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1MAANTEIDEN KUNTO on huonontunut 

huolestuttavalla tavalla. Teiden korjausvel-
ka on jatkanut kiihtyvää kasvua ja oli ke-
säkuussa 2022 noin 1,6 miljardia euroa.

Tilanteen ratkaisemiseksi maantei-
den kehittämisrahoitusta on kohden-

AKT:n tavoitteena on pitkäaikainen tavoite- 
ohjelma maanteiden korjausvelan pienentämiseksi 
ja tieverkon kunnon selkeä parantaminen.

Maanteiden  
korjausvelan  
pienentäminen

Kabotaasiliikenteen  
valvonta ja sanktiot

KABOTAASILIIKENNE TARKOIT-
TAA Suomen sisäistä liikennettä toi-
sen EU-/ETA-maan ajoneuvolla. Auto 
saa viipyä Suomessa viikon ja ajaa sen 
aikana kolme maan sisäistä kuljetus-
ta. Niissä kuljettajille on maksettava 
kuorma-autoalan yleissitovan työehto-
sopimuksen mukainen palkka ja nou-
datettava suomalaisia työehtoja. On 
kuitenkin yleisesti tiedossa, että näin 
ei tehdä.

Kabotaasiliikenne vie kuljetusalaa 
harmaan talouden puolelle ja aiheuttaa 
epäreilua kilpailua. Resursseja sekä ka-

Tavoitteena on digitaalinen rajavalvonta 
ulkomaiselle raskaan liikenteen kalustolle. 
Valvontaa on lisättävä niin kabotaasin kuin 
mahdollisten uusien päästömääräysten osalta. 

nettava ensisijaisesti elinkeinoelämän 
toimintaedellytysten, työmatkaliiken-
teen ja liikenneturvallisuuden paranta-
miseen. Kohdentamisesta huolimatta 
rahoitusta pitää riittää myös alempita-
soisen tieverkon korjauksiin ja paranta-
miseen. 

Talvihoidon taso ja hoidon kehittämi-
nen sekä tehostaminen ovat entistä tär-
keämpiä, kun raskaan liikenteen mitat 
ja massat ovat kasvaneet. 

Valtakunnallisen raskaan liikenteen 
taukopaikka- ja siirtokuormausaluever-
kon kehittämisen suunnitelma on saata-
va liikkeelle laajalla yhteistyöllä. Lisäksi 
on rakennettava reaaliaikaista informaa-
tiojärjestelmää. 

Kestävään liikenteeseen panostetaan 
kaupungeissa, mutta on huomioitava 
myös maakunta-alueiden liikenneyh-
teydet. Raideverkosto ei tule koskaan 
korvaamaan maantieverkkoa niin, että 
se olisi todellinen vaihtoehto harvaan 
asutuilla alueilla. 

botaasin että muun raskaan liikenteen 
valvontaan tarvitaan lisää. Tehokkaan 
valvonnan lisäksi tarvitaan selkeät ja 
tuntuvat sanktiot kabotaasimääräysten 
rikkomisesta. 

Jo nyt on edellytyksiä kabotaasiliiken-
teen digitaaliseen valvontaan, sillä ajo-
neuvot valokuvataan rajavalvonnassa. 
Tämä valvonta pitää ottaa käyttöön. 

On huomattavasti vaikeampi asia val-
voa kuljettajien palkkausta ja työehtoja. 
Silti juuri palkkauksen valvominen on 
erityisen tärkeää, jotta epäreilu kilpailu 
vähenee. 



43TYÖEHTOSOPIMUKSIEN YLEIS- 
SITOVUUDEN määritelmässä on 
jatkossa otettava huomioon, muiden 
kriteerien ohella, työntekijöiden järjes-
täytymisaste. Tällä hetkellä sillä on vai-
kutusta vain osana kokonaisharkintaa. 
Kun työnantaja on järjestäytymätön, 
yleissitovaksi pitää katsoa se työehto-
sopimus, jonka piirissä on eniten työn-
tekijöitä. Yleissitovuudelle ei pidä aset-
taa prosentuaalista alarajaa.

Tavoitteena on, että työehtosopimusten 
yleissitovuus tulee määritellä uudelleen  
toimialan edustavimman sopimuksen kautta. 

Yleissitovuuden  
uudelleenmäärittely 

Työnantajapuolen halu järjestäytyä 
työnantajaliittoon ja sopia työehtosopi-
muksia on heikentynyt. Näin työnantajat 
voivat vaikuttaa työehtoihin yksipuoli-
silla järjestöpäätöksillä. Lainsäädännön 
on huomioitava kesken sopimuskau-
den tapahtuvat muutokset. Esimerkiksi 
työn antajaliiton lakkauttaminen kesken 
sopimuskauden voisi romuttaa työnteki-
jöiden työehdot, mikä tulee estää työn-
tekijöiden oikeusturvan suojelemiseksi.

TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTAISTELU-
OIKEUS on osa yhdistymisoikeutta, 
joka nauttii perusoikeussuojaa niin 
Suomessa kuin EU:ssa. 

Turvaamistoimen tarkoitus on tur-
vata etukäteen esimerkiksi mahdolli-
nen rahasaatava, takavarikko tai muun 
vastaavan tuomion täytäntöönpano. Laki 
tuntee myös yleisen turvaamistoimen, 
jonka sisältöä ei ole rajattu. Tätä on käy-
tetty työtaistelutoimien rajoittamiseen.

Lainsäätäjä ei kuitenkaan ole tarkoit-
tanut oikeudenkäymiskaaressa säädel-
tyjä turvaamistoimia keinoksi puuttua 
työtaisteluihin. Työtaistelut ovat osana 
perusoikeuksia siinä määrin merkittä-
vä asia, ettei niitä voi sisällyttää yleiseen 
turvaamistoimeen. 

Työoikeudellisissa tilanteissa tulee 
turvaamistoimen käyttö linjata koko-
naan sen ulkopuolelle. 

Oikeudenkäymiskaarta muutetaan siten, ettei  
turvaamistoimea voi kohdentaa työtaistelu- 
oikeuttaan käyttävälle työmarkkinajärjestölle. 

Oikeudellisten  
turvaamistoimien  
rajaaminen pois 
työoikeuden piiristä
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ALIPALKKAUKSEN 
KRIMINALISOINTI

Rikoslakiin lisätään alipalkkauksen kri
minalisoiva lainsäännös. Mikäli työn
antaja maksaa yleissitovan työehtoso
pimuksen alittavaa palkkaa, katsotaan 
menettely virallisen syytteen alaiseksi 
palkkarikokseksi. Valvontavastuu sää
detään osaksi aluehallintoviranomaisten 
tehtäviä. 

Suomessa on yleissitova työehto- 
sopimusjärjestelmä, joka määrittää 
työntekijöille maksettavia palkkoja. 
Suomessa ei ole ns. minimipalkkalakia 
eivätkä sen enempää työsuojelu- kuin 
muut viranomaiset valvo alipalkkausta. 
Palkkaukseen ne puuttuvat syrjinnän 
tai tasa-arvon näkökulmasta. 

AKT:n harmaan talouden vähentämiseen ja 
työehtoihin liittyviä tavoitteita ovat alipalkkauksen 
kriminalisointi, työsuhteen tunnusmerkistön 
täsmentäminen ja järjestöjen kanneoikeus.

Yrityksiä alipalkkaus ajaa vääristynee-
seen kilpailuun, yhteiskunnalta se pie-
nentää tuloverokertymää. Kun palkalla 
ei tule toimeen, lisääntyvät avustus- ja 
toimeentulotukimenot. Alipalkkaus on 
yleistä ulkomailta tulevien työntekijöi-
den keskuudessa. 

Alipalkkaus pitää kriminalisoida 
lailla. Jos työntekijälle maksetaan alle 
yleissitovan tessin mukaista palkkaa, on 
menettely katsottava virallisen syytteen 
alaiseksi palkkarikokseksi. 

Palkkarikosten valvontavastuu tulee 
säätää aluehallintoviranomaisia (AVI) 
koskevassa lainsäädännössä osaksi ns. 
työsuojeluviranomaisten lakimääräistä 
valvontatehtävää. Työsuojelutarkastajille 
tulee säätää oikeus hallinnollisen seu-
raamusmaksun määräämiseen. 

Harmaan talouden  
vähentäminen ja 
näennäisyrittäjyyden 
kitkeminen 

TYÖSUHTEEN TUNNUS- 
MERKISTÖN TÄSMENTÄMINEN

Työsopimuslain mukaisen työsuhteen ja 
työntekijän määritelmät tai tunnusmerkis
töt on selvennettävä koskemaan myös alus
tatalouden työntekoa. Myös alustatyönan
tajan asema ja työnantajavelvoitteet on 
määriteltävä selkeästi työlainsäädännössä. 

Alustataloudessa erityisesti nuoret 
työntekijät luulevat olevansa työsuh-
teessa, mutta ongelmatilanteessa huo-
maavat, etteivät olekaan. Työsuhteen ja 
yrittäjyyden rajamaille kuuluvat myös 
”kevytyrittäjyys”, nollatyösopimukset, 
toimeksiannot ja provisiopalkkaiset 
työsuhteet. 

Työsopimuslaissa on täsmennettävä 
henkilön olevan työntekijän asemassa, 
jos hänellä on vain yksi toimeksiantaja, 
jolla on mahdollisuus vaikuttaa työn-
teon tapahtumaan. Työntekijäasemaa 
arvioitaessa ensisijaisena tulee olettaa, 
että kyseessä on työsuhde ellei toisin 
näytetä toteen. Näyttövastuu jäisi työn-
antajalle.

Työneuvoston asema ja rooli tulee 
määritellä laissa uudelleen. Neuvos-
ton tulee voida ottaa kantaa, missä ta-
pauksissa henkilö on työsuhteessa tai 
yrittäjä. 

Työsuojeluviranomaisten tehtävissä 
vahvistetaan velvollisuutta valvoa työ-
suhteen tunnusmerkkien toteutumista. 
Näin viranomaisesta tulee taho, johon 
voidaan ottaa työpaikalta yhteyttä ja 
selvittää työnteon muodon luonnetta. 
AVIn työsuojelutehtävien valvontakei-
noja ja viranomaisresursseja on lisät-
tävä tuntuvasti, jotta valvonta voidaan 
toteuttaa. 

NÄENNÄISYRITTÄJYYDEN  
KITKEMINEN

Kollektiivisesta kanneoikeudesta on säädet
tävä laissa, jotta ammattiliitto voi nostaa 
kanteen oikeudessa työntekijän puolesta. 

Työntekijän on usein mahdotonta 
käydä oikeutta omaa työnantajaansa 
vastaan tai puuttua työehtojensa epä-
kohtiin. Tämän vuoksi ammattiliittojen 
kanneoikeus on saatava lakiin. Yhden 
ihmisen ei tarvitsisi leimautua “han-
kalaksi työntekijäksi”, vaan kanteen voi 
nostaa ammattiliitto. 

Ammattiliittojen ja muiden järjes-
töjen kanneoikeus vahvistaisi ihmisoi-
keuksia, sillä se parantaisi kansalaisten 
oikeuksien toteutumista ja lisäisi kansa-
laisten oikeusturvaa. 

Viime vuosina on paljastunut räikei-
tä lainvastaisia toimintatapoja: palkkoja 
on jätetty maksamatta, työolosuhteet 
ovat olleet ihmisarvoa loukkaavia tai 
työajat ovat rikkoneet lainsäädäntöä. Jär-
jestöjen ryhmäkanneoikeus parantaisi 
merkittävästi työsuojeluviranomaisten, 
ammattiliittojen ja tasa-arvovaltuutetun 
mahdollisuuksia puuttua törkeisiin vää-
rinkäytöksiin. 

Kiinnijäämisriskin nostaminen on te-
hokkain tapa estää rikoksia ennalta. Nyt 
väärinkäytöksiä tapahtuu, koska työnte-
kijät eivät uskalla tehdä mitään ja lakia 
rikkovat työnantajat tietävät tämän. Mi-
käli ammattiliitot voivat nostaa kanteen, 
työntekijät eivät joudu vaikeaan asemaan. 

Oikeudenkäyntien kuluriski tekee 
kannattamattomaksi “kiusaamistarkoi-
tuksessa” nostetut kanteet, joten sen 
pelon varassa ryhmäkanneoikeutta ei 
tulisi vastustaa. 
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