Svar på skriftligt spörsmål SSS 160/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att hjälpa offer för människohandel och
kriminalisera underbetalning
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 160/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Jussi Saramo /vänst:
Ämnar regeringen främja kriminaliseringen av underavlöning och enligt vilken tidsplan,
och
vilka omedelbara åtgärder kommer regeringen att vidta för att hjälpa restaurangarbetare
som nu utsätts för utnyttjande av arbetskraft och för att effektivera tillsynen?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
I Finland finns ingen lagstadgad minimilön, utan minimilönerna har fastställts i branschspecifika
kollektivavtal. Minimilönerna i kollektivavtalen är bindande. Lönen som betalas till arbetstagaren
ska åtminstone ligga på den nivå som fastställs i det kollektivavtal som iakttas eller om kollektivavtal saknas ska en sedvanlig och skälig lön betalas, alltså ska lönen motsvara den nivå som tilllämpas på arbetstagare som arbetar med liknande uppgifter.
I regeringsprogrammet föreslås att nya metoder för att ingripa i uppsåtlig eller grovt vårdslös
underavlöning, såsom exempelvis administrativa sanktioner, ska utredas. Underavlöning och metoder för att ingripa i underavlöning kommer att behandlas av underarbetsgrupp 6 a som lyder
under ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen.
Utnyttjande av utländsk arbetskraft är ett problem som regeringen kommer att ingripa i på flera
olika sätt. Tyvärr sker utnyttjande av utländska arbetstagare även i andra branscher än restaurangbranschen. Å ena sidan är det viktigt att förebygga uppkomsten av utnyttjande bland annat genom
att hindra problemarbetsgivare från att skaffa arbetskraft utomlands. Å andra sidan ska det säkerställas att offret har möjlighet att komma bort från arbetsgivaren och övergå till någon annan del
av arbetsmarknaden eller vid behov återvända till sitt hemland.
De ovannämnda åtgärderna bereds i den nyligen tillsatta förvaltningsövergripande arbetsgruppen
som ska utreda hur utnyttjande av utländsk arbetskraft kan förebyggas. Även arbetet i underarbetsgrupp 6 a som lyder under ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen berör
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temat. Dessutom är regeringen i färd med att inleda otaliga åtgärder för att effektivera bekämpningen av människohandel, och även i detta arbete ligger bekämpningen av utnyttjande av arbetskraft i fokus.

Helsingfors den 27 mars 2020
Arbetsminister Tuula Haatainen

