SPLIN-tutkimushanke: ”Oikeudenmukaiset työolosuhteet – Tarkastelun
kohteena yhteistyöhankkeiden merkitys työtarkastajien ja heidän
yhteistyökumppaniensa välillä
SPLIN on Euroopan komission ’Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus’ delegaation
rahoittama kaksivuotinen tutkimushanke, jossa tutkitaan yhteistyökumppaneiden ja
-instituutioiden vaikutusta työsuojelutarkastajien työhön merenkulku- ja
rakennussaloilla.

Työolostandardien
työsuojelutarkastajien
toimenpiteillä

turvaaminen
yhteisillä

Tutkimuksessamme pyrimme tarkastelemaan
millä tavalla työsuojelutarkastajat pyrkivät
turvaamaan työolostandardit rakennus- ja
merenkulunaloilla. Jälkimmäisen kohteena ovat
etenkin ns. ITF-tarkastajien toimenpiteet. ITFtarkastajan
tehtäviin
kuuluu
ns.
mukavuuslippulaivojen alustarkastukset sekä
kyseisten alusten miehistöjen työ- ja
elinolosuhteiden tarkastukset.
Työsuojelutarkastajien
ja
heidän
yhteistyökumppaneidensa,
kuten
työmarkkinajärjestöjen,
mahdollisuudet
työolostandardien turvaamiseen vaikuttavat
rajallisilta, kun vilpillisellä toiminnalla ja
laittomaan
toimintaan
perustuvilla
liiketoimintastrategioilla työntekijöiltä pyritään
eväämään
oikeuksia.
Rajat
ylittävä
kaupankäynti hankaloittaa tarkastajien työtä
sekä heidän mahdollisuuksia löytää mahdollisia
lainsäädännön
porsaanreikiä,
joita
häikäilemättömästi hyödynnetään rikottaessa
perinteisiä
työtarkastajien
ja
heidän
yhteistyötahojensa toimintamahdollisuuksia.
Yllä mainittujen syiden takia strategiset ja
innovatiiviset käytännöt ovat välttämättömiä
työlainsäädännön
lakien
seurannan
parantamiseksi, varsinkin aloilla, joissa on paljon
lyhytaikaisia työsuhteita ja heikko seuranta.
SPLIN tarkastelee:
- Jatkuvaan yhteistoimintaan perustuvia
toimeenpanomalleja, joiden avulla
työolotarkastajat ja muut yhteistyötahot

pyrkivät ylläpitämään ja valvomaan
työolostandardeja, sekä,
-

“Kansainvälisten
ammattiliittojen
täytäntöönpanotoimia”
korostaen
ammattiyhdistys-liikkeiden
ylikansalliseen yhteistyötoimintaan ja
koordinointiin perustuvaa toimintaa, jolla
kehitetään
ja
toimeenpannaan
työlainsäädäntöä
kansallisten
ja
paikallisten
ammattiyhdistyliikkeiden
kanssa.

Rakennusala ja Merenkulkuala keskiössä
SPLIN-tutkimushanke
keskittyy
kahteen
toimialaan
rakennusalaan,
sekä
merenkulkualaan.
Tutkimus
analysoi
täytäntöönpanotoimien toimenpiteitä, valottaen
yhteistyöstrategioita työlainsäädännön ja ns.
sosiaalisten standardien toteutuksessa ja
reilujen työolosuhteiden edistämisessä. SPLINhankkeen tutkijat tekevät yhteistyötä Itävallan,
Espanjan ja Puolan työolotarkastajien ja näiden
yhteistyökumppanien
kanssa,
sekä
ylikansallisen
ammattiyhdistysorganisaation
tarkastajien (ITF) kanssa, toimien aktiivisena
tutkimushankkeen toteuttajana.

Tutkimusvaiheet
SPLIN-hankkeessa yhdistetään sekä tutkimusta
että tiedonvaihtoa.
Ensiksi tutkimuksessa
analysoidaan
ja
verrataan
yhteisvalvontatapauksia, joita on kehitetty laajalti
erilaisissa kansallisissa yhteyksissä (AT, ES and
PL) ja yhdellä toimialalla (rakennusala); sekä
tarkastellaan
ITF-tarkastajien
verkoston
toteutusta merenkulkutoimialalla kolmessa
maassa (ES, FI and PL). Toiseksi, SPLIN arvioi
tutkimustulosten siirrettävyyttä toiminnallisen
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tutkimuksen keinoin sidosryhmille toteutettavin
työpajoin, tutkimuksen kohdistuessa muihin
maantieteellisiin alueisiin, sektoreihin ja maihin
kansallisella ja EU-tasolla. Kolmanneksi SPLIN
jakaa tutkimustietoa ja työpajojen tuloksia
laajemmalle yleisölle ja ehdottaa käytännön
suosituksia tulevalle strategiselle yhteistyölle
ITF- ja työsuojelutarkastusviranomaisille sekä
muille yhteistyökumppaneille.

osapuolet ovat: Notus (ESP), Jyväskylän
yliopisto (FI) ja Institute for Public Affairs (PL).
Tutkimus suoritetaan läheisessä yhteistyössä
eri yhteistyötahojen kanssa: Construction
Workers' Holiday and Clearance Fund (BUAK,
AT), BUDOWLANI ammattiliitto (PL) and
Fundacion Laboral de la Construcción des
Principado de Asturias (flc, ESP).

Konsortio

http://splin.forba.at/
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FORBA (AT) on vastuussa SPLIN:in
projektihallinnasta. Tutkimushankkeen muut
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