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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/…/EY,

annettu …,

vuokratyöstä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 137 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä2,

                                               

1 EUVL C 61, 14.3.2003, s. 124.
2 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 21. marraskuuta 2002 (EUVL C 25 E, 29.1.2004, 

s. 368), neuvoston yhteinen kanta, hyväksytty …
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa1 tunnustettuja periaatteita. Tällä säädöksellä pyritään erityisesti 

varmistamaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan täysimääräinen 

noudattaminen. Kyseisessä artiklassa määrätään, että jokaisella työntekijällä on oikeus 

sellaisiin työoloihin, jotka ovat hänen terveytensä, turvallisuutensa ja ihmisarvonsa 

mukaisia, ja oikeus enimmäistyöajan rajoitukseen sekä päivittäisiin ja viikoittaisiin 

lepoaikoihin ja palkalliseen vuosilomaan.

(2) Työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevan yhteisön peruskirjan 7 kohdassa 

todetaan muun muassa, että sisämarkkinoiden toteuttamisen on johdettava työtekijöiden 

elin- ja työolojen kohentumiseen Euroopan yhteisössä. Tähän päästään 

yhdenmukaistamalla näissä oloissa tapahtuvaa kehitystä, erityisesti sellaisten työmuotojen 

osalta kuin määräaikainen sopimussuhteinen työ, osa-aikainen työ, vuokratyö ja kausityö.

(3) Komissio kuuli 27 päivänä syyskuuta 1995 työmarkkinaosapuolia yhteisön tasolla 

perustamissopimuksen 138 artiklan 2 kohdan mukaisesti mahdollisista yhteisön toimista, 

jotka liittyvät joustavaan työaikaan ja työntekijöiden työsuhdeturvaan.

                                               

1 EUVL C 303, 14.12.2007, s. 1.
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(4) Kuulemisen jälkeen komissio arvioi, että yhteisön toimet ovat suositeltavia, ja kuuli 

työmarkkinaosapuolia uudelleen perustamissopimuksen 138 artiklan 3 kohdan mukaisesti 

suunnitellun ehdotuksen sisällöstä 9 päivänä huhtikuuta 1996.

(5) Määräaikaisesta työstä 18 päivänä maaliskuuta 1999 tehdyn puitesopimuksen 

allekirjoittajaosapuolet totesivat puitesopimuksen johdanto-osassa, että ne aikovat harkita 

tarvetta tehdä samanlainen sopimus vuokratyöstä ja päättivät olla sisällyttämättä 

vuokratyöntekijöitä koskevia säännöksiä määräaikaista työtä koskevaan direktiiviin.

(6) Toimialaltaan yleiset työmarkkinakeskusjärjestöt – Euroopan teollisuuden ja työnantajain 

keskusjärjestö (UNICE)1, Julkisten työnantajien ja julkisten yritysten eurooppalainen 

keskus (CEEP) ja Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö (EAY) ilmoittivat komissiolle 

yhteisellä kirjeellä 29 päivänä toukokuuta 2000, että ne olivat halukkaita aloittamaan EY:n 

perustamissopimuksen 139 artiklassa määrätyn menettelyn. Ne pyysivät komissiota toisella 

yhteisellä kirjeellä 28 päivänä helmikuuta 2001 jatkamaan perustamissopimuksen 

138 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua määräaikaa yhdellä kuukaudella. Komissio suostui 

pyyntöön ja jatkoi neuvotteluille asetettua määräaikaa 15 päivään maaliskuuta 2001.

(7) Työmarkkinaosapuolet totesivat 21 päivänä toukokuuta 2001, että vuokratyötä koskevissa 

neuvotteluissa ei ollut päästy sopimukseen.

                                               

1 UNICE muutti nimensä tammikuussa 2007 BusinessEuropeksi.
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(8) Eurooppa-neuvosto katsoi maaliskuussa 2005, että Lissabonin strategian elvyttäminen on 

aloitettava viipymättä ja painopisteet on keskitettävä uudelleen kasvuun ja työllisyyteen.

Neuvosto hyväksyi vuosiksi 2005–2008 kasvua ja työllisyyttä koskevat yhdennetyt 

suuntaviivat, joilla pyritään muun muassa edistämään joustavuutta yhdistettynä 

työllisyysturvaan sekä vähentämään työmarkkinoiden segmentoitumista ottaen 

työmarkkinaosapuolten aseman asianmukaisesti huomioon.

(9) Maaliskuussa 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston näkemyksen mukaan komission 

tiedonannossa esitetty vuoteen 2010 ulottuva sosiaalipoliittinen ohjelma vaikuttaa 

myönteisesti Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamiseen lujittamalla Euroopan 

sosiaalista mallia, ja ohjelman pohjalta Eurooppa-neuvosto katsoi, että työn uudenlainen 

organisointi ja laajemmat mahdollisuudet erilaisiin sopimusjärjestelyihin, joissa yhdistyvät 

entistä paremmin joustavuus ja turvallisuus, lisäävät osaltaan työntekijöiden ja yritysten 

sopeutumiskykyä. Lisäksi joulukuussa 2007 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi 

yhteisesti sovitut joustoturvaperiaatteet, joilla pyritään tasapainoon työmarkkinoiden 

joustavuuden ja turvallisuuden välillä ja jotka auttavat yhtä lailla työntekijöitä kuin 

työnantajiakin tarttumaan globalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin.

(10) Vuokratyön käytössä ja vuokratyöntekijöiden oikeudellisessa tilanteessa, asemassa ja 

työehdoissa on huomattavia eroja Euroopan unionin sisällä.

(11) Vuokratyön käyttö vastaa yritysten joustavuustarpeisiin mutta myös työntekijöiden 

tarpeeseen sovittaa yhteen työ- ja yksityiselämä. Tällä tavoin se edistää työpaikkojen 

luomista sekä työmarkkinoille osallistumista ja sijoittumista.
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(12) Tällä direktiivillä luodaan vuokratyöntekijöihin sovellettavat suojapuitteet, jotka ovat 

syrjimättömät, avoimet ja oikeasuhteiset ja joissa otetaan huomioon työmarkkinoiden ja 

työmarkkinasuhteiden monimuotoisuus.

(13) Määräaikaisessa tai tilapäisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden työturvallisuuden ja 

-terveyden parantamisen edistämistä koskevien toimenpiteiden täydentämisestä 25 päivänä 

kesäkuuta 1991 annetussa neuvoston direktiivissä 91/383/ETY1 vahvistetaan 

vuokratyöntekijöihin sovellettavat työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat säännökset.

(14) Vuokratyöntekijään sovellettavien keskeisten työehtojen olisi oltava heille vähintään yhtä 

edulliset kuin ne, joita heihin sovellettaisiin, jos käyttäjäyritys olisi palkannut heidät 

samaan tehtävään.

(15) Toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset ovat vallitseva työsuhdemuoto. Työvoiman 

vuokrausyrityksen palveluksessa vakituisella työsopimuksella työskentelevien 

työntekijöiden osalta olisi säädettävä mahdollisuudesta poiketa käyttäjäyrityksessä 

sovellettavista säännöistä, ottaen huomioon, että näillä työntekijöillä on työsopimuksensa 

luonteesta johtuva erityissuoja.

(16) Pystyäkseen käsittelemään joustavasti monimuotoisia työmarkkinoita ja 

työmarkkinasuhteita, jäsenvaltiot voivat sallia työmarkkinaosapuolten määrittää työehdot

edellyttäen, että vuokratyöntekijöiden suojelun yleistä tasoa noudatetaan.

                                               

1 EYVL L 206, 29.7.1991, s. 19.
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(17) Lisäksi joissakin harvoissa tapauksissa jäsenvaltioilla olisi työmarkkinaosapuolten 

kansallisella tasolla tekemän sopimuksen perusteella oltava mahdollisuus rajoitetusti 

poiketa yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta edellyttäen, että riittävä suojelun taso

turvataan.

(18) Vuokratyöntekijöiden vähimmäissuojan parantumisen ohella olisi tarkasteltava rajoituksia 

tai kieltoja, joita vuokratyön käytölle on mahdollisesti asetettu. Niille saa olla ainoastaan 

yleiseen etuun ja etenkin työntekijöiden suojeluun, työterveys- ja 

työturvallisuusvaatimuksiin sekä työmarkkinoiden moitteettoman toiminnan turvaamiseen, 

myös mahdollisten väärinkäytösten ehkäisemiseen, liittyviä perusteita.

(19) Tämä direktiivi ei vaikuta työmarkkinaosapuolten riippumattomuuteen eikä se saisi 

vaikuttaa työmarkkinaosapuolten välisiin suhteisiin, kuten oikeuteen neuvotella ja tehdä 

työehtosopimuksia kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti voimassa olevaa 

yhteisön lainsäädäntöä noudattaen.

(20) Tämän direktiivin säännökset, jotka koskevat vuokratyön käyttöön liittyviä rajoituksia tai 

kieltoja, eivät estä sellaisten kansallisten lakien tai käytäntöjen soveltamista, joissa 

kielletään lakossa olevien työntekijöiden korvaaminen vuokratyöntekijöillä.

(21) Jäsenvaltioiden olisi vuokratyöntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi säädettävä 

hallinnollisista tai oikeudellisista menettelyistä sekä tehokkaista, varoittavista ja 

oikeasuhteisista seuraamuksista, joita sovelletaan, jos tämän direktiivin mukaisia 

velvoitteita ei noudateta.
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(22) Tätä direktiiviä täytäntöönpantaessa olisi noudatettava erityisesti perustamissopimuksen 

palveluiden tarjonnan vapautta ja sijoittautumisvapautta koskevia määräyksiä, tämän 

kuitenkaan rajoittamatta palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 

lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY1 säännösten soveltamista.

(23) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, eli

vuokratyöntekijöiden suojaa koskevien yhteisön tasolla yhdenmukaistettujen puitteiden 

luomista, vaan se voidaan toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 

yhteisön tasolla ottamalla käyttöön vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan kaikkialla 

yhteisössä, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa 

tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

                                               

1 EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1.
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I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

1. Tätä direktiiviä sovelletaan työntekijöihin, joilla on työsopimus tai työsuhde työvoiman 

vuokrausyrityksen kanssa ja jotka on asetettu käyttäjäyritysten palvelukseen 

työskentelemään tilapäisesti niiden valvonnassa ja johdolla.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan sekä julkisen että yksityisen sektorin yrityksiin, jotka ovat 

työvoiman vuokrausyrityksiä tai käyttäjäyrityksiä ja harjoittavat taloudellista toimintaa

riippumatta siitä, onko kyseessä voittoa tavoitteleva toiminta.

3. Työmarkkinaosapuolia kuultuaan jäsenvaltiot voivat säätää, että tätä direktiiviä ei sovelleta 

työsopimuksiin tai työsuhteisiin, jotka on tehty julkisesti järjestetyn tai julkisista varoista

tuetun erityisen ammatillisen koulutus- tai uudelleenkoulutusohjelman taikka työllistymistä 

edistävän ohjelman puitteissa.
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2 artikla

Tarkoitus

Tämän direktiivin tarkoituksena on huolehtia vuokratyöntekijöiden suojelusta ja parantaa 

vuokratyön laatua varmistamalla 5 artiklan mukaisen yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 

soveltaminen vuokratyöntekijöihin ja tunnustamalla työvoiman vuokrausyritykset työnantajiksi,

ottaen samalla huomioon, että vuokratyön käytölle on vahvistettava asianmukaiset puitteet, joilla 

edistetään tehokkaasti työpaikkojen luomista ja joustavien työmuotojen kehittämistä.

3 artikla

Määritelmät

1. Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) 'työntekijällä' henkilöä, jonka aseman työntekijänä asianomaisessa jäsenvaltiossa 

turvaa kansallinen työlainsäädäntö;

b) 'työvoiman vuokrausyrityksellä' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tekee 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti työsopimuksia tai solmii työsuhteita 

vuokratyöntekijöiden kanssa tarkoituksena asettaa tällaisia työntekijöitä 

käyttäjäyrityksen palvelukseen suorittamaan työtehtävää käyttäjäyrityksen 

valvonnassa ja johdolla;

c) 'vuokratyöntekijällä' työntekijää, jolla on työsopimus tai työsuhde työvoiman 

vuokrausyrityksen kanssa siinä tarkoituksessa, että hänet asetetaan käyttäjäyrityksen 

palvelukseen suorittamaan työtehtävää sen valvonnassa ja johdolla;
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d) 'käyttäjäyrityksellä' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle ja jonka 

valvonnassa ja johdolla vuokratyöntekijä työskentelee tilapäisesti;

e) 'toimeksiannolla' kautta, jonka vuokratyöntekijä on asetettuna tilapäisesti 

käyttäjäyrityksen palvelukseen suorittamaan työtehtävää sen valvonnassa ja johdolla;

f) 'keskeisillä työehdoilla' laeissa, asetuksissa, hallinnollisissa määräyksissä, 

työehtosopimuksissa ja/tai muissa käyttäjäyrityksessä voimassa olevissa sitovissa 

yleisissä säännöksissä säädettyjä työehtoja, jotka liittyvät

i) työaikaan, ylityöhön, taukoihin, lepoaikoihin, yötyöhön, lomiin ja yleisiin 

vapaapäiviin,

ii) palkkaan.

2. Tämä direktiivi ei vaikuta kansallisessa lainsäädännössä oleviin palkan, työsopimuksen tai

työsuhteen taikka työntekijän määritelmiin.

Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saa jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 

työntekijöitä, työsopimuksia tai työsuhteita vain sillä perusteella, että kyseessä ovat osa-

aikatyöntekijät, määräaikaisia työntekijöitä tai henkilöitä, joilla on työsopimus tai työsuhde 

työvoiman vuokrausyrityksen kanssa.



10599/2/08 REV 2 VPY,VHK/sk 11
DG G II FI

4 artikla

Rajoitusten tai kieltojen tarkastelu

1. Vuokratyön käyttöön liittyvät rajoitukset tai kiellot saavat perustua ainoastaan yleisen edun 

mukaisiin syihin, jotka liittyvät erityisesti vuokratyöntekijöiden suojeluun, työterveys- ja 

työturvallisuusvaatimuksiin tai tarpeeseen varmistaa, että työmarkkinat toimivat

moitteettomasti ja että väärinkäytöksiä ehkäistään.

2. Jäsenvaltioiden on työmarkkinaosapuolia kuultuaan …. mennessä tarkasteltava 

kansallisen lainsäädännön, työehtosopimusten ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti 

vuokratyön käyttöä koskevia rajoituksia tai kieltoja sen varmistamiseksi, ovatko ne 

edelleen perusteltuja 1 kohdassa mainituista syistä. 

3. Jos työehtosopimuksissa on määrätty tällaisia rajoituksia tai kieltoja, 2 kohdassa 

tarkoitetun tarkastelun voivat suorittaa ne työmarkkinaosapuolet, jotka ovat neuvotelleet 

kyseessä olevan sopimuksen.

4. Edellä olevat 1, 2 ja 3 kohta eivät vaikuta työvoiman vuokrausyritysten rekisteröintiä, 

lisensiointia, sertifiointia, rahoitustakuita tai valvontaa koskeviin kansallisiin vaatimuksiin.

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun tarkastelun 

tuloksista ...* mennessä.

                                               

 Virallinen lehti: kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
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II LUKU

TYÖEHDOT

5 artikla

Yhdenvertaisen kohtelun periaate

1. Vuokratyöntekijän keskeisten työehtojen on oltava käyttäjäyrityksessä suoritettavan 

toimeksiannon ajan vähintään samanlaiset, joita häneen sovellettaisiin, jos kyseinen yritys 

olisi palkannut hänet suoraan hoitamaan samaa tehtävää.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa on noudatettava käyttäjäyrityksessä voimassa olevia 

sääntöjä, jotka koskevat

a) raskaana olevien tai imettävien naisten suojelua sekä lasten ja nuorten suojelua; ja

b) naisten ja miesten yhdenvertaista kohtelua ja kaikkea sukupuoleen, rotuun tai

etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään taikka 

sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjuntaa,

sellaisina kuin ne ovat laeissa, asetuksissa, hallinnollisissa määräyksissä, 

työehtosopimuksissa ja/tai muissa yleisesti sovellettavissa säännöksissä.
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2. Palkan osalta jäsenvaltiot voivat työmarkkinaosapuolia kuultuaan säätää, että 1 kohdassa 

säädetystä periaatteesta voidaan poiketa, jos vuokratyöntekijät, jotka ovat vakituisessa 

työsuhteessa työvoiman vuokrausyritykseen, saavat palkkaa myös kahden toimeksiannon 

väliseltä ajalta.

3. Jäsenvaltiot voivat työmarkkinaosapuolia kuultuaan antaa näille mahdollisuuden 

asianmukaisella tasolla ja jäsenvaltioiden asettamia ehtoja noudattaen pitää voimassa tai 

tehdä työehtosopimuksia, joissa voidaan, noudattaen vuokratyöntekijöiden yleistä suojelua, 

ottaa käyttöön vuokratyöntekijöiden työehtoja koskevia järjestelyitä, jotka voivat poiketa

1 kohdassa tarkoitetuista järjestelyistä.

4. Edellyttäen, että vuokratyöntekijöille turvataan riittävä suojelun taso silloin, kun 

jäsenvaltiossa ei ole oikeudellista järjestelyä, jolla työehtosopimukset voitaisiin julistaa 

yleissitoviksi, tai oikeudellista järjestelyä tai käytäntöä, jolla sopimusmääräykset voitaisiin 

ulottaa kaikkiin samanlaisiin yrityksiin tietyllä alalla tai maantieteellisellä alueella, 

jäsenvaltiot voivat kansallisia työmarkkinaosapuolia kuultuaan ja niiden tekemän 

sopimuksen perusteella ottaa käyttöön keskeisiä työehtoja koskevia järjestelyjä, jotka 

poikkeavat 1 kohdassa säädetystä periaatteesta. Tällaisiin järjestelyihin voi kuulua tietyn 

pituinen kynnysaika, jona yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ei sovelleta.
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Tässä kohdassa tarkoitettujen järjestelyjen on oltava yhdenmukaisia yhteisön 

lainsäädännön kanssa ja riittävän täsmällisiä ja niiden on oltava saatavilla, jotta kyseessä 

olevat alat ja yritykset pystyvät tunnistamaan velvoitteensa ja noudattamaan niitä.

Jäsenvaltioiden on erityisesti 3 artiklan 2 kohtaa soveltaessaan täsmennettävä, sisältyvätkö 

ammatilliset sosiaaliturvajärjestelmät, mukaan lukien ammatilliset eläkejärjestelmät, 

työntekijöiden sairausajan korvaukset tai taloudellisen osallistumisen järjestelmät 

1 kohdassa tarkoitettuihin keskeisiin työehtoihin. Tällaiset järjestelyt eivät vaikuta

työntekijöiden kannalta vähintään yhtä edullisiin kansallisiin, alueellisiin, paikallisiin tai 

alakohtaisiin sopimuksiin.

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kansallisen lainsäädäntönsä ja/tai 

käytäntönsä mukaisesti tämän artiklan soveltamista koskevien väärinkäytösten estämiseksi 

ja erityisesti tämän direktiivin säännösten kiertämiseen tähtäävien peräkkäisten 

toimeksiantojen estämiseksi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tällaisista 

toimenpiteistä.

6 artikla

Mahdollisuudet saada työpaikka, käyttää yhteisiä järjestelyjä ja

osallistua ammatilliseen koulutukseen

1. Vuokratyöntekijöille on tiedotettava käyttäjäyrityksessä olevista vapaista työpaikoista, 

joista tiedotetaan yrityksen muillekin työntekijöille, jotta heillä olisi samat mahdollisuudet 

saada vakituinen työpaikka kuin muillakin yrityksessä työskentelevillä työntekijöillä. 

Asiasta voidaan tiedottaa yleisellä ilmoituksella soveltuvassa paikassa siinä yrityksessä, 

jolle ja jonka valvonnassa vuokratyöntekijä työskentelee.
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2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta sellaiset lausekkeet, joissa 

kielletään tai joilla estetään työsopimuksen tekeminen tai työsuhteen solmiminen 

käyttäjäyrityksen ja vuokratyöntekijän välille toimeksiannon päätyttyä, ovat mitättömiä tai 

voidaan julistaa mitättömiksi.

Tämä kohta ei rajoita järjestelyjä, joiden nojalla työvoiman vuokrausyritykset saavat 

kohtuullisen korvauksen käyttäjäyritykselle suorittamistaan vuokratyöntekijöiden 

palvelukseen asettamiseen, palkkaukseen ja koulutukseen liittyvistä palveluista.

3. Työvoiman vuokrausyritykset eivät saa periä työntekijöiltä maksua vastineeksi 

toimeksiantojen järjestämisestä käyttäjäyrityksissä tai siitä, että työntekijä tekee 

työsopimuksen käyttäjäyrityksen kanssa tai solmii siihen työsuhteen toimeksiannon 

päätyttyä kyseisessä käyttäjäyrityksessä.

4. Vuokratyöntekijät voivat hyödyntää käyttäjäyrityksen palveluja tai yhteisiä järjestelyjä, 

erityisesti ruokalapalveluja sekä lastenhoito- ja kuljetusjärjestelyjä, samoin ehdoin kuin 

suoraan käyttäjäyrityksen palveluksessa olevat työntekijät, jollei erilainen kohtelu ole 

perusteltua objektiivisista syistä, tämän kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 1 kohdan 

säännösten soveltamista.
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5. Jäsenvaltioiden on kansallisten perinteidensä ja käytäntöjensä mukaisesti toteutettava 

asianmukaisia toimenpiteitä tai edistettävä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua 

a) parantaakseen vuokratyöntekijöiden koulutusmahdollisuuksia ja 

lastenhoitojärjestelyjen saatavuutta työvoiman vuokrausyrityksissä, myös 

toimeksiantojen välisenä aikana, heidän urakehityksensä ja työllistyvyytensä 

edistämiseksi;

b) parantaakseen vuokratyöntekijöiden mahdollisuuksia hakeutua käyttäjäyrityksen 

omille työntekijöilleen tarjoamaan koulutukseen.

7 artikla

Vuokratyöntekijöiden edustus

1. Vuokratyöntekijät on otettava jäsenvaltiossa asetettujen edellytysten mukaisesti huomioon 

työvoiman vuokrausyrityksessä, kun lasketaan yhteisön ja jäsenvaltioiden lainsäädännön 

tai työehtosopimusten mukaisesti työntekijöitä edustavien elinten perustamiskynnykseksi 

asetettuja henkilöstömääriä.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että vuokratyöntekijät otetaan niiden asettamin edellytyksin 

huomioon käyttäjäyrityksessä samalla tavalla kuin käyttäjäyrityksen yhtä pitkäksi ajaksi 

suoraan palvelukseen ottamat työntekijät, kun lasketaan yhteisön ja jäsenvaltioiden 

lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaisesti työntekijöitä edustavien elinten 

perustamiskynnykseksi asetettuja henkilöstömääriä.

3. Tämän artiklan 2 kohdassa säädettyä mahdollisuutta soveltavien jäsenvaltioiden ei tarvitse 

panna täytäntöön 1 kohdan säännöksiä.
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8 artikla

Tiedottaminen työntekijöiden edustajille

Käyttäjäyrityksen on toimitettava asianmukaiset tiedot vuokratyöntekijöiden käytöstä yrityksessä 

tiedottaessaan yrityksen työvoimatilanteesta yhteisön ja kansallisen lainsäädännön mukaan 

perustetuille työntekijöitä edustaville elimille, tämän kuitenkaan rajoittamatta tiedottamista ja 

kuulemista koskevien tiukempien ja/tai täsmällisempien kansallisten ja yhteisön säännösten ja 

erityisesti työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista 

Euroopan yhteisössä 11 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2002/14/EY1 säännösten soveltamista.

                                               

1 EUVL L 80, 23.3.2002, s. 29.
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III LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

9 artikla

Vähimmäisvaatimukset

1. Tällä direktiivillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta soveltaa tai ottaa käyttöön 

työntekijöille suotuisampia lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä taikka edistää tai 

sallia työntekijöille suotuisampien työehtosopimusten tekemistä työmarkkinaosapuolten 

välillä.

2. Tämän direktiivin täytäntöönpano ei missään tapauksessa ole riittävä peruste 

työntekijöiden suojelun yleisen tason heikentämiseen direktiivin soveltamisalalla. Tämä ei 

kuitenkaan rajoita jäsenvaltioiden ja/tai työmarkkinaosapuolten oikeuksia antaa tilanteen 

kehityksen mukaan lakeja, asetuksia tai sopimusmääräyksiä, jotka poikkeavat direktiivin 

antamishetkellä voimassa olevista laeista, asetuksista tai sopimusmääräyksistä, edellyttäen,

että tässä direktiivissä säädettyjä vähimmäisvaatimuksia noudatetaan.
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10 artikla

Seuraamukset

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä asianmukaisista toimenpiteistä sellaisia tilanteita varten, 

joissa työvoiman vuokrausyritys tai käyttäjäyritys ei noudata tätä direktiiviä. Niiden on 

erityisesti huolehdittava siitä, että käytettävissä on hallinnollisia tai oikeudellisia 

menettelyjä, joilla voidaan varmistaa tästä direktiivistä aiheutuvien velvoitteiden 

täyttäminen.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin 

kansallisten täytäntöönpanosäännösten rikkomiseen, ja niiden on toteutettava kaikki 

tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on 

oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset 

säännökset tiedoksi komissiolle …. mennessä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 

kyseisten säännösten mahdolliset muutokset viipymättä. Niiden on erityisesti valvottava, 

että työntekijöillä ja/tai työntekijöiden edustajilla on riittävät menettelyt tässä direktiivissä 

säädettyjen velvoitteiden toteuttamiseksi.

                                               

 Virallinen lehti: kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
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11 artikla

Täytäntöönpano

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät 

lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset …. mennessä tai varmistettava, että 

työmarkkinaosapuolet sisällyttävät sopimuksiinsa tarvittavat säännökset, jolloin 

jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat järjestelyt, jotta ne voivat milloin tahansa 

taata tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamisen. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle 

viipymättä.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on 

liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä 

siitä, miten viittaukset tehdään.

12 artikla

Komission suorittama uudelleentarkastelu

Kuultuaan jäsenvaltioita ja yhteisön tason työmarkkinaosapuolia komissio tarkastelee tämän 

direktiivin soveltamista …. mennessä tehdäkseen tarvittaessa ehdotuksen tarpeellisista 

muutoksista.

                                               

 Virallinen lehti: kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
 Virallinen lehti: viisi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
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13 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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I JOHDANTO

Komissio hyväksyi 20.3.2002 Lissabonin strategian yhteydessä ehdotuksen direktiiviksi 

vuokratyöntekijöiden työehdoista. Sen avulla pyritään sovittamaan paremmin yhteen 

työmarkkinoiden joustavuus ja työsuhdeturva sekä luomaan uusia ja parempia työpaikkoja.

Euroopan parlamentti antoi perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti ensimmäisen 

käsittelyn lausuntonsa 21.11.2002.

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa komission ehdotuksesta 19.9.2002.

Alueiden komitea ilmoitti 23.5.2002 päivätyllä kirjeellä, ettei se aikonut antaa lausuntoa 

direktiiviehdotuksesta.

Komissio esitti 28.11.2002 muutetun ehdotuksen, jossa otettiin huomioon Euroopan 

parlamentin lausunto.

Neuvosto pääsi määräenemmistöllä poliittiseen yhteisymmärrykseen yhteisestä kannasta 9. ja 

10.6.2008 pidetyssä istunnossaan. Samalla se pääsi myös määräenemmistöllä poliittiseen 

yhteisymmärrykseen työaikadirektiivistä.

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan mukaisesti neuvosto vahvisti virallisesti 

määräenemmistöllä yhteisen kannan 15.9.2008.
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II TARKOITUS

Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on huolehtia vuokratyöntekijöiden suojelusta ja parantaa 

vuokratyön laatua varmistamalla yhdenvertaisen kohtelun periaatteen soveltaminen 

vuokratyöntekijöihin ja tunnustamalla työvoiman vuokrausyritykset työnantajiksi. 

Direktiiviehdotuksessa vahvistetaan myös vuokratyön käytölle asianmukaiset puitteet, joilla 

edistetään tehokkaasti työpaikkojen luomista ja joustavien työmuotojen kehittämistä.

III YHTEISEN KANNAN ERITTELY

1. YLEISET HUOMAUTUKSET

Perustamissopimuksen 137 artiklan 1 kohdan mukaan "yhteisö tukee ja täydentää 

jäsenvaltioiden toimintaa" useilla aloilla, joihin kuuluvat "työehdot".

137 artiklan 2 kohdassa määrätään, että "neuvosto voi antaa direktiivein säännökset 

vähimmäisvaatimuksista, jotka pannaan täytäntöön asteittain ottaen huomioon kunkin 

jäsenvaltion edellytykset ja kussakin jäsenvaltiossa voimassa oleva tekninen sääntely.".

Neuvoston yhteinen kanta on perustamissopimuksen 137 artiklan 2 kohdan kattaman 

alan mukainen, koska sen tarkoituksena on varmistaa vuokratyötekijöiden suojelu ja 

parantaa vuokratyön laatua. Lisäksi yhteisessä kannassa vahvistetaan vuokratyön 

käytölle asianmukaiset puitteet, joilla edistetään työpaikkojen luomista ja joustavien 

työmuotojen kehittämistä. 
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Yhteisessä kannassa noudatetaan komission ehdottamia ja parlamentin kannattamia 

tavoitteita, joista erityisesti alusta alkaen sovellettavaa yhdenvertaisen kohtelun 

periaatetta on pidettävä yleisenä sääntönä. Yhteinen kanta sisältää periaatteessa 

suurimman osan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä komission ehdotukseen 

tehdyistä tarkistuksista.

2. RAKENNE JA TÄRKEIMMÄT KOHDAT

2.1 Yleinen rakenne ja direktiivin nimi

Yhteisen kannan yleinen rakenne myötäilee komission muutetun ehdotuksen 

yleistä rakennetta. Direktiivin nimen osalta neuvosto on noudattanut komission 

muutettua ehdotusta ja valinnut yleisemmän nimen: direktiivi vuokratyöstä. On 

syytä panna merkille, että neuvoston yhteisen kannan useissa kohdissa 

selvennetään tärkeimpiä termejä ja ilmaisuja ja siinä käytetään kauttaaltaan 

käsitteitä 'vuokratyöntekijä' ja 'työvoiman vuokrausyritys'. 

2.2 Tärkeimmät erot komission muutettuun ehdotukseen verrattuna

Vuokratyötä koskevien rajoitusten tai kieltojen tarkastelua koskevassa 4 artiklassa 

noudatetaan periaatteessa parlamentin tarkistuksen 34 sisältöä, mutta neuvosto 

lisäsi uuden 3 kohdan työmarkkinaosapuolten neuvottelemien työehtosopimusten 

tarkastelusta. Neuvosto katsoi, että työmarkkinaosapuolten itsenäisyyden kannalta 

oli suotavaa sallia niiden itse tarkastella, olivatko niiden neuvottelemat rajoitukset 

ja kiellot oikeutettuja 4 artiklan 1 kohdan perusteella. Neuvosto ei pitänyt 

tarpeellisena sisällyttää nimenomaista viittausta perusteettomista rajoituksista ja 

kielloista luopumiseen. 
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Neuvosto noudatti yleensä komission muutettua ehdotusta, mutta se muutti 5 

artiklan 3 kohtaa ja muotoili uudelleen runsaasti 5 artiklan 4 ja 5 kohtaa. Neuvosto

katsoi myös, että yleisenä sääntönä oli pidettävä alusta alkaen yhdenvertaisen 

kohtelun periaatetta. Työmarkkinaosapuolten oli sovittava tästä periaatteesta 

poikkeavasta vuokratyöntekijän kohtelusta joko neuvottelemalla kollektiivisesti tai 

tekemällä työmarkkinaosapuolten välisiä kansallisen tason sopimuksia. 5 artiklan 

3–5 kohtaan tehtyjen muutosten vuoksi komission muutetussa ehdotuksessa 

lyhyen aikavälin (kuusi viikkoa tai vähemmän) sopimuksia varten esitettyä 

erityistä poikkeusta ei enää pidetty tarpeellisena eikä tarkoituksenmukaisena.

Yhteisen kannan 5 artiklan 3 ja 4 kohdasta, kuten useista muistakin kohdista, 

kuvastuvat ne parlamentin tarkistukset, joissa korostetaan työmarkkinaosapuolten 

aseman merkitystä työehtoja koskevista järjestelyistä neuvoteltaessa. Yhteisen 

kannan 5 artiklan 5 kohdassa toistuvat parlamentin huolenaiheet väärinkäytösten 

estämisestä.

Neuvoston yhteisen kannan 10 artiklaan on sisällytetty uusi 1 kohta 

toimenpiteistä, jotka jäsenvaltioiden odotetaan toteuttavan varmistaakseen, että 

työvoiman vuokrausyritykset ja käyttäjäyritykset noudattavat direktiiviä.

Neuvosto katsoi, että jäsenvaltiot tarvitsevat kolme vuotta pannakseen direktiivin 

täytäntöön, kun taas komissio oli ehdottanut kahden vuoden täytäntöönpanoaikaa 

(11 artikla).

Lisäksi joitakin johdanto-osan kappaleita on ajantasaistettu ja muutettu, koska 

halutaan selittää neuvoston komission muutettuun ehdotukseen tekemät muutokset 

ja kuvailla vuonna 2002 julkaistun muutetun ehdotuksen jälkeen tapahtunutta 

kehitystä. Esimerkiksi johdanto-osan 8 ja 9 kappaleeseen lisättiin maininnat 

Lissabonin strategian elvyttämisestä vuonna 2005 ja Eurooppa-neuvoston 

joulukuussa 2007 hyväksymistä yhteisistä joustoturvaperiaatteista.
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3. EUROOPAN PARLAMENTIN ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN TARKISTUKSET

3.1 Neuvoston hyväksymät Euroopan parlamentin tarkistukset

Yhteiseen kantaan otettiin yhteensä 26 tarkistusta (1, 15, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 85 ja 86) 

kokonaisuudessaan. Kaikkia ei hyväksytty sanatarkasti, vaan sisältönsä puolesta. 

Tarkemmin sanoen neuvosto hyväksyi direktiivin nimeen tehdyn tarkistuksen 1, 

kolme tarkistusta johdanto-osan kappaleisiin (tarkistukset 15, 19 ja 20) sekä 

tarkistukset seuraaviin artikloihin: soveltamisala (1 artikla, tarkistus 23), 

direktiivin tarkoitus (2 artikla, tarkistus 26), määritelmät (3 artikla, tarkistukset 

27–33 ja 85), rajoitusten tai kieltojen tarkastelu (4 artikla, tarkistukset 34–36), 

yhdenvertainen kohtelu (5 artikla, tarkistukset 40, 42, 43 ja 86), mahdollisuudet 

saada työpaikka, käyttää yhteisiä järjestelyjä ja osallistua ammatilliseen 

koulutukseen (6 artikla, tarkistukset 46–49) ja vuokratyöntekijöiden edustus 

(7 artikla, tarkistus 51). 

On syytä panna merkille, että jotkut tarkistukset on siirretty muuhun kuin 

parlamentin ehdottamaan kohtaan yhteisen kannan tekstissä. Esimerkiksi osa 

tarkistuksesta 32 on 5 artiklan 1 kohdassa, eikä 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa. 

Toinen esimerkki on tarkistus 36, joka esiintyy yleisemmässä muodossa johdanto-

osan 20 kappaleessa 4 artiklan sijasta.

3.2. Neuvoston osittain hyväksymät Euroopan parlamentin tarkistukset

Tarkistuksessa 4 tarkoitetut uudet joustavat työsopimukset esiintyvät johdanto-

osan 9 kappaleessa; neuvosto piti kuitenkin asianmukaisena ajantasaistaa 

johdanto-osan tekstiä ja viitata vuonna 2007 hyväksyttyihin yhteisiin 

joustoturvaperiaatteisiin sen sijaan, että se olisi käyttänyt parlamentin 

ensimmäisen käsittelyn lausunnossa ehdottamaa muotoa. 
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Tarkistuksen 6 sisältö on hyväksytty, koska johdanto-osan 5 kappaleessa 

mainitaan erityisesti tämän direktiivin yhteys määräaikaisesta työstä 28. kesäkuuta 

1999 annettuun direktiiviin 1999/70/EY. Tämän tarkistuksen osalta yhteinen kanta 

noudattaa komission muutettua ehdotusta.

Tarkistuksen 12 vaatimus siitä, että toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset 

ovat vallitseva työsuhdemuoto, on otettu huomioon johdanto-osan 15 kappaleessa.

Yhteisessä kannassa (ks. johdanto-osan 16 ja 17 kappale sekä 5 artiklan 3 ja 4 

kohta) on myös otettu huomioon tarkistuksen 18 perimmäiset tavoitteet, jotka 

koskevat työmarkkinaosapuolten mahdollisuutta neuvotella ja määrittää 

vuokratyöntekijöille olennaiset työehdot ja työolot silloin, kun poiketaan 

yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta. 

Tarkistus 24 on hyväksytty osittain, koska on hyödyllistä selventää muutetun 

ehdotuksen tavoin, että direktiivi kattaa sekä työvoiman vuokrausyritykset että 

käyttäjäyritykset. Jäsenvaltioiden ei kuitenkaan sovi sallia, että tietyt yritykset 

poikkeavat yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta (tarkistuksen viimeinen osa).

Tarkistuksen 54 (työpaikkojen luominen, vuokratyön tekeminen 

houkuttelevammaksi ja kunkin jäsenvaltion olosuhteiden huomioon ottaminen) 

sisältö on hyväksytty 2 artiklaan (direktiivin tarkoitus), jonka sanamuoto on nyt 

seuraava: "ottaen samalla huomioon, että vuokratyön käytölle on vahvistettava 

asianmukaiset puitteet, joilla edistetään tehokkaasti työpaikkojen luomista ja 

joustavien työmuotojen kehittämistä". Tarve ottaa huomioon kansalliset olosuhteet 

mainitaan nimenomaisesti johdanto-osan 12, 16, 17 ja 19 kappaleessa.
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Tarkistus 87 on osittain sisällytetty 5 artiklan 1 kohtaan; tarkistuksen ensimmäinen 

osa (yhdenvertainen kohtelu) sisällytettiin komission muutettuun ehdotukseen ja 

sen jälkeen neuvoston yhteiseen kantaan, kun taas toinen osa osoittautui 

tarpeettomaksi, koska 'vastaavan työntekijän' käsite oli poistettu tekstistä 

(ks. komission ja neuvoston hyväksymä tarkistus 28).

Komission muutetun ehdotuksen mukaisesti tarkistus 92 on osittain hyväksytty 5 

artiklan 3 kohtaan. Katsottiin kuitenkin asiaankuuluvaksi mainita erityisesti, että 

työmarkkinaosapuolien tulisi noudattaa "vuokratyöntekijöiden yleistä suojelua", 

kun ne ottavat käyttöön työehtoja koskevia järjestelyjä, jotka poikkeavat 

yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta.

3.3 Euroopan parlamentin tarkistukset, joita neuvosto ei voi hyväksyä

Neuvosto katsoi, ettei yhteiseen kantaan ollut aiheellista hyväksyä tarkistuksia 3, 

5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (ensimmäinen osa), 13, 16, 21, 22, 25, 44, 45, 52, 53, 71, 84, 

88, 91, 93, 94 ja 95 seuraavista syistä:

i) Johdanto-osan kappaleet

Ei havaittu mitään erityistä tarvetta selittää johdanto-osan tekstissä 

vuokratyön tai direktiiviehdotuksen aikaisempia vaiheita; näin ollen 

neuvosto toimi komission muutetun ehdotuksen mukaisesti ja hylkäsi 

tarkistukset 3, 5, 7 ja 11 sekä tarkistuksen 12 ensimmäisen osan.
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Samoin kuin komission muutettuun ehdotukseen, neuvoston yhteiseen 

kantaan ei hyväksytty tarkistuksia 8, 9, 10, 13 ja 84. Tarkistukset sisälsivät 

erityisiä esimerkkejä siitä, miten vuokratyö voi auttaa tai haitata 

vuokratyöntekijöitä (naiset, työsuhteiden rikkonaisuus, jne.) tai 

käyttäjäyrityksiä (erityisesti pk-yritykset) tai vaikuttaa 

työmarkkinasuhteiden järjestelmiin tai perinteisiin.

Tarkistukset 16 ja 94 olivat osoittautuneet tarpeettomiksi, koska johdanto-

osan 16 kappale erilaisen kohtelun hyväksyttävyydestä ei enää sisältynyt 

komission muutettuun ehdotukseen.

7 artiklan yhteydessä (ks. jäljempänä kohta v) esitetyt syyt pätevät myös 

työntekijöille tiedottamista, heidän kuulemistaan ja osallistumistaan 

koskevan tarkistuksen 21 hylkäämiseen.

Komission hyväksymää tarkistusta 22, joka koskee rajat ylittävää 

työvoimaa, ei sisällytetty yhteiseen kantaan, koska teksti ei rajoitu millään 

erityisellä tavalla rajat ylittävään liikkuvuuteen.

Neuvosto muotoili johdanto-osan 12 kappaleen uudelleen lyhentäen sitä 

huomattavasti. Jotkut tarkistuksen 93 näkökohdat 

(esim. vuokratyötekijöiden oikeuksien ja työvoiman vuokrausyritysten 

työnantaja-aseman selventäminen) sisällytettiin johdanto-osan 

uudelleenlaadittuun tekstiin. 

Neuvosto lujitti johdanto-osan 15 kappaletta, joka koskee työvoiman 

vuokrausyrityksen kanssa vakituisen työsopimuksen solmineita 

vuokratyöntekijöitä, lisäämällä virkkeen, jonka mukaan toistaiseksi 

voimassa olevat työsopimukset ovat vallitseva työsuhdemuoto, mutta ei 

sisällyttänyt yhteiseen kantaan tarkistuksen 88 yksityiskohtaisempaa 

sanamuotoa siitä, mitä vakituisen työsopimuksen pitäisi tarjota 

vuokratyöntekijälle. 
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ii) 1 artikla – Soveltamisala

Neuvosto noudatti komission muutettua ehdotusta, eikä hyväksynyt 

tarkistusta 25, jolla olisi laajennettu mahdollisuutta olla soveltamatta 

direktiiviä työsopimuksiin tai työsuhteisiin, jotka oli tehty sellaisen erityisen 

ammatillisen koulutusohjelman puitteissa, joka ei saanut valtion tukea.

iii) 4 artikla – Rajoitusten ja kieltojen tarkastelu

Parlamentti pyysi tarkistuksessaan 91, että vuokratyöntekijöitä koskevaa 

kansallista lainsäädäntöä tarkasteltaisiin perusteellisesti uudelleen. 

Neuvosto, samoin kuin komissio muutetussa ehdotuksessaan, katsoi tämän 

jäävän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

iv) 5 artikla – Yhdenvertaisen kohtelun periaate

Muutetun ehdotuksen mukaisesti syrjinnän vastainen tarkistus 39 katsottiin 

tarpeettomaksi, koska tarkistuksen 32 oleelliset osat oli sisällytetty 

5 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 44 osoittautui tarpeettomaksi, koska yhteiseen kantaan ei 

sisällytetty muutetun ehdotuksen 5 artiklan 5 kohtaa, mutta on syytä panna 

merkille, että tekstin vaatimus kansallisten käytäntöjen noudattamisesta 

vastasi tarkistuksen sisältöä. 

Tarkistus 45, joka koskee turvallisuutta, työterveyttä ja koulutusta 

turvallisuuskysymyksissä, katsottiin tarpeettomaksi, koska joka tapauksessa 

oli sovellettava turvallisuutta ja työterveyttä koskevaa yhteisön 

lainsäädäntöä ja erityisesti direktiiviä 91/383/ETY määräaikaisessa tai 

tilapäisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden työturvallisuuden ja -

terveyden parantamisen edistämistä koskevien toimenpiteiden 

täydentämisestä. Näin ollen neuvosto noudatti komission muutettua 

ehdotusta ja hylkäsi tämän tarkistuksen.
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v) 7 artikla - Vuokratyöntekijöiden edustus

Tarkistus 95 ja siihen liittyvä tarkistus 21 johdanto-osan 21 kappaleeseen 

hylättiin, koska se ylitti vuokratyöntekijöiden edustusta koskevan artiklan 

soveltamisalan. 

Tässä yhteydessä on syytä panna merkille, että yhteisen kannan 8 artikla 

sisältää viittauksen direktiiviin 2002/14/EY työntekijöille tiedottamista ja 

heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä.

vi) 10 artikla - Seuraamukset

Neuvosto katsoi, että 10 artiklan 2 kohdassa oleva sanamuoto "työntekijöillä 

ja/tai työntekijöiden edustajilla" kattoi asianmukaisesti jäsenvaltioiden 

monet erilaiset työmarkkinatilanteet. Näin ollen yhteisessä kannassa 

säilytettiin kyseinen ilmaisu ja hylättiin tarkistus 52.

vii) 11 artikla - Täytäntöönpano

Täytäntöönpanoa koskeva 11 artikla katsottiin riittävän selkeäksi ilman 

ehdotettua tarkistusta 53: "mikäli mahdollista, kansallisen lainsäädännön 

tai käytäntöjen mukaisesti.".

Tarkistus 71 (viiden vuoden poikkeus direktiivin soveltamiseen tietyissä 

tilanteissa) osoittautui tarpeettomaksi, koska yhteisen kannan 5 artiklassa 

yleiseksi säännöksi vahvistettiin alusta alkaen yhdenvertaisen kohtelun 

periaate, eikä se sisällä mahdollisuutta jättää periaatteen soveltamisen 

ulkopuolelle kuutta viikkoa lyhyempiä toimeksiantoja. On kuitenkin syytä 

panna merkille, että tarkistuksen viimeisen osan pääsisältö eli 

väärinkäytösten estäminen löytyy yhteisen kannan 5 artiklan 5 kohdasta.
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4. YHTEENVETO

Neuvosto katsoo, että yhteinen kanta on pääpiirteissään komission muutetun 

ehdotuksen perustavoitteiden mukainen. Neuvosto katsoo myös, että se on ottanut 

huomioon pääsialliset tavoitteet, jotka Euroopan parlamentti on esittänyt 

tarkistuksissaan komission alkuperäiseen ehdotukseen.

________________________
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2002/0072 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 

 
neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi vuokratyöstä 

- Poliittinen yhteisymmärrys yhteisestä kannasta (määräenemmistöpäätös) 

1. TAUSTA 

Päivä, jona ehdotus1 on toimitettu Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 
(KOM(2002) 149 lopullinen – 2002/0072 COD): 

 

21. maaliskuuta 2002 

Päivä, jona Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on antanut 
lausuntonsa2: 

 

19. syyskuuta 2002 

Päivä, jona Euroopan parlamentti on antanut lausuntonsa3 
ensimmäisessä käsittelyssä: 

 

21. marraskuuta 2002 

Päivä, jona muutettu ehdotus4 on toimitettu: 

 

28. marraskuuta 2002 

Päivä, jona yhteinen kanta5 on vahvistettu: 

 

15. syyskuuta 2008 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Vuokratyötä koskevan direktiiviehdotuksen tavoitteena on varmistaa yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen soveltaminen vuokratyöntekijöihin ja tunnustaa työvoiman vuokrausyritykset 
työnantajiksi. Sillä täydennetään perustamissopimuksen 137 artiklan mukaisesti 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä perustamalla yhteiset ja joustavat yhteisön puitteet, jotka 
kattavat vuokratyön ja joilla edistetään työpaikkojen luomista ja joustavien työmuotojen 
kehittämistä. 

                                                 
1 EYVL C 203E, 27.8.2002, s. 1–5. Nimi alkuperäisen mukaisesti. 
2 EUVL C 61, 14.3.2003, s. 124. 
3 EUVL C 25E, 29.1.2004, s. 368. 
4 Tiedote/2002/11/1.3.20. 
5 EUVL …, xxx. 
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3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET 

3.1. Yhteistä kantaa koskevia yleisiä huomioita 
Yhteisessä kannassa ei tuoda esiin kaikkia parlamentin ehdottamia tarkistuksia, jotka 
on sisällytetty komission muutettuun ehdotukseen, mutta suurin osa parlamentin 
tarkistuksista on kuitenkin hyväksytty joko sellaisenaan, osittain tai periaatteessa. 
Lisäksi yhteistä kantaa koskeva poliittinen yhteisymmärrys osoittaa, että edistystä on 
saavutettu useissa kysymyksissä, kuten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen välitön 
soveltaminen vuokratyöntekijöihin ensimmäisestä toimeksiantopäivästä lähtien ilman 
lyhytaikaisia toimeksiantoja koskevaa poikkeusta (nk. suoja-aika), määritelmien 
selkeyttäminen sekä työmarkkinaosapuolien joko kuuleminen tai mukaan ottaminen 
edellytyksenä sille, että voidaan soveltaa eri poikkeuksia, jotka mahdollistavat 
jonkinasteisen poikkeamisen yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta.  

3.2. Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka on otettu huomioon sellaisenaan, 
osittain tai periaatteessa neuvoston yhteisessä kannassa ja komission 
muutetussa ehdotuksessa 
Johdanto-osan ja artiklojen numerot viittaavat neuvoston yhteiseen kantaan 

3.2.1. Nimi: tarkistus 1 (muutetaan direktiivin nimi6) 
3.2.2. Johdanto-osan kappaleet 

Johdanto-osan 5 kappale: tarkistus 6 (täsmennetään tämän ehdotuksen ja 
määräaikaisesta työstä 28. kesäkuuta 1999 annetun direktiivin 1999/70/EY välisiä 
yhteyksiä – entinen johdanto-osan 7 kappale) 

Johdanto-osan 9 kappale: tarkistus 4 (muotoillaan uudelleen ja päivitetään entinen 
johdanto-osan 4 kappale)  

Johdanto-osan 14 kappale: tarkistus 15 (esitetään 5 artiklan 1 kohdan sisältö – 
entinen johdanto-osan 15 kappale) 

Johdanto-osan 20 kappale: tarkistus 36 (lisätään säännös, jonka mukaan 
vuokratyöntekijät eivät saa korvata lakossa olevia työntekijöitä käyttäjäyrityksessä) 

3.2.3. Artiklat 
1 artikla 
1 artiklan 1 kohta: tarkistus 23 (muotoillaan uudelleen soveltamisala niin, että 
tuodaan selkeämmin esiin vuokratyön kolmitahoinen luonne) 

1 artiklan 2 kohta: tarkistuksen 24 osa (vahvistetaan, että direktiiviä sovelletaan sekä 
käyttäjäyrityksiin että työvoimanvuokrausyrityksiin) 

2 artikla 
2 artikla: tarkistus 26 (vahvistetaan direktiivin tasapainoiset tavoitteet) 

3 artikla 
3 artikla: tarkistus 28 (poistetaan vastaavan työntekijän määritelmä 3 artiklan 
määritelmistä) 

                                                 
6 Ks. alaviite 1. Alkuperäinen nimi oli ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

vuokratyöntekijöiden työehdoista. 
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3 artiklan 1 kohdan b alakohta: tarkistus 30 (lisätään työvoiman vuokrausyrityksen 
määritelmä) 

3 artiklan 1 kohdan d alakohta: tarkistus 31 (lisätään käyttäjäyrityksen määritelmä) 

3 artiklan 2 kohta: tarkistus 85 (säädetään, että on jäsenvaltioiden tehtävänä 
määritellä palkka) ja tarkistus 33 (täsmennetään työntekijät, joita ei voida jättää 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle) 

4 artikla 
4 artiklan 1 kohta: tarkistus 34 (laajennetaan jäsenvaltioiden velvoitetta tarkastella 
rajoituksia tai kieltoja, jotka liittyvät ainoastaan tiettyihin työntekijäryhmiin tai 
tiettyihin toimialoihin niin, että siihen sisältyvät kaikki rajoitukset tai kiellot; 
laajennetaan kieltoja/rajoituksia koskevien perusteiden soveltamisalaa) 

4 artiklan 4 kohta: tarkistus 35 (täsmennetään, että vuokratyön rekisteröimistä ja 
seurantaa koskevat kansalliset vaatimukset eivät ole 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja kieltoja tai rajoituksia) 

5 artikla 
5 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta: tarkistus 87 (hyväksytään osa, joka 
koskee syrjimättömyyden periaatteen uudelleenmuotoilua) 

5 artiklan 2 kohta: tarkistus 86 (rajoitetaan palkkaa koskevaa poikkeusta ja 
edellytetään työmarkkinaosapuolten kuulemista) 

5 artiklan 3 kohta: tarkistus 92 (hyväksytään osa, joka koskee työmarkkinaosapuolten 
kuulemista ennalta ja niiden mahdollisuutta pitää voimassa työehtosopimuksia) 

6 artikla 
6 artiklan 1 kohta: tarkistus 46 (täsmennetään, miten tiedot vapaista työpaikoista 
voidaan ilmoittaa) 

6 artiklan 2 kohta: tarkistus 47 (käsitellään järjestelyjä, joilla työvoiman 
vuokrausyrityksille voidaan antaa korvaus palveluista, joita ne ovat tarjonneet 
käyttäjäyrityksille) 

6 artiklan 3 kohta: tarkistus 48 (täsmennetään työntekijöiltä veloitettavaa maksua 
koskevan kiellon soveltamisalaa) 

6 artiklan 4 kohta: tarkistus 49 (täsmennetään niiden käyttäjäyrityksen yhteisten 
palvelujen soveltamisalaa, joiden käyttö pitäisi sallia vuokratyöntekijöille) 

7 artikla 
7 artiklan 1 kohta ja 7 artiklan 2 kohta: tarkistus 51 (otetaan huomioon se, että 
työntekijöiden edustus voidaan määritellä työehtosopimusten mukaisesti) 

3.3. Tarkistukset, jotka komissio on hyväksynyt mutta joita ei ole sisällytetty 
yhteiseen kantaan 
Tarkistus 22: Perustellaan yhteiset puitteet, koska niillä voidaan helpottaa Euroopan 
työmarkkinoiden integraatiota ja rajatylittävää liikkuvuutta (aiemmin osa johdanto-
osan 22 kappaletta). 

Tarkistus 44: Täsmennetään, että 5 artiklan täytäntöönpanon työmarkkinaosapuolten 
välisellä sopimuksella pitäisi tapahtua kansallisten käytäntöjen mukaisesti (aiemmin 
5 artiklan 5 kohta). 
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Tarkistus 71: Rajoitetaan palkkaa koskevaa poikkeusta lyhytaikaisten sopimusten 
osalta (aiemmin 5 artiklan 4 kohta). 

Tarkistus 52: Annetaan työntekijöille mahdollisuus valita, ryhtyvätkö he toimiin 
suoraan vai edustajiensa välityksellä, jos direktiivin säännöksiä ei noudateta (10 
artiklan 2 kohta). 

3.4. Tarkistukset, joita komissio ei ole hyväksynyt ja joita ei ole sisällytetty yhteiseen 
kantaan 
Yhteinen kanta ei sisällä tarkistuksia 3, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 25, 39, 45, 54, 84 ja 94, 
joita komissio ei ole hyväksynyt, koska ne eivät paranna direktiiviä. Yhteinen kanta 
ei sisällä myöskään tarkistuksia 10, 11, 12 (ensimmäinen osa), 21, 53, 88, 91, 93 ja 
95, joita komissio ei pidä hyväksyttävinä joko tiukasti lainsäädännölliseltä kannalta 
tai koska ne heikentävät direktiivin yleistä tasapainoa. 

3.5. Neuvoston keskustelujen tuloksena lisätyt muutokset 
Johdanto-osan 8 ja 9 kappale: Näillä uudelleenmuotoilluilla kappaleilla korvataan 
entinen 3 kappale, jossa viitataan Lissabonin strategian käynnistämiseen vuonna 
2000, ja 4 kappale, jossa viitataan komission vuonna 2000 antamaan tiedonantoon 
Euroopan sosiaalisesta toimintaohjelmasta ja asiaan liittyviin Eurooppa-neuvoston 
päätelmiin, tuoreemmilla viittauksilla, joissa otetaan huomioon vuosina 2005 ja 2007 
tapahtunut kehitys. 

Johdanto-osan 10 kappale: Kappaletta laajennetaan niiden Euroopan parlamentin 
pohdintojen suuntaisesti, jotka koskevat eroja vuokratyöntekijöiden asemassa ja 
työoloissa eri puolilla Euroopan unionia. 

Johdanto-osan 11 kappale: Pieni uudelleenmuotoilu johdonmukaisuuden vuoksi.  

Johdanto-osan 12, 16 ja 17 kappale: Vahvistetaan vuokratyöntekijöiden suojaksi 
tarkoitettuja puitteita ottaen kuitenkin huomioon työmarkkinoiden ja 
työmarkkinasuhteiden monimuotoisuus, jota korostettiin Euroopan parlamentin 
keskusteluissa (ja tuotiin ainakin osittain esiin tarkistuksissa 18, 53, 54 ja 71), 
täsmentämällä 5 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisten poikkeusten soveltamisala (3 kohta 
– työehtosopimukset ja 4 kohta – erityistapauksissa kansallisten 
työmarkkinaosapuolten välisin sopimukset). 

Johdanto-osan 15 kappale: Tähän kappaleeseen tehdyssä lisäyksessä otetaan 
huomioon parlamentin keskustelut7 (tarkistus 12), jotka koskivat tarvetta tunnustaa 
toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset vertailuarvoksi työmarkkinoilla.  

Johdanto-osan 18 kappale: Tehdään kappaleen tekstistä, jossa tuodaan esiin 
Euroopan parlamentin tarkistus 20 (millä perusteilla rajoitukset ja kiellot ovat 
sallittuja), yhdenmukainen neuvoston ehdottaman 4 artiklan uudelleenmuotoilun 
kanssa. 

Johdanto-osan 19 kappale: Noudatellaan palveluista sisämarkkinoilla 12. joulukuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY johdanto-
osan 14 kappaletta.  

                                                 
7 Ks. myös 17. heinäkuuta 2007 annettu parlamentin päätöslauselma työlainsäädännön uudistamisesta 

2000-luvun haasteita vastaavaksi, kohta 9. 
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Johdanto-osan 21 kappale: Korvataan aiempi johdanto-osan 21 kappale ja 
vahvistetaan vuokratyöntekijöiden oikeuksien suojaamista ja esitetään uusi 
seuraamuksia koskeva säännös, joka lisätään 10 artiklan 1 kohtaan. 

2 artikla: Korostetaan direktiivin tasapainoisia tavoitteita uudelleenmuotoillussa 
kohdassa, jossa tuodaan esiin parlamentin tarkistuksen 26 keskeinen sisältö ja 
tarkistuksen 54 ajatus. 

3 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 3 artiklan 1 kohdan e alakohta: Määritellään 
uudelleen vuokratyöntekijä ja toimeksianto linjaamalla muutetun ehdotuksen 
määritelmät tarkistusten 27 ja 29 sanamuodon mukaisiksi. 

3 artiklan 1 kohdan f alakohta ja 5 artiklan 1 kohta: Noudatellaan komission 
muutetun ehdotuksen lähestymistapaa ja tarkistusta 32 (määritellään uudelleen 
olennaiset työehdot ja työolot) määrittelemällä 3 artiklan 1 kohdan f alakohdassa 
viittaus yleisiin säännöksiin viittaukseksi käyttäjäyrityksessä voimassa oleviin 
säännöksiin ja saattamalla sanamuoto yhdenmukaiseksi tarkistettujen määritelmien 
kanssa. 

4 artiklan 2 kohta: Noudatellaan muutettua ehdotusta ja tarkistusta 34 paitsi siltä 
osin, että ei enää viitata jäsenvaltioiden velvoitteeseen luopua perusteettomista 
rajoituksista tai kielloista, koska neuvosto ei pitänyt tarpeellisena toistaa 4 artiklan 1 
kohdassa olevaa kieltoa tai asianmukaisena säätää tarkastelun lopullisesta tuloksesta. 

4 artiklan 3 kohta: Myötäillään tarkistusta 34 (annetaan työmarkkinaosapuolille 
mahdollisuus tarkastella työehtosopimuksiin sisältyviä rajoituksia tai kieltoja). 

5 artiklan 4 kohta: Noudatellaan tarkistuksia 19 ja 42 (poistetaan enintään kuuden 
viikon mittaisia sopimuksia koskeva poikkeus, koska vuokratyöntekijöiden 
yhdenvertaisen kohtelun periaate tulee voimaan toimeksiannon ensimmäisestä 
päivästä ilman lyhytaikaisiin sopimuksiin sovellettavaa odotusaikaa).  

5 artiklan 3 kohta ja 5 artiklan 4 kohta: Myötäillään tarkistusten 44 ja 71 ajatusta 
(hyväksytään periaatteessa, että jäsenvaltioiden erilaisiin käytäntöihin voidaan 
mukautua antamalla sijaa työmarkkinaosapuolten välisille sopimuksille kansallisten 
käytäntöjen mukaisesti).  

5 artiklan 5 kohta: Otetaan huomioon tarkistusten 40, 71 ja 86 osia (väärinkäytösten, 
erityisesti peräkkäisten toimeksiantojen, ehkäisemiseen liittyvien tekijöiden 
hyväksyminen). 

6 artiklan 3 kohta ja 6 artiklan 4 kohta: Noudatellaan muutettua ehdotusta ja 
tarkistuksia 48 ja 49 ja tehdään joitakin uudelleenmuotoiluja täsmällisyyden ja 
johdonmukaisuuden vuoksi. 

7 artikla: Säädetään, että jäsenvaltioilla, jotka käyttävät hyväksi 7 artiklan 2 kohdan 
vaihtoehtoa, joka koskee työntekijöitä edustavien elinten perustamiskynnykseksi 
asetettujen henkilöstömäärien laskemista käyttäjäyrityksessä, ei ole velvoitetta panna 
täytäntöön 7 artiklan 1 kohdan säännöstä, joka koskee tällaisten elinten 
perustamiskynnyksiä työvoiman vuokrausyrityksessä.  

8 artikla: Lisätään erityinen viittaus työntekijöille tiedottamista ja heidän 
kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä 11. maaliskuuta 
2002 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/14/EY. 
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10 artikla: Lisätään uusi 1 kohta toimenpiteistä, jotka jäsenvaltioiden odotetaan 
toteuttavan varmistaakseen, että työvoiman vuokrausyritykset ja käyttäjäyritykset 
noudattavat direktiiviä.  

11 artikla: Neuvosto katsoo, että jäsenvaltiot tarvitsevat kolme vuotta pannakseen 
direktiivin täytäntöön, kun taas parlamentin tarkistuksessa 53 ja komission 
muutetussa ehdotuksessa oli esitetty kahden vuoden täytäntöönpanoaikaa. 

4. PÄÄTELMÄT 
Yleisesti ottaen on korostettava, että yhteisellä kannalla vahvistetaan merkittävästi 
alkuperäistä ehdotusta ja vastataan Euroopan parlamentin toiveeseen varmistaa, että 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sovelletaan vuokratyöntekijöiden ja käyttäjäyritysten 
suoraan palkkaamien työntekijöiden olennaisiin työoloihin ja työehtoihin toimeksiannon 
ensimmäisestä päivästä lähtien. Vuokratyövoiman käyttöä koskevia kieltoja tai rajoituksia 
voidaan pitää voimassa direktiivin voimaantulon jälkeen vain, jos ne ovat perusteltuja yleisen 
edun kannalta. Tuolloin kaikkia kieltoja ja rajoituksia on tarkasteltava uudelleen ja niistä on 
raportoitava komissiolle. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden erilaisiin 
työmarkkinaoloja ja työmarkkinasuhteita koskeviin kansallisiin käytäntöihin voidaan 
mukautua antamalla sijaa poikkeuksille yhdenvertaisesta kohtelusta työehtosopimusten kautta 
tai erityisedellytyksin kansallisten työmarkkinaosapuolten sopimusten kautta. 
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