Julkinen kuuleminen: Euroopan työviranomainen ja
eurooppalainen sosiaaliturvatunnus
1. Vastaajan tiedot
Missä ominaisuudessa tai kenen puolesta vastaat tähän kyselyyn?
Yksityishenkilönä
Ammattihenkilönä (myös itsenäisenä ammatinharjoittajana) tai organisaation edustajana
Etunimi

Sukunimi

Sähköpostiosoite

Asuinmaa
Itävalta
Belgia
Bulgaria
Kroatia
Kypros
Tšekki
Tanska
Viro
Suomi
Ranska
Saksa
Kreikka
Unkari
Irlanti
Italia
Latvia
Liettua
Luxemburg
Malta
Alankomaat
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Puola
Portugali
Romania
Slovakia
Slovenia
Espanja
Ruotsi
Yhdistynyt kuningaskunta
Muu
Täsmennä

Mikä on asemasi?
Työssä
Työtön
Yrittäjä / itsenäinen ammatinharjoittaja
Opiskelija
Eläkkeellä
Muu
Täsmennä

Onko sinulla kokemusta opiskelusta, työskentelystä tai asumisesta toisessa Euroopan maassa?
Aiemmin
Tällä hetkellä
Ei, mutta harkitsen sitä lähitulevaisuudessa (esim. 1–2 vuoden kuluessa)
Ei, enkä harkitse sitä
Vastausten julkaiseminen:

(Asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 säädetään yleisön oikeudesta tutustua EU:n toimielinten asiakirjoihin.
Asetuksen nojalla esitettävä asiakirjapyyntö saattaa koskea myös tähän kyselyyn antamiasi vastauksia
riippumatta siitä, kumman vaihtoehdon valitset.)
Vastaukseni saa julkaista henkilötietojeni kanssa (suostun siihen, että kaikki vastausteni tiedot
– nimeni tai organisaationi nimi mukaan lukien – julkaistaan kokonaan tai osittain, ja vakuutan, että
mikään vastauksissani ei ole laitonta eikä loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia
tavalla, joka estäisi julkaisemisen)
Vastaukseni saa julkaista nimettömänä (suostun siihen, että kaikki vastausteni tiedot julkaistaan
kokonaan tai osittain – lainaukset tai ilmaisemani mielipiteet mahdollisesti mukaan lukien – jos se
tapahtuu nimettömänä. Vakuutan, että mikään osa vastauksissani ei ole laitonta eikä loukkaa
kolmansien osapuolten oikeuksia tavalla, joka estäisi julkaisemisen).
Vastaajan etunimi
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Vastaajan etunimi

Vastaajan sukunimi

Vastaajan työsähköposti

Organisaation nimi

Organisaation postiosoite

Organisaation tyyppi (valitse parhaiten sopiva vaihtoehto):
Yksityinen yritys, myös itsenäinen ammatinharjoittaminen
Konsultti- tai lakiasiaintoimisto tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva konsultti
Ammatillinen ryhmittymä tai järjestö tai elinkeinoyhdistys
Kansalaisjärjestö tai -verkosto
Tutkimuslaitos tai akateeminen yhteisö
Kirkko tai uskonnollinen yhteisö
Alue- tai paikallisviranomainen (julkinen tai julkinen/yksityinen sekayhteisö)
Kansainvälinen tai kansallinen viranomainen
Muu
Täsmennä

Kuinka monta työntekijää tai jäsentä yrityksessäsi / organisaatiossasi on?
Yli 250 työntekijää (suuri yritys)
50–250 työntekijää (keskikokoinen yritys)
10–49 työntekijää (pieni yritys)
Alle 10 työntekijää (mikroyritys)
Itsenäinen ammatinharjoittaja (mikroyritys)
Täsmennä organisaation tyyppi:
Kauppakamari
Elinkeinoelämän järjestö
Ammattiliitto
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Ammattikunnan edustaja
Muu
Missä sektorilla toimit?
Maatalous
Valmistusteollisuus
Rakentaminen
Yrityspalvelut
Henkilökohtaiset palvelut
Kuljetus ja logistiikka
Muu
Ei koske edustamaani organisaatiota
Täsmennä

Täsmennä organisaation tyyppi:
Ajatushautomo
Tutkimuslaitos
Akateeminen laitos
Täsmennä organisaation tyyppi:
Alueviranomainen
Paikallisviranomainen
Julkisen ja yksityisen sektorin alueellinen tai paikallinen organisaatio
Alue- tai paikallisviranomaisten verkosto
Muu
Täsmennä:

Täsmennä organisaation tyyppi:
Hallitustenvälinen organisaatio
EU:n toimielin, virasto tai muu elin
Kansallinen parlamentti
Valtioneuvosto/ministeriö
Kansallinen viranomainen tai virasto
Onko organisaatiollasi kokemusta valtioiden rajat ylittävästä EU-toiminnasta?
Kyllä, aiemmin
Kyllä, tällä hetkellä
Ei, mutta harkitsemme sitä lähitulevaisuudessa (esim. 1–2 vuoden kuluessa)
Ei, emmekä harkitse sitä
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Onko edustamasi organisaatio rekisteröity EU:n avoimuusrekisteriin?
Jos ei, voit rekisteröidä organisaatiosi nyt. Kuulemiseen voi kuitenkin vastata myös rekisteröitymättä. Lisätie
toa avoimuusrekisteristä
Kyllä
Ei
Ei koske edustamaani organisaatiota
Jos on, ilmoita rekisterissä käytetty organisaation tunnistenumero.

Organisaation päätoimipaikan sijaintimaa
Itävalta
Belgia
Bulgaria
Kroatia
Kypros
Tšekki
Tanska
Viro
Suomi
Ranska
Saksa
Kreikka
Unkari
Irlanti
Italia
Latvia
Liettua
Luxemburg
Malta
Alankomaat
Puola
Portugali
Romania
Slovakia
Slovenia
Espanja
Ruotsi
Yhdistynyt kuningaskunta
Muu
Täsmennä
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Vastausten julkaiseminen:

(Asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 säädetään yleisön oikeudesta tutustua EU:n toimielinten asiakirjoihin.
Asetuksen nojalla esitettävä asiakirjapyyntö saattaa koskea myös tähän kyselyyn antamiasi vastauksia
riippumatta siitä, kumman vaihtoehdon valitset.)
Vastaukseni voidaan julkaista organisaationi tietojen kanssa (suostun siihen, että kaikki
vastaukseni tiedot julkaistaan kokonaan tai osittain, organisaationi nimi mukaan lukien, ja
vakuutan, että mikään vastauksessani ei ole laitonta eikä loukkaa minkään kolmannen osapuolen
oikeuksia tavalla, joka estäisi julkaisemisen).
Vastaukseni voidaan julkaista ilman mainintaa organisaatiostani (suostun siihen, että kaikki
vastausteni tiedot julkaistaan kokonaan tai osittain – lainaukset tai ilmaisemani mielipiteet
mahdollisesti mukaan lukien – jos se tapahtuu nimettömänä, Vakuutan, että tiedoissa ei ole mitään
sellaista lainvastaista tai kolmansien osapuolten oikeuksia loukkaavaa, mikä estäisi tietojen
julkaisemisen).

2. Mitä mieltä olet Euroopan työviranomaisesta?
2.1. EU:N TYÖVOIMAN LIIKKUVUUTEEN LIITTYVÄT HAASTEET
Q1. Missä määrin olet samaa tai eri mieltä siitä, että kansallisten viranomaisten tämänhetkinen
yhteistyö ei riitä turvaamaan EU:n työllisyys- ja sosiaaliturvasääntöjen tehokasta täytäntöönpanoa
valtioiden rajat ylittävässä tilanteessa:
Täysin eri mieltä
Eri mieltä
Neutraali kanta
Samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
En tiedä / en osaa sanoa
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Q2. Missä määrin olet samaa tai eri mieltä siitä, että jäljempänä olevassa taulukossa esitetyt seikat
muodostavat haasteen kansallisten viranomaisten tehokkaalle yhteistyölle rajatylittävään
liikkuvuuteen EU:ssa liittyvissä asioissa:
0
(täysin
eri
mieltä)

1

2

3

(eri

(neutraali

(samaa

mieltä)

kanta)

mieltä)

4
(täysin
samaa
mieltä)

En tiedä /
ei
mielipidettä

Eri alojen
yhteistyöverkostojen
pirstaleisuus (esim.
komennustyö,
työntekijöiden vapaa
liikkuvuus, sosiaaliturvan
koordinointi)
Kansallisten
viranomaisten puutteelliset
resurssit tehokkaaseen
yhteistyöhön
Vaikeus saada asiakirjoja
muista jäsenvaltioista
Riidanratkaisufoorumien
puute tai niiden
puutteellinen toiminta
Vaikeudet puuttua
monimutkaisiin petos- ja/tai
väärinkäytöstapauksiin,
joilla on rajatylittävä
ulottuvuus
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Yhdenmukaistettujen
sääntöjen eriävä tulkinta ja
/tai täytäntöönpano
Muu (täsmennä)

8

Täsmennä:
enintään 2000 merkkiä

Q3. Missä määrin olet samaa tai eri mieltä siitä, että puutteellinen tietojen saanti ja avoimuus
rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvistä säännöistä on ongelma yksityishenkilöiden ja yritysten
kannalta:
Täysin eri mieltä
Eri mieltä
Neutraali kanta
Samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
En tiedä / en osaa sanoa
Q4. Missä määrin olet samaa tai eri mieltä siitä, että taulukossa esitetyt seikat muodostavat
haasteen työvoiman liikkuvuutta koskevien sääntöjen tasapuolisen ja helpon saatavuuden ja
avoimuuden kannalta:
0
(täysin
eri
mieltä)

1

2

3

(eri

(neutraali

(samaa

mieltä)

kanta)

mieltä)

4
(täysin
samaa
mieltä)

En tiedä /
ei
mielipidettä

EU:n tai kansallisia
sääntöjä koskevia tietoja ei
ole saatavilla kielelläni
Ulkomailla työskentelyyn
liittyvistä oikeuksista ja
velvollisuuksista ei ole
saatavilla helposti
ymmärrettäviä selityksiä
Ulkomaille työhön
lähettämiseen
(komennustyöhön)
liittyvistä oikeuksista ja
velvollisuuksista ei ole
saatavilla helposti
ymmärrettäviä selityksiä
On vaikea löytää
viranomainen ja/tai ottaa
yhteyttä viranomaiseen,
joka on toimivaltainen
ratkaisemaan ongelman
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Maani toimivaltaiset
viranomaiset eivät anna
apua ja/tai neuvoja
Tiedot työvoiman
liikkuvuuteen liittyvistä
oikeuksista ja
velvollisuuksista ovat
hajallaan eri foorumeilla
Muu (täsmennä)

Täsmennä:
enintään 2000 merkkiä

2.2. EUROOPAN TYÖVIRANOMAISEN TAVOITTEET
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Q5. Missä määrin olet samaa tai eri mieltä siitä, että saattaisi olla järkevää, jos seuraavista
tehtävistä vastaisi pysyvä EU-elin, joka käsittelee työvoiman liikkuvuutta ja sosiaaliturvaa
rajatylittävissä tilanteissa:
0
(täysin
eri
mieltä)

1

2

3

(eri

(neutraali

(samaa

mieltä)

kanta)

mieltä)

4
(täysin
samaa
mieltä)

En tiedä /
ei
mielipidettä

Yritysten, työntekijöiden ja
kansalaisten välisen
tiedonvaihdon tukeminen
Kansallisten
viranomaisten välisen
järjestelmällisen yhteistyön
ja tiedonvaihdon
koordinointi
Rajatylittäviin tapauksiin
sovellettavien
hallinnollisten käytäntöjen
järkeistämisen tukeminen
Teknisen tuen
tarjoaminen kansallisille
viranomaisille ja niiden
valmiuksien kehittäminen
Analyyttisen tuen ja
tiedon tarjoaminen
työvoiman liikkuvuuteen
liittyvistä seikoista

11

Kansallisten
viranomaisten tekemien
yhteisten tarkastusten
koordinointi rajatylittävissä
työllisyys- ja sosiaaliturvaasioissa

Riidanratkaisumekanismin
perustaminen rajatylittäviä
työllisyys- ja
sosiaaliturvakysymyksiä
varten
Muu (täsmennä)
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Täsmennä:
enintään 2000 merkkiä

2.3. MAHDOLLISET VAIKUTUKSET
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Q6. Missä määrin olet samaa tai eri mieltä siitä, että rajatylittävissä tilanteissa sovellettavia EU:n
työllisyys- ja sosiaaliturvasääntöjä koskevan yhteistyön parantaminen jäsenvaltioiden
viranomaisten välillä vaikuttaisi seuraavasti:
0
(täysin
eri
mieltä)

1

2

3

(eri

(neutraali

(samaa

mieltä)

kanta)

mieltä)

4
(täysin
samaa
mieltä)

En tiedä /
ei
mielipidettä

Saataisiin tehokkuusetuja
etenkin yksinkertaistamalla
nykyisiä prosesseja ja
rakenteita
EU:n ja/tai kansallisten
sääntöjen noudattamatta
jättämisestä johtuvien
väärinkäytösten ja/tai
petosten riskit vähenisivät
Hallintojen välinen
luottamus lisääntyisi
Muu (täsmennä)
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Täsmennä:
enintään 2000 merkkiä
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Q7. Missä määrin olet samaa tai eri mieltä siitä, että rajatylittävissä tilanteissa sovellettavia EU:n
työllisyys- ja sosiaaliturvasääntöjä koskevan tiedonsaannin ja avoimuuden parantaminen
yksityishenkilöiden ja yritysten kannalta vaikuttaisi seuraavasti:
0
(täysin
eri
mieltä)

1

2

3

(eri

(neutraali

(samaa

mieltä)

kanta)

mieltä)

4
(täysin
samaa
mieltä)

En tiedä /
ei
mielipidettä

Tietämys EU:n
säännöistä ja oikeuksista
lisääntyisi
Ulkomailla työskentelyn
mahdollisuus helpottuisi
Sosiaaliturvaoikeuksien
siirrettävyys paranisi
Väärinkäytösten ja/tai
petosten riski vähenisi
työntekijöiden ja yritysten
kannalta
EU:n sääntöjen
noudattaminen helpottuisi
Muu (täsmennä)
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Täsmennä:
enintään 2000 merkkiä

Q8. Minkälaisena näet Euroopan työviranomaisen ja muiden EU-virastojen, etenkin niiden, jotka
toimivat työllisyyden alalla (esim. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, Euroopan
työterveys- ja työturvallisuusvirasto) välisen suhteen?
enintään 2000 merkkiä

3. Mitä mieltä olet eurooppalaisesta sosiaaliturvatunnuksesta?
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Q9. Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavista väittämistä, jotka koskevat siihen liittyviä
seurauksia, että Euroopassa on paljon erilaisia kansallisia sosiaaliturvatunnuksia ja mekanismeja,
joita käytetään henkilöiden tunnistamiseen ja rekisteröimiseen kansallisissa tietokannoissa:
0
(täysin
eri
mieltä)

1

2

3

(eri

(neutraali

(samaa

mieltä)

kanta)

mieltä)

4
(täysin
samaa
mieltä)

En tiedä /
ei
mielipidettä

Vakuutetun on usein
vaikea todistaa
henkilöllisyytensä
sosiaaliturvaa varten
valtioiden rajat ylittävästi
Sosiaaliturvalaitosten on
vaikea määrittää henkilön
henkilöllisyys
sosiaaliturvaa varten
valtioiden rajat ylittävästi
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Täsmennä konkreettisilla esimerkeillä, jos mahdollista:
enintään 2000 merkkiä

Q10. Missä määrin olet samaa tai eri mieltä siitä, että eurooppalainen sosiaaliturvatunnus, jolla on
johdanto-osassa kuvatut tavoitteet, helpottaa sosiaaliturvaoikeuksien käyttämistä, jos henkilö
muuttaa toiseen EU-maahan tai matkustaa siellä:
Täysin eri mieltä
Eri mieltä
Neutraali kanta
Samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
En tiedä / en osaa sanoa
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Q11. Missä määrin olet samaa tai eri mieltä siitä, että eurooppalaisesta sosiaaliturvatunnuksesta
voisi olla seuraavat hyödyt:
0
(täysin
eri
mieltä)

1

2

3

(eri

(neutraali

(samaa

mieltä)

kanta)

mieltä)

4
(täysin
samaa
mieltä)

En tiedä /
ei
mielipidettä

Paremmin toimivat
eurooppalaiset
työmarkkinat
(työntekijöiden vapaa
liikkuvuus)
Yksinkertaisemmat
menettelyt kansalaisten
/työntekijöiden kannalta
henkilöllisyyden
todistamiseksi
sosiaaliturvaa varten
Tehokkaammat
menettelyt esim. laitosten
/palveluntarjoajien kannalta
henkilöllisyyden
tarkastamiseksi
sosiaaliturvaa varten
Petosten ja
väärinkäytösten torjunta
Sosiaaliturvaetuuksiin ja oikeuksiin liittyvän
avoimuuden lisääntyminen
Muu (täsmennä)
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Täsmennä:
enintään 2000 merkkiä

Q12. Mitä eurooppalaiseen sosiaaliturvatunnukseen liittyvää vaihtoehtoa pidät parhaana:
Kansallisiin tunnuksiin sovellettava kiinteä muoto (esim. kansalliseen tunnukseen lisättävä etuliite)
Kansallisen sosiaaliturvatunnuksen lisäksi EU:n sosiaaliturvatunnus
Muu
Täsmennä:
enintään 2000 merkkiä

Q13. Jos eurooppalainen sosiaaliturvatunnus otetaan käyttöön, kenelle se olisi myönnettävä?
Kaikille EU:n kansalaisille
Kaikille vastasyntyneille
Kaikille vastasyntyneille ja kaikille kansalaisille, kun he muuttavat/matkustavat toiseen jäsenvaltioon
Kaikille kansalaisille, kun he muuttavat/matkustavat toiseen jäsenvaltioon
Muu
Täsmennä:

Q14. Mitä eurooppalaisen sosiaaliturvatunnuksen piiriin voisi ensisijaisesti kuulua (mahdollisuus
valita useita vaihtoehtoja):
suunnittelematon sairaanhoito (mikä kuuluu tällä hetkellä eurooppalaisen sairaanhoitokortin piiriin)
suunniteltu sairaanhoito
todiste sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta lähetettyjen työntekijöiden osalta (mihin käytetään tällä
hetkellä A1-lomaketta)
sairaus-, äitiys- ja isyysetuudet
vanhuuseläke
varhaiseläke ja työkyvyttömyyseläke
perhe-eläke-etuudet ja kuolemantapauksen johdosta myönnettävät avustukset
työttömyysetuudet
perhe-etuudet
työtapaturmat ja ammattitaudit
muu
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Täsmennä:

Q15. Komissio on ilmoittanut, että eurooppalainen sosiaaliturvatunnus olisi moneen tarkoitukseen
käytettävä tunnus. Eräs harkittava soveltamisala voisi olla verotus. Mihin tarkoitukseen
sosiaaliturvan lisäksi eurooppalaista sosiaaliturvatunnusta voisi mielestäsi käyttää?
Täsmennä:
enintään 2000 merkkiä

Q16. Muita näkemyksiä Euroopan työviranomaisesta ja/tai eurooppalaisesta
sosiaaliturvatunnuksesta:
enintään 2000 merkkiä
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