekijöiden ja 
asiakkaiden yhteen tarpeiden ja taitojen mukaista yhteensovittamista. 

Alankomaiden kaltaisissa maissa, joissa kunnat vahvistavat WMO10:n mukaiset henkilökohtaisen hoidon budjetit, 
kunnat voisivat ylläpitää alustoja. Niillä varmistetaan, että työntekijöille maksetaan oikeudenmukaista 
palkkaa ja että hoitopalvelun käyttäjät toimivat vastuullisina työnantajina. 

7.4. Laadunhallinta alustojen avulla 

Alustojen ei välttämättä tarvitse luottaa tähtiarvostelujärjestelmään, kuten henkilökuljetusjärjestelmissä yleisesti 
käytetään. Sen sijaan voitaisiin käyttää eri ulottuvuuksia sekä käyttäjien että palveluntarjoajien näkökulmasta, jotta 
saataisiin kokonaisvaltainen kuva taidoista, saatavuudesta ja kielitaidosta. 

Luxemburgissa suoraan palvelukseen otetut työntekijät eivät tarvitse koulutusta tai sertifi ointia, kun taas välittäjien 
kautta palvelukseen otetut työntekijät tarkastetaan laadun osalta. Käyttäjät ja palveluntarjoajat voisivat laatia 
yhteiset standardit, ja viranomaiset voisivat valvoa niitä. 

10 Wet maatschappelijke ondersteuning (Sosiaalitukilaki) 2015 
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Koska kotihoitotyöhankkeessa ei pystytty tunnistamaan erilaisia lupaavia käytäntöjä kotihoitotyön verkkoalustojen osalta, 
eri alojen esimerkkejä kannattaa tutkia. 

Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on se, että alustat kohtelevat työntekijöitä itsenäisinä ammatinharjoittajina. 

Koska alustatyö ei sovi perinteisiin talous- ja työmarkkinarakenteisiin, se haastaa niiden ympärille rakentuvat instituutiot 
ja lainsäädännön. Eri maiden tuomioistuimia on pyydetty päättämään, aiheuttaako tämä liiketoimintamalli epäreilua 
kilpailua perinteisille toimijoille ja kiertääkö se työlainsäädäntöä. 11  

Alustatyötä voidaan säännellä useilla eri tavoilla, joilla voidaan tiedottaa sidosryhmille ja jäsenvaltioille niiden osallistuessa 
tällaisiin alustoihin kotihoitotyön alalla: 

•  Italialainen tuomioistuin antoi 11 päivänä tammikuuta 2019 päätöksen viiden entisen Foodora-kuljettajan hyväksi  
ja pakotti yrityksen maksamaan heille logistiikka- ja tavaraliikennealan työehtosopimuksen mukaisesti;

•  Oxfordin Internet-instituutti käynnistää Fairwork Foundationin arvioidakseen digitaalist en työympäristöjen 
työoloja. Se toimii Reilun kaupan säätiön tavoin tarjoamalla merkin yrityksille, joilla on hyviä työkäytäntöjä;

•  GMB on neuvotellut Hermesin kanssa työehtosopimuksen, jossa työntekijöillä on mahdollisuus joko  pysyä itsenäisinä 
ammatinharjoittajina tai ”itsenäisi nä ammatinharjoittajina” +, mikä takaa vähimmäispalkan, ammattiyhdistysten 
edustuksen j a lomapalkan;

•  Kalifornian korkeimman oikeuden päätös vaikeuttaa työntekijöiden luokittelua itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi. 
Päätöksessä edellytetään, että jokainen työntekijä, joka on keskeisessä asemassa yrityksen ydinliiketoiminnassa, on 
luokiteltava työntekijäksi;

•  Irlannissa on tullut voimaan uusi laki, jolla kielletään nollatuntisopimusten ja työsopimusten käyttö;

•  Espanjassa kolmessa oikeustapauksessa todettiin, että alustatyöntekijöitä olisi pidett ävä "työntekijöinä".   
Tuomioistuimet päättivät kaikissa kolmessa tapauksessa, että verkkoalusta t osallistuivat ”valheelliseen 
ammatinharjoittamiseen”, tai totesivat, että alustan ja työntekijän välillä oli työsuhde. Syynä on se, että yritys on 
ainoa liiketoimintajärjestelmään sisältyvi en tietojen haltija. Tuomioistuimet eivät myöskään pitäneet työntekijöiden 
polkupyöriä ja varusteita ”tuotantovälineinä” vaan itse alustana. Työntekijät eivät myöskään voinee t päättää 
itsenäisesti tai valvoa työnsä suorittamista, vaan he saivat pikemminkin ”tarkkoj a ohjeita”.

11 Täydellinen yleiskatsaus tuomioista on luettavissa osoitteesta: https://ignasibeltran.com/2018/12/09/employment-status-of-platform-workers-national-courts-

decisions-overview-australia-brazil-chile-france-italy-united-kingdom-united-states-spain/#%C3%ADndice
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Tanskalaisen ammattiliiton 3F:n ja Hilfrin välinen työehtosopimus on ennennäkemätön, sillä siinä itsenäisiä 
ammatinharjoittajia kohdellaan työntekijöinä. 

12 kuukauden pilottisopimus tuli voimaan 1. elokuuta 2018. Kilpailuviranomaisten päätös on kuitenkin kieltänyt 
työehtosopimuksen.12 

Hilfr.dk on verkkosivusto, jossa on noin 450 työntekijää, ja joka tarjoaa siivouspalveluja noin 1 700 asiakkaalle eri puolilla 
Tanskaa. 

Työehtosopimuksen pääkohdat ovat seuraavat: 

• vähimmäispalkka on 141,21 Tanskan kruunua (19 euroa)/tunti

• eläkemaksu

• lomapalkka

• sairauspäiväraha

• otetaan käyttöön ”sosiaaliavustus” (velfærdstillæg), 20 kruunua (2,70 euroa)/tunti, joka maksetaan palkan lisäksi.

Steffen Wegner Mortensen, Hilfrin perustaja, sanoo: “Sopimus on kaupallisesta näkökulmasta järkevä. Jos haluat 
houkutella parhaita siivoajia, sinun täytyy kohdella heitä hyvin. Alustayritykset ovat liian usein jättäneet 
huomiotta hyvät työolot, oikeudenmukaisen palkan ja selkeät menettelyt veronkierron välttämiseksi. 
Tällä sopimuksella pyrimme korjaamaan nämä puutteet ja nostamaan alustatalouden tasoa.” 

Koska työehtosopimuksen tulevaisuus on epävarma, tulevissa hankkeissa on yksilöitävä ja julkaistava kotihoitotyöalustoja, 
jotka parantavat toimintatapoja koko alalla. 

12 Lisätietoja tuomioistuimen päätöksestä on luettavissa osoitteessa https://www.socialeurope.eu/collective-bargaining-rights-for platform-workers 
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TÄRKEIMMÄT 
SUOSITUKSET 

1. Tasapuolisten toimintaedellytysten luominen sääntelylle;

2. Luodaan työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu ja työehtosopimusneuvottelut kaikissa 
liiketoimintamuodoissa, myös alustoilla;

3. Käyttäjien ja työntekijöiden olisi voitava arvioida alustoja ja heillä olisi oltava mahdollisuus kiistää luokitukset, 
jotka heidän mielestään vahingoittavat henkilökohtaisesta työllistettävyyttä;

4. Yksityisten työnantajien olisi voitava ilmoittaa työntekijöistään helposti verkossa käytettävillä ilmoitusvälineillä. 
Niiden on automaattisesti luotava näille työntekijöille samat oikeudet kuin kaikilla työntekijöillä EU:ssa;

5. Taataan työntekijöille huomattavasti paremmat tiedonsaantioikeudet ja asetetaan yrityksille avoimuusvaatimuksia 
työntekijöitä ja asiakkaita kohtaan. Tämä koskee erityisesti hoitoalaa, jossa kerätyt tiedot voivat koskea 
terveystietoja ja olla siten erittäin arkaluonteisia;

6. Kaikilla työntekijöillä on kaikissa työmuodoissa oltava samat sosiaaliset ja perusoikeudet;

7. Jäsenvaltioiden on laadittava selkeät määritelmät verkkoalustoista ja selvennettävä niiden oikeudellista asemaa: 
milloin verkkoalustoja olisi pidettävä välittäjinä ja milloin palveluntarjoajina?

8. Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon erilaiset keinot, joilla verkkoalustat valvovat palveluntarjoajia;

9. Jäsenvaltioiden on päätettävä alustatyöntekijöiden oikeudellisesta asemasta. Milloin he ovat työntekijöitä ja 
milloin itsenäisiä ammatinharjoittajia?

10. Velvollisuus tehdä ilmoitus viranomaisille: verkkoalustat olisi velvoitettava toimittamaan tarvittavat tiedot 
kansallisille vero- ja sosiaaliturvaviranomaisille annetussa määräajassa;

11.  Luokitukset: verkkoalustojen on oltava avoimempia luokitusten luomisessa ja työntekijöillä on oltava mahdollisuus 
ryhtyä toimiin epäasiallista luokitusta vastaan. Työntekijöiden olisi myös voitava siirtää luokituksensa muille 
alustoille itsenäistyäkseen taloudellisesti.
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TÄRKEÄ LINKKI 
Eurofound – Alustatalouden tietovarasto

https://www.eurofound.europa.eu/data/platform-economy 

https://www.eurofound.europa.eu/data/platform-economy 
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