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PERUSTELUT 

1. EHDOTUKSEN TAUSTA 

Yleinen tausta 

Työntekijöiden liikkuvuuden, sijo ittautumisen ja palvelujen tarjoam isen vapaus ovat 
Euroopan unionin perusperiaatteita. 

Työntekijöiden vapaa liikkuvuu s on eri asia kuin Euroopan unionin toim innasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT-sopimuksen) 56 artiklaan perustuva palvelujen tarjoamisen vapaus. 

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus  antaa k aikille kan salaisille oik euden siirty ä toise en 
jäsenvaltioon tekem ään työtä ja oleskelem aan siellä siinä  tarkoituks essa ja suojelee heitä 
työntekoon, palkkaukseen ja muihin työeht oihin liittyvältä syrjinnältä verrattuna 
vastaanottavanjäsenvaltion kansalaisiin. Palvelujen tarjoamisen vapaus  sitä vastoin antaa 
yrityksille oikeuden tarjota palv eluja tois essa jäsenvaltios sa. S itä varten ne voivat lähettää  
omia työntekijöitään tilapäisesti toiseen jäsenv altioon tekem ään tarvittavan työn palvelujen 
tarjoamiseksi. Tällaiset lähetetyt työntekijät kuuluvat direktiivin 96/71EY1 soveltamisalaan. 

Tämän dire ktiivin ta rkoituksena on sovitta a yhteen vapa us tarjo ta r ajatylittäviä palveluja 
SEUT-sopimuksen 56 artiklan m ukaisesti ja toisaa lta tässä tarkoituksessa tilapäisesti toiseen 
maahan lähetettyjen työntekijöiden oikeuks ien asianm ukainen suojelu. Sitä varten 
direktiivissä vahvis tetaan EU:n tas olla p akottavat säännöt,  joita vas taanottajavaltiossa on 
noudatettava lähetettyjen työntekijöiden kohdalla. 2 Direktiivissä vahvist etaan keskeiset ja 
selkeästi määritellyt työehdot, jo ita palveluntarjoajien on vastaan ottajavaltiossa noudatettava 
työntekijöiden vähimmäissuojan takaam iseksi. Direktiivi tarjoaa näin  ollen hyvätasoisen 
suojan työn tekijöille, jo iden asem aa heidän er ityinen tilanteensa voi heikentää (tilapäinen 
työskentely vieraassa maassa, vaikeudet saada it selleen as ianmukainen edustus, paikallisten  
säädösten ja laitosten ja m aan ki elen hei kko tuntem us). Reilun kilpailun nim issä olisi 
tarjottava tasapuolinen toim intaympäristö ka ikille palveluntarjoajille (m yös m uihin 
jäsenvaltioihin sijoittautunei lle) ja huolehdittava siitä, että  palvelujen tarjoajat ja 
vastaanottajat sekä palvelujen tarjoam isen yh teydessä lä hetetyt työn tekijät voiv at nauttia  
oikeusvarmuudesta. Direktiivi on avainasemassa myös tässä suhteessa. 

Direktiivin 96/71/EY keskeinen sisältö 

Direktiiviä sovelletaan yrityksiin, jotka lähe ttävät työntekijöitä tilapäises ti toiseen 
jäsenvaltioon kuin se, jonka lainsäädännön piiriin työsuhde kuuluu. Sen piiriin kuuluu kolme  
rajatylittävää tilannetta: 

                                                 
1 Euroopan p arlamentin ja neu voston d irektiivi 96/71/EY, annettu 16  p äivänä j oulukuuta 1 996, 

palvelujen tar joamisen yh teydessä tap ahtuvasta työntek ijöiden läh ettämisestä työ hön t oiseen 
jäsenvaltioon (EYVL L 18, 1997). 

2 Komission tied onanto neuvostolle, Eur oopan parlamentille, Eur oopan t alous- ja so siaalikomitealle j a 
alueiden komitealle – Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön 
toiseen j äsenvaltioon: mah dollisuuksista t äysi hyö ty j a työntekijöille ta attu suo ja (K OM(2007) 304 
lopullinen). 
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– työntekijän lähettäm inen lähettävän yrityks en ja palvelujen vastaanottajan välisen 
sopimuksen perusteella (hankinta/alihankinta) 

– työntekijän lähettäm inen yritysryhm ään kuuluvaan toisen jäse nvaltion alueella  
sijaitsevaan toimipaikkaan tai yritykseen (yrityksen sisäiset siirrot) 

– työntekijän lähettäm inen tilapäistä työvoi maa välittävän yrityks en tai työvoim an 
vuokrausta harjoittavan yrityksen  kautta toisen jäsenvaltio n alueelle sijoittautuneen 
yrityksen käyttöön 

sillä edellytyksellä, että  kaikiss a kolm essa tilanteessa lähe ttävän y rityksen ja työ ntekijän 
välillä on työsuhde työntekijän lähetettynä olon ajan.3 

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin työehtoihin liitty viin keskeisiin vaatim uksiin 
kuuluvat 

– enimmäistyöajat ja vähimmäislepoajat 

– palkallisten vuosilomien vähimmäiskesto 

– vähimmäispalkat ylityökorva ukset m ukaan luettuina (ei sovelleta täydentäviin 
työeläkejärjestelmiin) 

– erityisesti tilapäis tä työvoimaa välittävien yr itysten käyttöön asettamia työntekijöitä 
koskevat ehdot 

– työturvallisuus, työterveys ja työhygienia 

– raskaana olevien ja äskett äin synnyttäneiden naisten sekä lasten ja nuorten 
työehtoihin sovellettavat suojatoimenpiteet 

– miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtel u sekä m uut syrjintäkieltoa koskevat 
säännökset. 

Jos näm ä työehdot on vahvistettu laein , asetuksin tai hallinnollis in m ääräyksin, 
jäsenvaltioiden on sovellettava niitä alueelleen lähetettyihin työntekijöihin. Jäsenvaltioiden on 
sovellettava niitä lähe tettyihin työntekijöihin myös silloin, kun ne on vahvistettu 3 artiklan 8 
kohdassa tarkoitetuilla yleisest i sovellettaviksi julistetui lla työehtosopim uksilla tai 
välitystuomioilla, m ikäli ne kos kevat dir ektiivin liitteessä ta rkoitettuja to imintoja 
(rakennustyö). Muiden toim intojen osalta jäsenval tiot voivat päättää määr ätä, että tällaisilla 
työehtosopimuksilla tai välitys tuomioilla vahvis tettuja työ ehtoja on nou datettava (3  artik lan 
10 kohdan toinen luetelm akohta). Jäsenvaltiot voivat perussopim uksen m ukaisesti m yös 
määrätä, että muita kuin direktiivissä mainittuja seikkoja koskevia työehtoja noudatetaan siltä 
osin kuin kyse on yleiseen järjestykseen li ittyvistä säännöksistä (3 artiklan 10 kohdan 
ensimmäinen luetelmakohta). 

Direktiivissä ei v elvoiteta jäsenvaltioita vahv istamaan v ähimmäispalkkoja. Direktiiv in 
antamisen yhteydessä neuvosto ja komissio totesivat, että 3 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja 

                                                 
3 1 artiklan 1 kohta ja 3 artiklan a–c alakohta. 
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toinen alakohta eivät velvoita  niitä jä senvaltioita, jo iden la insäädännössä e i sääde tä 
vähimmäispalkasta, säätämään vähimmäispalkasta.4 

Vaikka direktiiviä ei suoraan sovelletakaan kolmansiin maihin sijoittautuneisiin yrityksiin, 1 
artiklan 4 kohdassa säädetään, että muuhun kuin jäsenvaltioon sijoittautuneet yritykset eivät 
voi saada suotuisampaa kohtelua kuin jäsenvaltioon sijoittautuneet yritykset. Tämä merkitsee 
sitä, että jäsenvaltio t eivät saa  antaa  kolma nteen m aahan sijoitta utuneille yrityksille 
suotuisampaa kilpailuas emaa kuin jäsenvaltio ihin sijoittautuneille yrityk sille etenkä än siltä  
osin kuin k yse on työehdoista ja p alkkakustannuksista. Tällä tavoin d irektiivillä asetetaan 
välillisesti vähimmäissuoja niiden työntekijöille. 

Direktiivin 4, 5 ja 6 artikla ssa on lisäksi säännöksiä, jotk a liittyvät tiedonsaantiin, 
hallinnolliseen yhteistyöhön, täytäntöönpanoon ja tuomiovaltaan. 

Poliittinen konteksti – kehitys sitten direktiivin antamisen vuonna 1996 

Jo ennen lähetettyjä työntekijö itä koskevan direktiivin antam ista oli huomattavan ristiriitaisia 
näkemyksiä siitä, voitais iinko v oimassa ol evaa kansallis ta työlainsäädäntö ä soveltaa 
ulkomaisten palveluntar joajien työn tekijöihin ja m issä m äärin näin voitais iin m ahdollisesti 
tehdä. Tämä näkyy unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä. 

Komissio arvioi direktiivin täytäntöönpanoa ja soveltam ista ja esitti siitä raportin 5 vuonna 
2003. Raportis sa tuotiin esiin luk uisia puutteita  ja ongelm ia, jotka liittyivät d irektiivin 
täytäntöönpanoon tai soveltamiseen eri jäsenvaltioissa. 

Komissio antoi vuonna 2006 suuntaviivat, 6 joid en tarko ituksena oli selkeyttä ä sitä,  m issä 
määrin tietyt kansalliset valvontatoim enpiteet voivat olla perusteltuja ja oikeasuhteisia 
suhteessa voimassa olevaan EU-lainsäädäntöön , kuten tuomioistuin on oikeuskäytännössään 
tulkinnut. Vuonna 2007 annetussa tiedonannossa 7 puolestaan tuotiin esiin lukuisia puutteita, 
jotka liittyivät s iihen, millä tavoin valvontaa suoritetaan eräissä jäs envaltioissa, samoin kuin 
heikkolaatuiseen hallinnolliseen yhteistyöhön ja tiedonsaantiin.8 

Tuomioistuimen tuom iot asioissa Viking Line , Laval, Rüffert ja kom issio v. Luxem burg9 
herättivät EU:n toimielinten, tiedemaailman ja työmarkkinaosapuolten keskuudessa kiihkeän 
keskustelun. Siinä keskityttiin kahteen keskeiseen kysymykseen. 

                                                 
4 Neuvoston asiakirja 10048/96 ADD1, 20. syyskuuta 1996. 
5 Komission y ksiköiden kertomus pal velujen t arjoamisen y hteydessä t apahtuvasta t yöntekijöiden 

lähettämisestä työ hön to iseen jäsenvaltioon 16. joulukuuta 199 6 ann etun Euroopan p arlamentin j a 
neuvoston d irektiivin 96 /71/EY täytän töönpanosta (2003). Ks. h ttp://www.ec.europa.eu/social/posted-
workers. 

6 Komission t iedonanto s uuntaviivoista, jotka k oskevat palvelujen t arjoamisen y hteydessä t apahtuvaa 
työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon (KOM(2006) 159 lopullinen). 

7 Komission tied onanto neuvostolle, Eur oopan parlamentille, Eur oopan t alous- ja so siaalikomitealle j a 
alueiden komitealle – Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön 
toiseen j äsenvaltioon: mah dollisuuksista t äysi hyö ty j a työntekijöille ta attu suo ja (K OM(2007) 304 
lopullinen). 

8 Lisätieto ja: selvitys Information pr ovided o n the po sting of  workers, F. Mu ller, Str asbourg, syyskuu 
2010. Tutkimus on saatavissa osoitteessa http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers. 

9 Viking (C-438/05) 11.12.2007, Laval (C-341/05) 18.12.2007, Rüffert (C-346/06) 3.4.2008 ja komissio v. 
Luxemburg (C-319/06) 19.6.2008. 
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Ensinnäkin keskuste ltiin siitä,  m iten saada an ta sapainotettua amm attiliittojen o ikeus ryhty ä 
työtaistelutoimiin lakko m ukaan luettuna ja toisaalta SEUT-sopim ukseen kirjatut vapaudet, 
etenkin sijo ittautumisen ja palv elujen tar joamisen vapaus.  Toisena a iheena oli d irektiivin 
96/71/EY eräiden keskeisten säännösten tulkinta . Näitä olivat yleinen järjestys, direktiivin 
piiriin kuuluvien työehtojen aineellinen la ajuus ja pakottavien sääntöjen, etenkin 
vähimmäispalkan, luonne.  

Esitellessään poliittis ia painop isteitään Euroopan parlam entille 15. syysku uta 2009 
puheenjohtaja Barroso tunnusti tarpeen puuttua us eiden sidosryhm ien keskusteluissa esiin 
nostamiin kysym yksiin ja ilm oitti s äädösaloitteesta, jolla p yritään ratk aisemaan lähetettyjä  
työntekijöitä koskevan direktiivin täytäntöönpanoon ja tulkintaan liittyvät ongelmat. 

Näihin ongelm iin puututtiin m yös prof essori Montin 9. toukokuuta 2010 esittäm ässä 
selvityksessä sisämarkkinoista.10 Montin mukaan tuomioiden myötä syntynyt epäselvä tilanne 
”saattaa etäännyttää julkista mielipidettä, työväenliikettä ja ammattiliittoja sisämarkkinoista ja 
EU:sta, vaikka ammattiliitot ova t olleet taloudellisen yhdentym isen keskeisiä tukijoita”. Hän 
lisäsi v ielä, että ” tuomioistuimen käsitte lemät asiat ovat tuo neet esiin  jako linjat 
sisämarkkinoiden ja kansallisen tason sosiaalisen ulottuvuuden välillä”. 

Komissio antoi vuonna 2008 suosituksen, 11 jos sa se  kehotti jäsenv altioita toteutta maan 
kiireesti toim ia, joilla parannetaan lähetetty jen työntekijöid en tilannetta teh ostamalla 
kansallisten hallintoelinten yhteistyötä ja jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa ja parantamalla 
tiedonsaantia ja parhaiden käytäntöjen vaih toa. Lisäksi se perusti sam ana vuonna 
työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäse nvaltioon käsittelevän asiantuntijakom itean,12 
joka koostuu jäsenvaltioiden ja työ markkinaosapuolten edustajista ja k eskustelee d irektiivin 
täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvistä ongelmista ja selvittelee niitä. 

Ilmiön laajuus 

Työntekijöiden lähettäm istä taloudellisena ja  sosiaalisena ilm iönä on hankala analysoida  
yksittäistapauksia pitemmälle, sillä käytettäviss ä ei ole täsmällisiä lukuja ja tie topohjan laatu 
jättää toivomisen varaa. Ainoat käytettävissä olevat EU:n tason tiedot perustuvat PO EMPL:n 
yhteistyössä jäsenv altioiden vir anomaisten kanssa  toteutta maan system aattiseen 
tiedonkeruuseen sosiaaliturvaan liit tyvistä E101-lomakkeista (2005–2009).13 Tietoihin liittyy 
kuitenkin lukuisia rajoittavia tekijöitä.14 

Nämä varaukset huomioon ottaen voidaan arvioida , että työnantajat lähe ttävät vuosittain noin 
miljoona työntekijää työskentelem ään toiseen jäsenvaltioon. Työntekijöiden lähettäm inen 
koskee siis vain pientä osuu tta aktiiviväestöstä (0,4 % akti iviväestöstä lähettävissä EU15-
maissa ja 0,7 % aktiiv iväestöstä lähettävissä EU12-maissa). Kun taas tarkastellaan työvoiman 

                                                 
10 A new strategy for the Single Market – at the service of Europe's economy and society – Mario Montin 

Euroopan komission puheenjohtajalle José Manuel Barrosolle laatima kertomus, 9. toukokuuta 2010. 
11 Komission suositus, annettu 3. huhtikuuta 2008, tiiv istetystä hallinnollisesta yhteistyöstä, joka koskee 

palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon 
(EUVL C 85, 4.4.2008, s. 1–4). 

12 Komission päätös, tehty 19. joulukuuta 2008, työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon 
käsittelevän asiantuntijakomitean perustamisesta (2009/17/EY), EUVL L 8, 13.1.2009, s. 26. 

13 Eur oopan komissio (2011), Posting of workers in the European Union and EFTA countries: Report on 
E101 certificates issued in 2008 and 2009; Euroopan komissio (2011), Administrative data collection 
on E101 certificates issued in 2007. 

14 Ks. vaikutustenarviointi, s. […]. 
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liikkuvuutta EU:n sisällä, lähe tettyjä työntekijöitä oli vuonna 2007 kaikkiaan 18,5 prosenttia 
työvoimaan kuuluvista muista kuin EU27-maiden omista kansalaisista. Näin ollen voidaankin 
päätellä, että vaikka työntekijöiden lähettäminen on työvoim an liikkuvuuden kannalta 
merkittävä ilm iö etenkin joissak in m aissa ja joillakin a loilla, ilm iönä se jää suh teellisen 
pieneksi EU:n työmarkkinoilla.15 

Lähetettyjä työntekijöitä on kuitenkin runsaasti eräissä jäsenvaltioissa (Saksassa, Ranskassa, 
Luxemburgissa, Belgiassa ja Puolassa), ja ilm iö laajenee ko ko ajan ja k oskettaa nyt kaikkia 
jäsenvaltioita lähettävinä tai vastaanottavina maina. Työntek ijöiden lähettäm isellä on sen 
laajuuteen nähden lisäksi erittäin  suuri taloudellinen m erkitys, sillä se voi ratk aisevasti auttaa 
helpottamaan tilapäistä työvoim apulaa tiety issä ammateissa tai tietyillä aloilla (kuten 
rakennusala ja liikenne). Sitä paitsi se tehostaa palvelujen kansainvälistä kauppaa ja vahvistaa 
siitä saatavaa sisämarkkinoihin liittyvää hyötyä (kilpailun ja tehokkuuden lisääntyminen jne.). 

2. INTRESSITAHOJEN KUULEMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

2.1. Intressitahojen kuuleminen 

Kuten edellä todettiin,  tuom ioistuimen vuosina 2007–2008 asioiss a Viking Lin e, Laval,  
Rüffert ja kom issio v. Luxem burg antam at tuom iot ovat herättänee t kiivas ta kes kustelua 
etenkin siitä, m itä seurauksia palvelujen tarj oamisen vapaudesta ja sijoittautum isvapaudesta 
on työntek ijöiden oikeuksien suojeluun ja amma ttiliittojen rooliin t yöntekijöiden oikeuksien  
suojaamisessa valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa. 

Euroopan tason amm attiliittojen ja eräiden Euroopan p arlamentin poliittisten ryhm ien 
mielestä kyseise t tuomiot ovat e päsosiaalisia. EAY nim ittää niitä  ”luvaksi harjo ittaa 
sosiaalista polkumyyntiä”. Ne haluavat, että lainsäädäntöä muutetaan siten, että oikeudellinen 
tilanne selk eytyy eivä tkä tuom arit enää voi antaa tuom ioita, jo ita ammattiliito t pitäv ät 
työntekijöiden oikeuksien vastai sina. Ne ovat esittäneet tähä n liittyen kaksi keskeistä 
vaatimusta: 

– Lähetettyjä työntekijöitä koskevaa direktiiviä 96/71/EY tarkistetaan siten, että siihen 
sisällytetään viittau s ”s ama palkka sam asta työstä” -periaatteeseen  ja annetaa n 
vastaanottavalle jäsenv altiolle m ahdollisuus soveltaa su otuisampia ehtoja ku in 
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti noudatettavat keskeiset työehdot. 

– Perussopimukseen sisällytetään erityinen ”s osiaalisen kehityksen  pöytäkirja”, jossa 
asetetaan sosiaaliset perusoikeudet etusijalle taloudellisiin vapauksiin nähden. 

Muut sidosryhm ät ovat toisenlaisella kannalla . BusinessEurope on pitä nyt hyvänä tilanteen 
selkeytymistä tuom ioistuimen tuom ioiden myötä eikä  pidä dire ktiivin ta rkistamista 
tarpeellisena. Useimm at jäsenva ltiot ovat ase ttuneet vas taavalle k annalle. Ne jä senvaltiot, 

                                                 
15 Vrt. Idea Consultin selv ityksen (k s. alav iite 2 8) tiiv istelmä. Pro senttiosuus an taa vain karkean arv ion 

työntekijöiden l ähettämisen os uudesta t arkasteltaessa muita kui n E U27-maiden omia kansal aisia 
työmarkkinoilla (tod ennäköisesti arv io on liian  suu ri). E1 01-todistus ei edu sta k okopäiväistä 
kokovuotista työntekijää, ja toisaalta lähetetyt työntekijät eivät kuulu sen työvoimatutkimuksen piiriin, 
josta tiedot muista kuin EU27-maiden omista kansalaisista työmarkkinoilla ovat peräisin. 
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joihin tuom iot vaiku ttavat eniten ( Ruotsi, Sa ksa, Luxe mburg ja Tanska) ovat muuttaneet 
lainsäädäntöään tuomioita vastaavaksi. 

Euroopan parlam entti hyväksyi lokakuussa 2008 päätöslauselman, jossa se kehotti kaikkia 
jäsenvaltioita panem aan työntek ijöiden lähettäm istä koskevan direktiivin asianmukaisesti 
täytäntöön ja komissiota säilyttämään mahdollisuuden, että direktiiviä tarkastellaan uudelleen 
osittain sen jälkeen, kun ongelm at ja haaste et on analysoitu yksityiskohtaisesti. 16 Samalla se 
korosti, että palvelujen tarjoamisen vapaus on ”yksi Eurooppa-hankkeen kulmakivistä, jota on 
punnittava yhtäältä suhtee ssa perustam issopimuksissa vahvi stettuihin peru soikeuksiin ja 
sosiaalisiin tavoitteis iin ja toisaa lta hallit usten ja ammattiliittojen oikeute en varm istaa 
syrjimättömyys ja yhdenvertainen kohtelu ja elin- ja työolojen paranem inen”.17 Työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokunta järjesti 2. kesäkuuta 2010 tilaisuuden, jossa kuultiin kolm ea 
asiantuntijaa (jotka edustivat kom issiota, EAY:tä ja Busin essEuropea) ja jossa so sialistien ja 
demokraattien, vasemmiston ja vihreiden ryhm iä edustavat parlam entin jäsenet kehottivat 
komissiota toimiin hyvin pitkälti samoilla linjoilla EAY:n ehdotusten kanssa. 

Komissaari Špidla ja ministeri Bertrand (jok a toim i neuvoston puheenjohtajana) pyysivät 
vuoden 2008 lokakuussa järjeste tyllä foorum illa Euroopan tason työm arkkinaosapuolia 
tekemään yhteisen analyysin tuom ioistuimen tuom ioiden seurauksista liikkuvuuden ja 
globalisaation kannalta. Euroopan tason työmarkkinaosapuolet esittivät raportin 
tuomioistuimen tuom ioiden seurauksista m aaliskuussa 2010 18. Raportista käv i ilm i, että  
osapuolten näkem ykset poikkeavat toisist aan hyvin paljon. BusinessEurope vastustaa 
direktiivin tarkistamista (vaikka myöntää, että joitakin täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä 
on syytä selkeyttää), kun taas EAY haluaa, että sitä muutetaan perusteellisesti. 

Euroopan talous- ja sosiaalikom itea antoi vuonna 2010 lausunnon ”Sisäm arkkinoiden 
sosiaalinen ulottuvuus” 19, jossa se kehotti panem aan työntekijöiden lähettäm istä koskevan 
direktiivin 96/71/EY täytäntöön tehokkaammin ja antoi tukensa k omission aloitteelle 
selkeyttää jäsenvaltioiden viranom aisten, yritysten ja työntekijö iden oikeudellisia  
velvollisuuksia ja tark istaa direktiiviä osittain. Lausunnos sa kehotetaan kom issiota lisäksi 
irrottamaan lakko-oikeus sisäm arkkinoista ja selvittämään ”Euroopan sosiaalisen Interpolin” 
perustamista tukemaan eri jäsenvaltioiden työsuojeluviranomaisten toimia. 

Uutta sisäm arkkinastrategiaa koskevassa raportissaan professori Monti tunnusti 
tuomioistuimen tuomioiden aikaansaaman ristiriitaisen tilanteen ja suositteli seuraavaa: 

– Selvennetään lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa ja 
tehostetaan tiedon levittäm istä työntekijö iden ja yritysten oikeuksista ja 
velvollisuuksista sek ä vahviste taan hallinno llista yhte istyötä ja seuraam uksia 
henkilöiden vapaan liikkuvuuden ja rajatylittävän palvelutarjonnan puitteissa. 

– Otetaan käyttöön lakko-oikeuden turv aava säännös, jonka pohjana käytetään 
neuvoston asetuksen (E Y) N:o 2679/98 2 artiklaa (nk. Monti-asetus), ja m enettely 
direktiivin soveltamiseen liittyvien työriitojen epäviralliseksi ratkaisemiseksi. 

                                                 
16 Euroopan parlamentin päätöslauselma t yöehtosopimuksia ko skevista haasteista EU:ssa, 22 . lok akuuta 

2008, (2008/2085(INI)), kohdat 25 ja 30. 
17 Kohta 1; ks. myös kohdat 17 ja 31. 
18 Raportin teks ti esiteltiin puhee njohtajavaltio Es panjan järjestäm ässä Orviendon konferenssissa 

maaliskuussa 2010. Asiasta käydyt keskustelut osoittivat jälleen näkemyseroja sidosryhmien välillä. 
19 Lau sunto 2011/C 44/15. 
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Komissio antoi lokakuussa 2010 tiedonannon Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – Kohti 
kilpailukykyistä sos iaalista markk inataloutta – 50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja 
kaupankäynnin parantamiseksi 20 ja käynnis ti siten ju lkisen kuu lemisen siitä, m iten 
sisämarkkinoille voitaisiin ant aa uutta puhtia. Se esitti kaksi ehdotusta (num erot 29 ja 30), 
joiden tavo itteena on palauttaa k ansalaisten luottamus j a tuki. Näistä toinen koskee 
sosiaalisten perusoikeuksien ja  taloudellisten vapauksien väli stä tasapainoa ja toinen 
työntekijöiden lähettämistä. 

– Ehdotus nro 29: ”Kom issio pyrkii varm istamaan uudella Euroopan unionin 
strategialla perusoikeuskirjan panem iseksi tehokkaasti täytäntöön, että 
perusoikeuskirjassa turvattuja oikeuks ia, muun muassa työtaisteluoikeutta, 
kunnioitetaan. ….’ 

– Ehdotus nro 30: ”Kom issio aikoo ant aa vuonna 2011 säädösehdotuksen, jolla 
pyritään parantam aan työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin 
täytäntöönpanoa. Ehdotukseen joko sisällytetään täsmennys, joka koskee sosiaalisten 
perusoikeuksien käyttöä sisäm arkkinoiden taloudellisten vapauksien yhteydessä, tai 
sitä täydennetään vastaavasti.” 

Nämä toimenpiteet saivat julk isessa kuulem isessa osakseen suurta kiinnostusta ja tukea 
ammattiliitoilta, yksittäisiltä kansalaisilta ja valtiosta riippumattomilta organisaatioilta. 

Vastaajista 740 (kaikkiaan yli 800:sta) piti ehdotusta nro 29 (perus oikeuskirjan tehokas 
täytäntöönpano ja sosiaalisten vaikutusten analysointi) yhtenä tärkeimmistä kysymyksistä. 

Euroopan tason työm arkkinaosapuolet vastasivat  vakiintuneiden linjojensa m ukaisesti. EAY 
toisti vaatimuksensa perussopim uksen m uuttamisesta sosiaalisen kehity ksen pöytäkirjalla ja 
katsoi, että kom ission olisi pa itsi selkeytettävä ja parannett ava työntekijöiden lähettäm istä 
koskevan direk tiivin täytäntöö npanoa myös tarkistettav a dire ktiivi peru steellisesti. 
BusinessEurope tuki kom ission m allia, joka  perustuu nykyisen dire ktiivin täytäntöönpanon 
parantamiseen. 

EAY piti h yvänä ajatu ksena nk. Monti II -as etuksen antam ista (täm ä oli m ainittu erikseen  
myös m onissa kansa llisten amm attiliittojen vas tauksissa) so siaalisen ke hityksen pö ytäkirjan 
lisäksi. BusinessEurope ei anna selk eää lausuntoa asias ta mutta vaikuttaisi kyseenala istavan 
asetuksesta saatavan lisäarvon, si llä sen mielestä lakko-oikeuden jättämistä EU:n toimivallan 
ulkopuolelle ei saisi asettaa kyseenalaiseksi. 

Laajan julkisen keskustelun ja sen kuluessa esitettyjen huomautusten pohjalta komissio antoi 
13. huhtikuuta 2011 tiedonannon Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun 
vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi 21. Tiedonannossa esitettyihin 12 avaintoim een 
sisältyy sosiaalista yhteenkuuluvuutta käsittelevässä luvussa myös työntekijöiden lähettämistä 
koskevia lainsäädän töaloitteita: ” Annetaan lainsäädäntöä, joka liittyy direktiiviin, joka 
koskee työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon. Uuden lainsäädännön 
tavoitteena on parantaa ja tehostaa direktiivin sisällyttämistä kansalliseen lainsäädäntöön 
sekä sen soveltamista ja noudattamista. Tarkoituksena on ehkäistä sääntöjen rikkomista ja 
kiertämistä sekä määrätä niis tä seuraamuksia. Lisäksi annetaan  lainsäädäntöä, jolla 

                                                 
20 KOM(2010) 608 lopullinen/2, 11.11.2010. 
21 KOM (2011) 206 lopullinen. 
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pyritään selkiyttämään sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttöä 
sosiaalisten perusoikeuksien rinnalla.” 

Sisämarkkinoiden toim enpidepaketin esittäm isen jälkeen E uroopan parlam entti hyväksyi 6. 
huhtikuuta 2011 kolme päätöslauselmaa22. Toisin kuin yleisempi kysym ys liikkuvuudesta (ja 
eläkeoikeuksien siirrettävyydestä), työntekij öiden lähettäm inen ei kuitenkaan kuulunut  
päätöslauselmissa kartoitettuihin keskeisiin painopisteisiin. 

Euroopan talous- ja sosiaalikom itean yksilöimiin painopisteisiin työntekijöiden lähettäminen 
ja taloudelliset vapaudet sen sijaan kuuluvat.23 

Keskeisistä toim ista sisäm arkkinoiden toim ivuuden parantamiseksi antam issaan päätelm issä 
neuvosto 

”14. KATSOO, että työntek ijöiden läh ettämistä koskevan direktiiv in as ianmukainen 
täytäntöönpano ja noudattam isen valvonta voivat parantaa lä hetettyjen työntekijöiden 
oikeuksien suojelua ja lisätä selvyyttä palvel uja tarjoavien yritysten  sekä kansallisten 
viranomaisten oikeuksien ja velv oitteiden osalta ja auttaa en nalta ehkäisemään sovellettavien 
sääntöjen kiertämistä; lisäksi KATSOO, että on  tarpeen se lkiyttää s ijoittautumisvapauden ja  
palvelujen tarjoamisen vapauden harjoittamista sosiaalisten perusoikeuksien rinnalla”.24 

Kesäkuun 27.–28. päivänä 2011 järjeste ttyyn sosiaalisia perusoikeu ksia ja työntekijöiden 
lähettämistä käsitelleeseen konferenssiin kokoontui ministereitä, työmarkkinaosapuolia, EU:n 
toimielinten sekä tiedem aailman edustajia keskuste lemaan käytettävis sä olevista 
sääntelyvaihtoehdoista ja kartoittam aan toteuttam iskelpoisia ratkaisuja. 25 Konfe renssin 
tarkoituksena oli käydä avointa ja rakentavaa keskustelua,  joka tukisi yhteisemm äksi koetun 
vision luomista, ja esitellä tuoreita tutkimustuloksia. 

Lisäksi Krakovan julistuksessa 26 todettiin uudelleen, että palvelujen tarjoam inen m aiden 
rajojen ylitse ja lähetettyjen työntekijöid en liikkuvuus ovat sisäm arkkinoiden olennaisia 
osatekijöitä. Sam alla k un helpo tetaan pa lvelujen tilapä istä tar joamista rajojen  ylitse, olisi 
taattava riittävä ja asianm ukainen suoja ni ille työn tekijöille, jo tka lähe tetään tois een 
jäsenvaltioon tarjoamaan kyseisiä palveluita. 

2.2. Vaikutusten arviointi 

Sääntelyn parantam ista koskevan politiikkans a m ukaisesti kom issio on tehnyt ulkoiseen 
selvitykseen27 perustuv an vaikutu stenarvioinnin v aihtoehtoisista to imintalinjoista. Ko missio 
on vuodesta 2009 käynnistänyt lisäksi neljä jälkiarviointia: 

                                                 
22 Yrityksiä ja kasvua t ukevat si sämarkkinat [20 10/2277(INI)], si sämarkkinat eu rooppalaisia vart en 

[2010/2278(INI)] sekä hallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla [2010/2289(INI)]. 
23 Lausunto (Federspiel, Siecker ja Voles, INT 548) 15. maaliskuuta 2011. 
24 Neuvoston (kilpailukyky) 3094. istunto, 30. toukokuuta 2011. 
25 Lisätietoa, p ääpuhujien puh eenvuorot j a aih eeseen liitty viä asiak irjoja: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=471&eventsId=347&furtherEvents=yes. 
26 Sisämarkkinafoorumi, Krakova, 3 .–4. lokakuuta 2011, et enkin julistuksen viides kappale ja t oimintaa 

koskevien päätelmien kohta 5. 
27 Rinnakkainen puitesopimus VT 2008/87, Preparatory study for an Impact Assessment concerning the 

possible revi sion of t he l egislative f ramework o n t he p osting of  w orkers i n t he cont ext of  servi ces, 
(VT/2010/126). 
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– selvitys työntekijöiden lähettäm isen tal oudellisista ja sosiaalis ista vaikutuksista 
Euroopan unionissa28 

– selvitys palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaan  työntekijöiden lähettämiseen 
Euroopan unionissa liittyvistä oikeudellisista näkökohdista (12 jäsenvaltiota),29 

– täydentävä selvitys palveluj en tarjoam isen yhteydessä tapahtuvaan työntekijöiden 
lähettämiseen Euroopan unionissa liitt yvistä oikeudellisis ta näkökohdista (15 
jäsenvaltiota)30 

– selvitys työntekijöiden oikeuksien suojelusta alihankinnassa Euroopan unionissa.31 

Toimintavaihtoehtoihin kuuluu erilaisia vaihtoehto ja, alavaihtoehtoja ja vaihtoehtopaketteja, 
jotka edustavat eritasoista EU:n tason toimintaa: sääntelytoimia ja muita kuin sääntelytoimia. 
Sääntelytoimien osalta alavaih toehdoissa ja va ihtoehtopaketeissa sken aariot erotellaan vielä 
tarkemmin vähimmäistason sääntelystä enimmäistason sääntelyä edustaviin. 

Kaikkia va ihtoehtoja ta rkasteltiin s uhteessa yl eistavoitteisiin, jo tka ovat sisäm arkkinoiden 
kestävä kehitys erittäin kilp ailukykyisen sosiaalisen m arkkinatalouden pohjalta, palvelujen 
tarjoamisen vapaus ja tasapuolisten toim intaedellytysten edistäm inen, elin- ja työolojen 
parantaminen, jäsenvaltioiden työm arkkinasuhdejärjestelmien m onimuotoisuuden 
kunnioittaminen sekä johdon ja työntekijöi den vuoropuhelun edistäm inen. Lisä ksi niitä 
tarkasteltiin täsm ällisempiin ja a siaan liitty viin to iminnallisiin ta voitteisiin nähden: i)  
lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien pare mpi suojelu, ii) rajaty littävän palvelujen 
tarjoamisen helpottaminen ja reiluun kilpail uun perustuvan toimintaympäristön parantaminen 
ja iii) oikeusvarm uuden parantam inen siltä osin kuin kyse on sosiaa listen oikeuksien ja 
taloudellisten vapauksien oikeasta tasapain osta etenkin työntekijöiden lähettäm isen 
tapauksessa. Vaikutusten arvioinnissa otet tiin huom ioon uusi Eur oopan unionin strategia 
perusoikeuskirjan panem iseksi tehokkaasti täyt äntöön ja m ääriteltiin, mihin perusoikeuksiin 
vaikutuksia m ahdollisesti kohd istuu, vaikutus ten laajuus sekä niiden  välttäm ättömyys ja 
oikeasuhteisuus toimintavaihtoehtojen ja tavoitteiden osalta.32 

Parhaana vaihtoehtona pidetään eri toim enpiteiden yhdistelmää. Tämän ehdotuksen kannalta 
parhaana pidetään sääntelytoim enpidepakettia, jolla puu tutaan so vellettavien 
vähimmäistyöehtojen täytäntöönpanoon, seuran taan ja täytäntöönpanon valvontaan (ongelm a 
1) sekä lähetetyn työntekijän asem an väär inkäyttöön lainsäädännön kiertäm iseksi (ongelm a 
2), ja johon yhdistetään ei-säänte lyllisiä toimenpiteitä, joilla  puututaan direkt iivin 96/71/EY 
mukaisesti noudatettavien työehtoj en ristiriitaiseen tai epäselvä än tulkintaan (ongelm a 3). 
Vaihtoehdon katsotaan olevan kokonaisuudessaan  tehokkain ja vaiku ttavin tavoiteltaessa 
erityistavoitteita ”lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien parempi suojelu”, ”reiluun kilpailuun 
perustuvan toim intaympäristön parantam inen” ja ”rajatylittäv än p alvelujen tarjoam isen 

                                                 
28 Idea C onsult and Ec orys Net herlands, Study o n th e econo mic and  so cial effects associated with the 

phenomenon of post ing of w orkers i n t he European U nion, Bryssel 2011. Tut kimus on saatavissa 
osoitteessa http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers. 

29 Aukje van Hoek ja Mijke Houwe rzijl, Study on t he l egal as pects of t he posting of workers i n t he 
framework of the provision of services in the European Union, 2011. Tutkimus on saatavissa osoitteessa 
http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers. 

30 Tutkimus on saatavissa osoitteessa http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers. 
31 Meneillään, alustavat lopputulokset on otettu huomioon. 
32 KOM(2010) 573 lopullinen, s. 6.–7. 
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helpottaminen” ja johdonm ukaisin suhteessa  yleistavoitteisiin. Näin ollen se m uodostaa 
perustan tälle ehdotukselle. 

Ehdotuksen voidaan odottaa pa rantavan pk-yritysten ja erityisesti m ikroyritysten 
kilpailukykyä paremm an ja selkeämm än säänte ly-ympäristön ansiosta. Etenkin pk-yrityksiä 
haittaa selkeiden tietojen puuttu minen vastaanottajavaltiossa sovellettavista työehdoista. 
Tämä johtuu siitä, ette i niillä ole juurikaan va lmiuksia selvittää sovellettav ia sään töjä itse. 
Yrityksille koituu jatkossa vähem män kustannuks ia vastaanottajavaltiossa sovellettavien 
työehtojen selvittäm isestä, ja n e pystyvä t hy ödyntämään m ahdollisuutta tarjo ta palveluja  
uusilla m arkkinoilla. Hallinno lliset vaatim ukset, jotka l uovat kohtuuttom an raskaita 
velvoitteita ulkom aisille yrityksille, vaikut tavat erityisen voi makkaasti pk-yrityksiin ja 
mikroyrityksiin. Niille on hyötyä tästä ehdotuks esta, jolla rajoitet aan jäsenvaltioiden 
mahdollisuuksia asettaa tällaisia vaatim uksia. Ehdotu ksessa ann etaan jäsenvaltioille 
tarkastuksiin liittyviä oh jeita. Hyväm aineisille pk-yrityksille ja m ikroyrityksille on  hyötyä 
riskinarviointiin perustuvista tarkastuksista. Tehokkaat tarkastukset, parantunut hallinnollinen 
yhteistyö, sakkojen täytäntöönp ano rajojen ylitse ja huol ellisesti tasapainotettu 
vastuujärjestelmä edistä vät reilua k ilpailua ja entis tä ta sapuolisempaa toim intaympäristöä. 
Vilpilliselle kilpailull e erityisen alttiille pk -yrityksille ja m ikroyrityksille on hyötyä näistä 
säännöksistä.33 

Euroopan komissio tarkastelee 23. m arraskuuta 2011 antam assaan kertomuksessa Pienten ja 
keskisuurten yritysten säänt elytaakan keventäminen – Euroopan unionin sääntelyn 
mukauttaminen mikroyritysten tarpeisiin periaatetta, jonka mukaan erityisesti mikroyritykset 
on jätettävä ehdotetun lainsäädännön soveltam isalan ulkopuolelle, ellei ni iden sisällyttämistä 
siihen voida osoittaa oikeasuhteiseksi. 34 Mikroyrityksiä ei voida jättää täm än ehdotuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle, koska se o lisi ehdotuksen yhden ke skeisen tavoitteen – 
postilokeroyritysten torjumisen – vastaista ja loisi huom attavia uusia porsaanreikiä. Se m yös 
vähentäisi oikeusvarmuutta, koska m ikroyritysten lähettämien työntekijöiden suojelun tason 
noudattaminen olisi selvitettävä tapauskohta isesti. Voim assa olevan lainsäädännön 
täytäntöönpanoa voidaan pa rantaa vain siten, että  m ikroyritykset otetaan 
täytäntöönpanodirektiivin sovelt amisalaan. Mikroyritykset ja muut pk-yritykset kuitenkin 
yleisesti ottaen hyötyvät parem masta oikeusvarm uudesta, reilum masta kilpailusta ja 
kohdennetummista riskiperusteisista tarkastuksista.  

Täytäntöönpanodirektiivillä on näin ollen erilaisia m utta et upäässä erittäin m yönteisiä 
vaikutuksia erityyppis iin pk-yrityks iin. Aidoille  pk-yrityksille on hyöt yä tasapuolisemmasta  
toimintaympäristössä, ja osa postiloke ropk-yrityksistä tode nnäköisesti häviää.  
Tasapuolisemmasta toim intaympäristöstä on hyötyä pk-yrityksille, joiden alihankkijat 
noudattavat vähimm äispalkkalainsäädäntöä ja  joiden kustannukset ovat siksi olleet 
suuremmat kuin kilpailijoiden, joiden alihankkijat eivät noudata lakia. Sellaisten pk-yritysten, 
jotka tähän m ennessä ovat hyödyntäneet al ihankkijoita, jotka eivät noudata 
vähimmäispalkkalainsäädäntöä, on etsittävä uusia liiketoimintamalleja. 

Vaikutusten arvioinnista vast aava lautakunta arvioi arvi ointiluonnoksen, ja lautakunnan 
parannussuositukset sisällytettiin lop ulliseen ra porttiin. Lau takunnan lau sunto ja lop ullinen 
vaikutustenarviointi tiivistelmineen julkaistaan tämän ehdotuksen ohessa. 

                                                 
33 Ks. työntekijöiden lähettämistä koskevan vaikutustenarvioinnin liite 11, tammikuu 2012. 
34 KOM (2011) 803 lopullinen. 
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3. EHDOTUKSEN OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT 

3.1 Yleinen tausta – ehdotetun toimen lyhyt kuvaus 

Tällä ehdotuksella ei avata di rektiiviä 96/71/E Y uuteen käsitt elyyn, vaan tarkoituksena on 
parantaa ja tehostaa direktiivin 96/71/EY tä ytäntöönpanoa, soveltam ista ja täytäntöönpanon 
käytännön valvontaa eri puolilla Euroopan unio nia. Sitä varten vahvis tetaan asianmukaisista 
säännöksistä ja toim enpiteistä koostuvat yhteiset yleispuitteet, joilla parannetaan direktiivin 
täytäntöönpanoa, soveltam ista ja täytäntöönpa non valvontaa ja johon sisältyy toim enpiteitä, 
joilla este tään sään töjen väär inkäyttö ja k iertäminen. Sillä  varm istetaan, että läh etettyjen 
työntekijöiden oikeuksien suojel u on taattu ja että palveluj en vapaan tarjoam isen tieltä 
poistetaan perusteettom at esteet. Uudessa Euro opan unionin strategiassa perusoikeuskirjan 
panemiseksi tehokkaasti täytäntöön korostet aan, että ihm isten on voitava nauttia 
perusoikeuskirjaan kirjatuista oikeuksistaan tilanteessa, joka liittyy unionin oikeuteen.35 

Yhdessä täm än ehdotuksen kanssa  esitettävän asetusehdotuksen 36 kanss a, jolla se lkeytetään 
työtaisteluoikeuden käyttöä suhteessa sisämarkkinoiden taloudellisiin vapauksiin ja erityisesti 
sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoami sen vapauteen, täm ä ehdotus m uodostaa 
kohdennetun toim enpiteen, joka sopii yhteen yhden perussopim uksen keskeisen tavoitteen  
kanssa eli e ttä luodaan sisäm arkkinat, jo tka to imivat täysty öllisyyttä ja  sosiaa lista edistys tä 
tavoittelevan erittäin kilpailukyky isen sosiaalisen m arkkinatalouden hyväksi. Tällä aloitteella 
helpotetaan palvelujen tarjoamista rajojen ylitse ja parannet aan reiluun kilpailuun perustuvaa 
toimintaympäristöä, m inkä ansiosta void aan hyödyntää työntekijöiden  lähettäm isen ja 
lähetettyjen työntekijöiden työpaikkojen aikaansaamaa kasvupotentiaalia; kyse on keskeisestä 
osasta palvelujen tar joamista sisämarkkinoilla. Tällä tavoin  edesautetaan älykkään,  kestävän 
ja osallistavan kasvun saavut tamista Eurooppa 2020 -strategian 37 tavoitteiden ja 
painopisteiden mukaisesti. 

3.2 Oikeusperusta 

Ehdotuksen perustana ovat SEUT-sopim uksen 53 artiklan 1 kohta ja 62 artikla, jotka 
vastaavat täysin direk tiivin 96/71 /EY perust aa ja joid en m ukaan direk tiivejä voidaan  
hyväksyä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

3.3 Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet 

Direktiivin 96/71/EY  täytän töönpanoon, soveltam iseen ja  täytäntöönpanon valvontaan 
liittyvät ongelm at ovat kytköksissä SEU-sopim uksen 3 artiklan 3 kohdassa asetettuihin 
tavoitteisiin, joiden m ukaan Euroo pan unioni toteu ttaa s isämarkkinat, joiden pe rustana on 
täystyöllisyyttä ja sosiaalista  edistystä tavoittel eva erittäin kilpailu kykyinen sosiaalinen 
markkinatalous, sekä SEUT-sopimuksen 56 ja 151 artiklassa asetettuihin tavoitteisiin. 

Sovellettavien EU:n s ääntöjen tehokkuuden tak aamisessa on keskeisellä sijalla niiden 
asianmukainen ja teho kas soveltam inen ja täytäntöönp ano. Erot d irektiivin 9 6/71/EY 
täytäntöönpanossa, soveltam isessa ja täytäntöönpanon val vonnassa eri jäsenvaltioissa 
haittaavat d irektiivin asianm ukaista to imivuutta. Siks i s aattaa o lla hyvin v aikea, ellei 
mahdotonta luoda palveluntarjoajille heidän tarvitsemansa tasapuoliset toimintaedellytykset ja 

                                                 
35 KOM (2010) 573 lopullinen. 
36 COM(201 2) 130 lopullinen. 
37 KOM(2010) 2020 lopullinen, 3.3.2010. 
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varmistaa, että palvelujen tarjoam isen yht eydessä toiseen jäsenv altioon lähetetyillä 
työntekijöillä on direktiivin takaaman tasoinen suoja koko unionissa. Tarvittava oikeudellinen 
selkeys ja oikeusvarmuus voidaan näiden seikkojen vuoksi saavuttaa vain EU:n tasolla. 

Jäsenvaltiot eivät näin ollen voi riittävällä tavalla saavuttaa ehdotuksen tavoitteita, vaan siihen 
tarvitaan EU:n tason toimintaa. 

Suhteellisuusperiaatteen m ukaisesti täss ä direk tiivissä ei y litetä sitä, m ikä on tavoitteiden  
saavuttamiseksi tarpeen. Direktiivin 96/71/EY  soveltam isen ja käytännön täytäntöönpanon 
parantamiseksi ehdotetaan tehokkaiden ennaltaehkä isevien toim enpiteiden ja riittävien ja 
oikeasuhteisten seuraamusten yhdistelmää. Ehdotettavat entistä yhtenäisemmät säännöt, jotka  
liittyvät hallinnolliseen yhteistyöhön, ke skinäiseen avunantoon, kansallisiin 
valvontatoimenpiteisiin ja tarkastuksiin, kuva stavat jäsenvaltioi den tarkastus- ja 
valvontajärjestelmien heterogeenisuutta, ja samalla niillä pyritään välttämään tarpeettoman tai 
kohtuuttoman hallinnollisen rasitteen aiheuttaminen palveluntarjoajille. Lisäksi huoleh ditaan 
siitä, että jäsenvaltioiden erilaisten yh teiskuntamallien ja työ markkinajärjestelmien 
monimuotoisuutta kunnioitetaan. 

3.4 Ehdotuksen yksityiskohtaiset perustelut 

3.4.1 Kohde 

Sen lisäksi, että 1 artiklassa kuvataan tämän direktiiviehdotuksen tavoitteet, siinä on lauseke, 
jota usein kutsutaan ”Montin lausekkeeksi ”. Sen m uotoilussa on yhdistelty neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2679/98 38 2 artiklan ja palveludirektiivin 39 1 artiklan 7 kohdan tekstejä. 
Teksti noudattelee myös muita vastaavia säännöksiä, joita on sisällytetty esimerkiksi hiljattain 
esitettyyn ehdotukseen tuom ioistuimen toi mivallasta sekä tuom ioiden tunnustam isesta ja 
täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettav aksi asetukseksi (Bryssel I:n 
uudelleenlaadittu tois into)40 ja äskettäin makrotaloude n epätasapainosta annettuun 
asetukseen41. 

3.4.2 Väärinkäytön ja kiertämisen torjum inen – täytäntöönpanoa ja työntekijöiden 
lähettämisen käsitteen soveltamisen valvontaa parantavat tekijät  

Direktiivin 96/71/EY 2 artiklan 1 kohdassa 42 olevan määritelmän mukaan tässä direktiivissä 
lähetetyllä työntekijällä  tarkoitetaan työntekijää, joka rajoitetun ajan  tekee työtään muussa 
kuin siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella hän tavallisesti työskentelee. 

Rajoittamatta direktiivin 96/71/EY 2 artiklan 2 kohdan 43 soveltam ista työnt ekijää pidetään 
lähetettynä, kun tarkastellaan kysei sen työntekijän tosiasiallista tilannetta ja niitä olosuhteita, 
joissa hänen odotetaan harjoittavan toimintaansa, mukaan luettuna seuraavat: 

                                                 
38 Sisämarkkinoiden to imivuudesta j äsenvaltioiden v älisen tav aroiden vapaan liik kuvuuden o salta 7 . 

joulukuuta 1998 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2679/98, EYVL L 337, 12.12.1998, s. 8. 
39 Direktiivi 2 006/123/EY, EUVL L 376, 27.12.2006, s.  36; k s. d irektiivin 96 /71/EY joh danto-osan 22 

kappale. 
40 KOM(2010) 748 lopullinen, 14.12.2010, 85 artikla. 
41 Makrotalouden ep ätasapainon en nalta eh käisemisestä j a k orjaamisesta 1 6. m arraskuuta 2 011 an netun 

asetuksen (EU) N:o 1176/2011 1 artiklan 3 kohdan viimeinen virke, EUVL L 306, 23.11.2011, s. 25. 
42 Luettava yhdessä direktiivin 1 artiklan 1 ja 3 kohdan kanssa. 
43 Työntekijän käsite o n sa ma kuin se, jo ta so velletaan sen j äsenvaltion lain säädännössä, j onka alu eelle 

työntekijä on lähetetty työhön. 
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– suoritettavien tehtävien tilapäinen luonne 

– suora työsuhde lähettävän yrityksen ja työntekijän välillä koko työntekijän 
lähetettynä olon ajan 

– maa, jossa työntekijä tavallisesti työskentelee, ja 

– työnantajan tosiasiallinen yhteys työntekijän lähtömaahan. 

Direktiivissä 96/71/EY ei kuite nkaan anneta lisäselvitystä siitä, m iten m ääritetään, onko 
työnantaja s ijoittautunut tiettyyn jäs envaltioon, eikä  es itetä täsm ällisempiä peru steita, joilla 
määritetään lähetetyn työntekijän tekem än työn tilapäinen luonne tai se jäsenvaltio, jossa 
asianomainen työntekijä ”tavallisesti työskentelee”. 

Tämä on johtanut lukuisiin ongelm iin direk tiivin täytäntöönpanossa, soveltam isessa ja  
täytäntöönpanon käytännön valvonnassa. Jäsenval tioiden toim ivaltaiset viranom aiset, 
palveluntarjoajat ja m yös lähe tetyt työntekijät kohtaavat usein epäselviä tilanteita, joissa 
vaikuttaa vaikealta m äärittää, tapahtuuko työntekijän lähettäminen työntekijöiden 
lähettämisestä annetun direktiivin mukaisella tavalla.44 Työnantajat ovat lisäksi hyödyntäneet 
lainsäädännön riittämätöntä selkeyttä kiertääkseen sovellettavia sääntöjä.45 

Sääntöjen k iertämisen ja  direktiivin 96/71/EY soveltam isen väärinkäytön estäm iseksi tämän 
ehdotuksen 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa  on suun taa-antava, ei- tyhjentävä luettelo laadullisista 
perusteista/seikoista, jotka luonnehtivat sekä palvelujen tarjoamisen yhteydessä toiseen 
jäsenvaltioon tapahtuvan työnt ekijöiden lähettäm iselle om inaista tilapäistä luonnetta 46 että  
työnantajan tosiasiallista yhtey ttä siihen jäsenval tioon, josta lähettäm inen tapahtuu. Tämä  
täsmentävä lisäselvitys parantaa myös oikeusvarmuutta. 

Entistä selkeäm pi ja helpomm in t äytäntöön pantava suuntaa-antava kuvaus palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä toiseen jäsenvaltioon ta pahtuvan työntekijän lähettäm isen käsitteen 
osatekijöistä ja kr iteerit, joid en p erusteella v oidaan se lvittää, e ttä palvelun tarjoaja on  
tosiasiallisesti sijoittau tunut tiettyyn jäsenvaltioon, au ttavat välttämään direk tiivin 9 6/71/EY 

                                                 
44 Lisätietoja (täydentävässä) selvityksessä palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaan työntekijöiden 

lähettämiseen liit tyvistä oikeudellisista n äkökohdista, k ohdat 2 .2, 3.2  ja 5 .2. –  Vrt. 
vaikutustenarvioinnin kohta 3.2.1. 

45 Lisätietoja erityisesti oikeudellisen selvityksen kohdassa 3.5 (tapaukset viestimissä ja tuomioistuimessa) 
ja täyd entävän o ikeudellisen selv ityksen k ohdassa 3.4. – Vrt. v aikutustenarvioinnin k ohta 3.2.2. 
Esimerkiksi se, et tä lähetetty työntekijä ei  ole sen jäsenvaltion kansalainen, johon palveluntarjoaja tai 
työntekijän välittänyt yritys o n sijo ittautunut, eik ä sen  j äsenvaltion k ansalainen, j ossa palvelua 
tilapäisesti tarjotaan, on selvä osoitus siitä, ettei k yseistä tilannetta voitaisi pitää direktiivissä 96/71/EY 
tarkoitettuna ”läh ettämisenä”, ellei läh etetty t yöntekijä o le aie mmin o llut työ suhteessa ja/tai 
työskennellyt sen jäsenvaltion alueella, johon palveluntarjoaja tai välitysyritys on sijoittautunut. 

46 Tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan palveluja vastaanottavassa jäsenvaltiossa tarjoavan henkilön 
toiminnan tilap äisyyttä o n arv ioitava paitsi p alveluntarjonnan k eston m yös sen  to istuvuuden, 
ajoittaisuuden tai j atkuvuuden perusteella. Yh denkään peru ssopimuksen m ääräyksen p erusteella ei  
voida määrittää abstraktisti sitä k estoa tai to istuvuutta, jonka perusteella palvelujen tai tietyn kaltaisten 
palvelujen tarjo amista to isessa j äsenvaltiossa ei vo ida en ää pitää p erussopimuksessa tarko itettuna 
palvelujen suorittamisena (asia C-2 15/01, Schnitzer, tuomio 11.12.2003, 28 ja 31 kohta –  vrt. asia C-
55/94, Ge bhard, t uomio 30. 11.1995). Py syvästi t ai ai nakin i lman kest olle ennal ta aset ettua raj oitusta 
harjoitettu toiminta ei kuitenkaan kuulu palvelujen tarjontaa koskevien EU:n määräysten ja säännösten 
soveltamisalaan (asia C-456/02, Trojani, tuomio 7.9.2004, 28 kohta). 
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”luovaa” so veltamista tilan teisiin, joissa ky se ei ole direk tiivissä ta rkoitetusta ty öntekijän 
lähettämisestä. 

Lisäksi selkeytetään lähettävän jäsenvaltion roolia hallinnollisessa yhteistyössä (7 artikla). 

3.4.3 Tiedonsaanti 

Osapuolten on saatava etukäteen käyttöönsä tiet oja vastaanottavassa m aassa sovellettavista 
työehdoista, jotta he pystyvät suorittam aan tarvittavat palvelut niiden  säännösten mukaisesti, 
jotka johtuvat direktiivistä 96/71/EY  ja sen kansallisista täytäntöönpanotoimista. Etenkin pk-
yrityksiä haittaa selkeiden tietojen puuttum inen vastaanottajavaltiossa sovellettavista 
työehdoista. Täm ä johtuu siitä, ettei niillä ol e juurikaan valm iuksia selvittää sovellettavia 
sääntöjä itse. Yrityksille koituu siten jatko ssa vähemmän kustannuksia vastaanottajavaltiossa 
sovellettavien työehtojen selvittämisestä.  Tiedonsaanti on lisäksi tärkeä väline, jolla 
helpotetaan työntekijöiden oike uksien kunnioittam ista ja suojel ua. Lisäksi jäsenvaltioiden 
asianmukainen ja toim iva hallinnollinen yhteistyö on säännöstenm ukaisuuden valvonnassa 
olennaista. Onnistum inen direktiivin 96/71 /EY täytäntöönpanossa, soveltam isessa ja 
täytäntöönpanon valvonnassa vaikuttaa hankalalta, ellei näitä asioita taata riittävän hyvin. 

Vaikka tiedonsaannissa onkin saatu aikaan parannusta, 47 5 artiklassa esitetään edellisen 
vuoksi eräitä m uita tärkeitä yksityiskohtaisem pia toimenpiteitä, joiden ansiosta on helpom pi 
saada vaivatta ja yleisesti tietoja noudatettavista työehdois ta, m yös työehtosopimuksissa 
vahvistetuista (4 kohta). 

3.4.4 Hallinnollinen yhteistyö ja keskinäinen avunanto 

Direktiivin 6 artiklassa  vahvistetaan toim ivaa hallinnollista yhteistyötä ja avunantoa varten 
tarvittavat y leisperiaatteet, säännö t ja m enettelyt. Lähettävän jäsenvaltion roolia käsitellään 
puolestaan 7 artiklassa. 

Lisäksi annetaan ( 18 artiklassa) asianmukainen oikeusperusta, jonka nojalla voidaan käyttää 
sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelm än (IM I) erillistä ja erityistä  sovellusta sähköisenä 
tiedonvaihtojärjestelmänä, jolla helpotetaan  työntekijöiden läh ettämiseen liittyvää 
hallinnollista yhteistyötä. 

Direktiivin 8 artikla puolestaan liittyy liitännäistoimenpiteisiin, joilla kehitetään, helpotetaan, 
tuetaan, edistetään ja parannetaan hallinnollista yhteistyötä ja lisätään keskinäistä luottamusta. 
Tässä yhteydessä voidaan käyttää myös rahoitustukea. 

3.4.5 Sääntöjenmukaisuuden valvonta  – kansallise t valvonta toimenpiteet –  hallinnollinen 
yhteistyö 

IV luvussa ”Sääntöjenmukaisuuden valvonta” kä sitellään kansallisia valvontatoimenpiteitä, 
mukaan lue ttuna n iitä, joita void aan sovelta a laillisesti oleskelev iin ja työsk enteleviin 
kolmansien maiden kansalaisiin, jotka heidän työnantajansa lähettää työskentelemään toiseen 
jäsenvaltioon EU:ssa, sam oin kuin tarkastuks ia. Luku on läheisesti kytköksissä III lukuun 

                                                 
47 Ks. KOM(2007) 304 lop ullinen, s. 9. Lisätieto ja: selv itys Information provi ded on the post ing o f 

workers, F. Muller, S trasbourg, s yyskuu 2010. Tutkimus on saata vissa osoittee ssa 
http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers. 
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(hallinnollinen yhteistyö) ja I l ukuun (yleiset säännökset, erityi sesti 3 artiklan 1 ja 2 kohtaan, 
ja sitä olisi tulkittava tiiviissä yhteydessä viimeksi mainittujen kanssa 

Kuten tuomioistuin on oikeuskäytännössään vahvistanut, työntekijöi den oikeuksien tehokas 
suojelu, joka on yleistä etua koskeva pakottava syy, saattaa olla peruste m yös tietyille 
tarpeellisille kansallis ille tarkastuksille ja valvontatoim enpiteille, joilla helpotetaan  
viranomaisten yleistä valvontat ehtävää ja valvotaan yleisen edun nim issä perusteltujen 
aineellisten velvoitteiden noudattam ista.48 Kun jäsenvaltiot su orittavat direktiivin 
täytäntöönpanoon liittyviä tarkastuksia, niiden on kuite nkin noudatettava SEUT-sopim uksen 
56 artikla a ja pid ättäydyttävä luo masta tai ylläpitämästä perusteetto mia ja suhteettom ia 
rajoituksia p alveluntarjoajille Eu roopan unionis sa.49 Finalarte-asioissa50 tu omioistuin totesi,  
että vastaanottavan jäsenvalti on ulkopuolelle sijoittautuneita  yrityksiä voidaan vaatia 
toimittamaan enemm än tie toja ku in kyseise en jäsenvaltioon  sijo ittautuneen yritykse n, sikäli 
kuin erilaisen kohtelun katsotaan johtuvan kyseisten yritysten ja  vastaanottavaan jäsenvaltion 
sijoittautuneiden yritysten välisistä objektiivisista eroista. 

Kuten tuomioistuin on vahvistanut, on epäilyks että selvää vahvistaa yht eys sen välillä, että  
jäsenvaltiot käyttävät organisoitua yhteistyö- ja tie donvaihtojärjestelmää51 ja että ne voivat 
toteuttaa tiettyjä valvontato imenpiteitä sääntöjenm ukaisuuden valvomiseksi. Vaikuttaakin 
siltä, että tällais et toimivat järjestelmät voivat johtaa siihen, että jo tkin velvoitteet eivät enä ä 
ole tarpeellisia.52 

Hallinnollinen yhteistyö ja kansalliset valvontatoimenpiteet ovat näin ollen sam an kolikon eri 
puolia. Tiettyjen työntekijöiden lähettäm iseen liittyvien näkökohtien osalta, jollainen on 
esimerkiksi työnantajan tosias iallinen yht eys lähettävään jäsen valtioon, lähettävän 
jäsenvaltion rooli on ensiarvoisen tärkeä. Tois aalta sellaisia asioita kuin työehdot, joita on 
noudatettava siinä m aassa, jossa toim intaa suoritetaan, voidaan valvoa vain vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa. Eräissä muissa asioissa voidaan tarvita molempien maiden tiivistä yhteistyötä. 
Esimerkiksi voidaan m ainita su untaa-antavat la adulliset perus teet, joita tu lisi käyttää  
lähettämisen m äärittelyn yhteydes sä. Molemm at maat ovat siis  olenn ainen osa teh okkaasti 
toimivaa yhteistyö- ja tiedonvaih tojärjestelmää, jos kohta m aiden toim ien tosiasiallise t 
kohteet saattavat poiketa toisistaan. 

                                                 
48 Tiedona nto Palvelujen ta rjoamisen yh teydessä t apahtuva työntekijöiden lähettäminen t yöhön t oiseen 

jäsenvaltioon: mahdollisuuksista täysi hyöty ja työntekijöille taattu suoja (KOM(2007) 304 lopullinen, 
13.6.2007, kohta 2 .2, s.  4 ). Ti edonanto su untaviivoista, j otka koskevat palvelujen t arjoamisen 
yhteydessä tapaht uvaa työntekijöi den lähettä mistä työhön toiseen jäs envaltioon (KOM(2006) 159 
lopullinen, 4.4.2006, s. 3). Vrt. yhdistetyt asiat C-369/96 ja C-376/96, Arblade ym., tuomio 23.11.1999, 
38 kohta. Vrt. myös asia C-244/ 04, komissio v. Sa ksa, tuomio 19.1.2006, 36 kohta, ja  asia C-445/03,  
komissio v. Luxemburg, t uomio 21 .10.2004, 39 j a 40 kohta (molemmat t uomiot koskevat l ähetettyjä 
työntekijöitä, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia). 

49 Ks. edel lä m ainitun R ush P ortuguesa -tuomion 17 kohta sam oin kui n asi assa C -445/03 komissio v. 
Luxemburg 21.10.2004 annetun tuomion 40 koh ta sekä asiassa C-224/04 komissio v. Sak sa 19.1.2006 
annetun tuomion 36 kohta. 

50 Yhdistetyt asiat C-49/98, 50/98, 52/98, 54/98, 68/98 ja 71/98, Finalarte Sociedade de Construção Civil 
Ldª v. Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft ym., tuomio 25.10.2001, 69–74 kohta. 

51 Yhdistetyt asiat C-369/96 and C-376/96, Arblade ym., tuomio 23.11.1999, 61 ja  79 kohta, ja  asia C-
490/04, komissio v , Sa ksa, t uomio 18 .7.2007, 7 8 kohta. Vrt. julkisasiamies R uiz-Jarabo C olomerin 
ratkaisuehdotus asi assa C -490/04, 81–88 kohta, asi a C -319/06, komissio v. L uxemburg, 8 6 kohta, j a 
julkisasiamies Cruz Villalónin ratkaisuehdotus asiassa C-515/08, Santos Palhota ym., 92 kohta. 

52 Esimerkiksi asiak irjojen säilyttä minen vastaanottavassa jäsenvaltiossa, kun työn antajalla ei en ää ole 
siellä työntekijöitä palveluksessaan. Vrt. yhdistetyt asi at C-369/96 ja C-376/96, Arblade ym., t uomio 
23.11.1999, 79 kohta. 
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Hallinnollisen yhteistyö n toim ivuus ja sijoittau tumisjäsenvaltiossa jo to teutetut v alvonta- ja 
seurantatoimet ovat näin ollen tärkeitä se ikkoja arvioitaessa ta pauskohtaisesti, ovatko 
kansalliset valvontatoim enpiteet EU:n lainsäädännön m ukaisia.53 Ehdotukseen sisältyy sen 
vuoksi uudelleentarkastelulauseke, jotta tilannetta voidaan arvi oida tarkemm in ja  etenkin 
selvittää kansallisten valvontatoim enpiteiden tarpeellisuutta ja sopi vuutta ottaen huom ioon 
kokemukset yhteistyö- ja tiedonvaihtojärjest elmästä ja sen tehokkuudesta sam oin kui n 
teknologinen kehitys54 (9 artiklan 3 kohta). 

Komission huhtikuussa 2006 antam an tiedonannon pe rusteella käynniste tyssä seurannassa 
kävi ilm i, että jäsenv altioiden valvontato imenpiteet ovat hyvin erilaisia ja että m onet 
jäsenvaltiot näyttävät käyt tävän palveluntarjoajien va lvonnassa pelkästään om ia 
toimenpiteitään ja välin eitään.55 Lisäksi niitä sov ellettiin tavalla, joka e i aina ollu t perusteltu 
tai o ikeassa suhteess a tavoite ltuihin pääm ääriin, joten ne  eivät ollee t SEUT-sopimuksen 56 
artiklan mukaisia siten kuin tuomioistuin on asiaa tulkinnut. 

Tuomioistuin on oikeuskäytännössään selkeyttä nyt tarkem min sitä, ovatko tie tyt k ansalliset 
valvontatoimenpiteet EU:n lainsäädännön mukaisia. Tuomioistuin on todennut uudelleen, että 
oikeasuhteinen vaatim us ennakkoilmoituksesta  on asianmukainen toim enpide tarvittavien 
tarkastusten m ahdollistamiseksi ja väär inkäytösten välttäm iseksi.56 Mitä taas tulee 
velvollisuuteen säilyttää tietyt t yöntekijöitä ja työtä koskevien as iakirjat jäsenvaltion alueella, 
tuomioistuin57 on ka tsonut, e ttä ulkom aisille yrit yksille asete ttu velvollisuu s s äilyttää 
työsopimus (tai d irektiivin 91 /533 m ukainen vas taava as iakirja), palkkalaskelm a, 
työaikatodistus ja todistus suor itetuista palkanmaksuista työm aalla ja velvollisuus käännättää 
kyseiset asiakirjat asianom aisen jäsenvaltion kielelle, 58 eivä t o le perus teettomia ja  
suhteettomia rajoituksia  palvel ujen tarjoam isen vapaudelle. 59 Vastaavaa velvollisuutta 
säilyttää henkilökohtaista laskelm aa ja palkkalaskelm aa vastaav at asiakirjat työpaikalla 60 
taikka työnantajan asiami ehen tai edustajan osoitteessa asia nomaisen jäsenvaltion alueella ei 

                                                 
53 Vrt. KOM(2007) 304, sivu 7, ensimmäisen kappaleen viimeinen virke. 
54 Työntekijöiden lähettäm istä työhön toi seen jä senvaltioon käsittelevän asiantuntijakomitean 

toimeksiantoa mukautetaan, jo tta voidaan vahvistaa selvästi sen  rooli sen  selv ittämisessä, voitaisiinko 
laatia yh tenäisemmät v akiomuotoiset mallit n iille työ ntekijöitä j a työtä k oskeville asiak irjoille, joita 
tuomioistuin p itää un ionin lain säädännön m ukaisina (esimerk iksi työ aikatodistukset ja 
palkkalaskelmat). 

55 Ks. KOM(2007) 304, s. 6–8 ja 11. 
56 Asia C -515/08, d os Sa ntos Palhota, t uomio 7.10.2011, 54 j a 52 k ohta; asi a C -219/08 k omissio v . 

Belgia, tuomio 1.10.2009, 16 kohta ja viitattu oikeuskäytäntö. 
57 Asia C-490/04 komissio v. Saksa, tuomio 18.7.2007, 56–80 kohta. 
58 Tuomioistuin k atsoo, että p aikan p äällä suo ritettava v alvonta o lisi k äytännössä erittäi n v aikeaa, jopa 

mahdotonta, jos asiakirjat voitaisiin esittää sen jäsenvaltion kielellä, johon työna ntaja on sijoittautunut 
(71 kohta). Tuomioistuin katsoo kuitenkin myös, että sen asiasta tekemien päätelmien muodostamisessa 
oli erityisen tärkeä seikka se, että käännättämisvelvollisuus koski vain neljän tyyppisiä asiakirjoja, jotka 
eivät ole kovin pitkiä ja joiden laatimiseen käytetään yleensä vakiomuotoja (76 kohta). 

59 Tärkeä osa t uomioistuimen arviointia o li se, että n iitä t arpeellisia tai p yydettyjä tieto ja, jo ita il man 
kansalliset v iranomaiset eiv ät p ysty suo rittamaan v alvontatehtäväänsä tehokkaasti, ei vo itaisi saad a 
vaivattomasti työnantajan tai sijoittautumisjäsenvaltion viranomaisten kautta kohtuullisessa ajassa, ja/tai 
että v ähemmän raj oittavilla to imenpiteillä ei v oitaisi v armistaa, että tarp eellisiksi k atsottujen 
kansallisten valvontatoimenpiteiden tavoitteet saavutetaan. 

60 Vrt. vastaava vaatimus säilyttää tietyt asiakirjat työmaalla tai p aikassa, johon on helppo päästä ja joka 
on selvästi y ksilöity, y hdistetyt asi at C -369/96 ja C -376/96, A rblade y m., tuomio 23. 11.1999, 6 4–66 
kohta, ja y hdistetyt asi at C-4 9/98, 50/98, 5 2/98, 54/98, 6 8/98 ja 71/98, Fi nalarte Soci edade d e 
Construção Civil Ldª v. Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der B auwirtschaft ym., tuomio 25.10.2001, 
74 kohta. 
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sitäkään pidetty perussopim uksessa olevien palvelujen tarjoam isen vapautta koskevien 
määräysten vastaisena.61 

Huolimatta edellises sä kappalee ssa m ainituista vaatim uksista tuom ioistuin on kuitenk in 
katsonut, että jäs envaltiot eivät  saa asettaa toiseen jäse nvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle, joka lähettä ä työntekijöitä tilapäisesti to iseen jäsenvaltioon palvelujensa 
tarjoamisen yhteydessä, mitään seuraavista vaatimuksista: 

– palveluntarjoajalle asetettu velvollisuus toimipaikasta kyseisen jäsenvaltion alueella 

– palvelun tarjoajalle as etettu velvo llisuus hank kia lupa to imivaltaisilta viranom aisilta tai 
rekisteröityä toimivaltaisissa viranomaisissa, mukaan luettuna velvol lisuus kirjautua kyseisen 
jäsenvaltion aluee lla vo imassa olev aan rek isteriin tai liitty ä amm attiala- tai ammatilliseen 
järjestöön taikka täyttää jokin m uu vastaava v aatimus, lukuun ottam atta tapauksia, joista on 
säädetty muissa EU:n säädöksissä 

– velvollisuus nim etä edustaja  tai valtuutettu, joka on s ijoittautunut va staanottavaan 
jäsenvaltioon tai asuu tai oleskelee siellä 

– palveluntarjoajalle kyseisen jäsenvaltion al ueella asetettu kie lto, joka koskee tiettyä 
asianomaisten palvelujen tarjoamiseksi tarvittavaa infrastruktuurin muotoa tai lajia, työhuone  
tai vastaanottopaikka mukaan luettuina 

– velvollisuus säilyttää tie ttyjä työn tekijöitä ja  työtä koskev ia asiak irjoja sen alueella ilm an 
poikkeuksia tai aikarajoituksia silloin, kun tiedot voidaan kohtuuajassa saada työnantajalta tai 
sijoittautumisjäsenvaltion viranomaisilta 

– velvollis uus laa tia asia ankuuluvat työ ntekijöitä ja työtä koskevat asiakirjat 
vastaanottajamaan sääntöjen mukaisesti. 

On katsottu tarpeeksi selkeyttää oikeuskäyt äntöä kodifioim alla se tässä ehdotuksessa ja 
osoittamalla selvästi, mitkä vaatimukset ovat EU:n lainsäädännöstä johtuvien velvollisuuksien 
mukaisia ja  m itkä eivä t. Täyttäm ällä velvolli suutensa jä senvaltiot auttaisiv at m erkittävällä 
tavalla vähentäm ään hallinnollista taakkaa Eurooppa-neuvoston asettam ien tavoitteitten 
mukaisesti. Pk-yrityksille olisi hyötyä voi massa olevan direktiivin täytäntöönpanon 
parantamisesta, tasapuolisemmasta toimintaympäristöstä ja reilumm asta kilpailusta. Parem pi 
hallinnollinen yhteistyö ja tehokka at ja riittävät riskinarvioi ntiin perustuvat tarkastukset 
tehostaisivat tarkas tuksia ja vähentäisiv ät ri skittömillä alo illa tai r iskittömissä tilanteissa  
toimivien yritysten kustannuksia ja tekisivät näin valvonnasta vähemmän työlästä.62 

Lisäksi olisi ILO:n yleissopim uksen nro 81 63 mukaisesti tehtävä te hokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, jotka p erustuvat to imivaltaisten viranom aisten sään nöllisesti tekem ään 
riskinarviointiin, jotta vo idaan valvoa sovellettavien sääntöjen noudattam ista ( 10 artikla ). 
Jotta otettaisiin huomioon jäsenvaltioiden er ilaiset työm arkkinasuhdejärjestelmät ja  
valvontajärjestelmät, myös m uut toim ijat ja/tai elim et voivat valvoa tiettyjä lähetettäviin 
työntekijöihin sovellettavia työehtoja, kuten vähimmäispalkkaa ja työaikaa. 

                                                 
61 Asia C-515/08, dos Santos Palhota, tuomio 7.10.2011, 55–58 ja 42 kohta. 
62 Lisätietoja ks. vaikutustenarviointitutkimus, s. 55–56. 
63 Ammattien tarkastusta koskeva vuoden 1947 yleissopimus, jonka 27 jäsenvaltiota ovat ratifioineet. 
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3.4.6. Täytäntöönpano – oikeuksien puolustami nen, alihankintaketjut, vastuu ja 
seuraamukset 

V luku ( 11 ja 12 artikla ) liittyy oikeuksien täytäntöönpa noon ja puolustam iseen, joka on 
perusoikeuteen liittyvä asia. Euroopan unionin perusoikeuskir jan m ukaan jokaisella, jonka 
unionin oikeudessa taattuja oike uksia ja vapauksia on loukatt u tai jätetty kunnioittam atta, on 
oltava käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot tuomioistuimessa. 

Valitusmenettelyt 

Jotta voitaisiin p arantaa täy täntöönpanoa ja  direk tiivin 96/71/EY 6  artiklan  k äytännön 
soveltamista, käytössä on oltava teh okkaat menettelyt, joilla lähetetyt työntekijät voivat tehdä 
valituksen joko suoraan tai tätä varten  nim ettyjen kolm ansien osapuolten, kuten 
ammattiliittojen välity ksellä, m ikäli h e sen  hyväksyvät ( 11 artikla ). Täm ä ei rajoita 
jäsenvaltioiden tuomioistuinten to imivaltaa, se llaisena kuin se on vahvistettu etenkin asiaan 
liittyvissä u nionin s äädöksissä ja /tai kansainvälisissä  sopimuksissa, eikä tuom ioistuimissa 
edustamista ja puolustam ista koskevien kansalli sten m enettelysääntöjen soveltam ista. Myös 
työmarkkinaosapuolten yhteis illä in stituutioilla, m ikäli ne kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 
artiklan 1 kohdan piiriin, voi olla  legitiim i intressi varm istaa, että direktiivin 96/71/EY 
säännöksiä noudatetaan 

Yhteisvastuu 

Työntekijöiden oikeuksien suojelu on erityisen ä huolenaiheena alihanki ntaketjuissa, jotka  
ovat erityisen yleisiä Euroopan unionin rakennusalalla. On näy ttöä siitä, että joissakin 
tapauksissa lähetettyjä työntekijöitä käytetään hyväksi ja heille jätetään maksamatta palkka tai 
osa palkasta, johon heillä on direktiivin 96/71/ EY m ukaisesti oikeus. Lähetetyt työntekijät 
eivät aina myöskään pysty saam aan palkkasaataviaan työnantajalta, koska kyseinen yritys on 
lakannut olemasta tai sitä ei ole koskaan ollutk aan olemassa. Tarvitaan riittäviä, tehokkaita ja 
varoittavia toim enpiteitä, joilla varm istetaan, että alihankkija t noudattavat oikeudellisia ja 
sopimukseen perustuvia velvollisuuksiaan et enkin työntekijöiden oi keuksien osalta. Kun 
avoimuutta lisätään alihankinnassa, tehostetaan  työntekijöiden oikeuks ien yleistä suojelua 
yleisestikin. 

Euroopan parlam entti on viitannut jä sentensä esittäm issä kysym yksissä64 ta rpeeseen tehdä 
asiaa koskeva ehdotus. Lisäksi se on an tanut asiasta lukuisi a päätöslauselm ia,65 joiss a 
kehotetaan kom issiota laatim aan säädös EU:n tasoisesta yhteisv astuusta etenk in pitkien 
alihankintaketjujen tapauksessa. 

Tässä yhteydessä on kuitenkin noudatettava varova ista lähestym istapaa, jotta voidaan ottaa 
huomioon jäsenvaltio iden erilaiset oikeusjärjes telmät ja niiden m ahdolliset vaikutukset 
rajatylittävään palvelujen tarjoam iseen sisä markkinoilla. Sen vuoksi on ymm ärrettävää, että 
sidosryhmillä on toisistaan poikkeavia  näkem yksiä EU:n tason säädöksen 
toteuttamiskelpoisuudesta ja/tai suotavuudesta.66 

                                                 
64 Ks. esimerkiksi kysymykset E-6753/2011 ja E-5137/09. 
65 Ks. esim erkiksi Lasse Leh tisen v aliokunta-aloitteiseen mietintöön perustuva p äätöslauselma A6 -

0065/2009 (26.3.2009) ja  E U:n t yöterveys- ja t yöturvallisuusstrategian 2007–2012 väliarvioinnista 
hiljattain annetun mietinnön 9 kohta (2011/2147(INI)). 

66 Vrt . tiedonanto Komission vihreään kirjaan ”Työlainsäädäntö 2000-luvun haasteiden tasalle” liittyvän 
julkisen kuulemisen tulokset (KOM(2007) 627 lopullinen, 24.10.2007, s. 8). 
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Nykyään vain harva jäsenvaltio (8) ja Norja vahvistavat muille kuin välittömälle työnantajalle 
yhteisvastuun, joka liittyy sosiaaliturvam aksuihin, veroihin ja/tai (vähimm äis)palkkoihin. 
Yhteisvastuuta koskevissa kansallisissa  järjestelmissä on huom attavia eroja.67 Asianomaisten 
maiden erilaiset oikeudelliset perinteet ja  työm arkkinasuhdekulttuurit osoittavat, että  
käytettävät järjestelmät ovat er ittäin sidoksissa kunkin m aan kansalliseen tilanteeseen ja että  
Euroopan laajuiseen ratkaisuun siirrettävissä olevia elementtejä on vain vähän, jos ollenkaan. 

Tutkimuksissa on vahvistettu, että vaikka joissakin yhteisvast uujärjestelyissä on 
samankaltaisuuksia, niissä on huomattavia eroj a soveltamisalan, käytännön täytäntöönpanon 
ja tehokkuuden osalta, rajatylittävät tilanteet mukaan luettuina.68 

EU:n tuom ioistuin on vakiintuneessa oikeuskä ytännössään vahvistanut, että työn tekijöiden 
oikeuksien suojelu voi olla perusteena palvel ujen tarjoam isen vapa uden rajoittam iselle. 
Asiassa Finalarte69 tuomioistu in tote si lisäk si, e ttä ulkom aisten ja kotim aisten yritysten 
erilainen kohtelu voidaan peruste lla objektiivisilla eroilla ja e ttei kyse välttäm ättä silloin ole 
palvelujen tarjoamisen vapauden vastaisesta syrjinnästä. 

Tuomioistuimen oikeuskäytännöstä saadaan j onkin verran osviittaa joidenkin käytössä 
olevien y hteisvastuujärjestelmien m ahdollisesta yhteensop imattomuudesta EU:n 
lainsäädännön asettam iin ve lvollisuuksiin nähden. Asiassa Wolff-Müller70 antam assaan 
tuomiossa tuom ioistuin tote si, että vä himmäispalkanmaksuun tiety in edelly tyksin 
sovellettavaa Saksan (jaetun)  vas tuun jär jestelmää voitiin pitää  peru steltuna to imenpiteenä, 
kun taas (palkka)verovelkoihin sovellettavaa Belgian yhteisva stuujärjestelmää pidettiin 
suhteettomana, m inkä vuoksi se ei sovi yhteen palvelujen tarjoam isen vapautta koskevien 
perussopimuksen määräysten kanssa.71 

Tässä ehdotuksessa on erityisiä säännöksiä, jotka koskevat toimeksisaajien velvollisuuksia ja 
(yhteis)vastuuta siltä osin kui n kyse on lähetetyn työntek ijän työehtojen noudattam isen 
suojelemisesta (12 artikla). Ehdotuksessa painotetaan ennalt aehkäiseviä toimenpiteitä, joihin 
yhdistyy jäs envaltioiden m ahdollisuus ottaa k äyttöön p itemmälle tähtääviä yh teis- ja jaetun 
vastuun järjestelmiä.  

Säännökset koskevat vain rak ennusalaa, sellaisena ku in se on m ääriteltynä d irektiivin 
96/71/EY liitteessä olevassa töiden luette lossa. Työvoimanvuokrausyritysten harjoittam a 
työntekijöiden lähettäm inen kuul uu säännösten piiriin, jos kyse on rakennusalan töistä. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin halutessaan ulottaa säännökset koskemaan muitakin toimialoja. 

Tämän tasapainotetun toim enpidepaketin pitäis i riittävällä tavalla kuvastaa kansallisella 
tasolla käytössä olevien järjestelmien moninaisuutta ja sam alla välttää lisäämästä tarpeetonta 
tai perusteetonta hallinnollista rasitetta yrityksille. Yritysten ei pitäisi omaksua viranomaisten 
tehtävää varmistaa, että muut yrityk set soveltavat työlainsäädäntöä. Monikansallisia yrityksiä 
koskevien OECD:n ohjeiden m ukaisesti vastuu lliseen yr itystoimintaan ja hallintoo n pitäis i 

                                                 
67 Vrt. al ihankinnan vastuukysymyksiä Euro opan ra kennusalalla sel vittänyt Euro opan t yö- ja el inolojen 

kehittämissäätiön tu tkimus Liability in  subcontracting processes in th e European construction sector, 
2008. Ks. http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0894.htm. 

68 Gentin y liopiston sel vitys t yöntekijöiden oi keuksien s uojelusta al ihankinnassa E uroopan unionissa 
(2012). Selvityksen alustavat lopputulokset on otettu huomioon. 

69 Asia C-49/98, tuomio 25.10.2001. 
70 Asia C-60/03, tuomio 12.10.2004. 
71 Asia C-433/04 komissio v. Belgia , tuomio 9.11.2006. 
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kuitenkin ainakin periaatteessa  kuulua se, että alihankkijoita va littaessa no udatetaan 
riskiperusteista as ianmukaista huolellisuu tta. Li säksi on näyttöä s iitä, että o ikeasuhteinen 
riskinhallinta voi olla liiketoiminnan kannalta järkevää.72 

Tässä direk tiiviehdotuksessa on om aksuttu kattav a tapa lähes tyä täy täntöönpanoa. Siihen  
kuuluvat muiden muassa valistustoimet (parempi tiedotus), valtion täytäntöönpanomekanismit 
(tarkastukset ja seuraamukset) ja yksityiset lainvalvontamekanismit (yhteisvastuu). Kaikki 
osatekijät o vat tä rkeitä tasapa inotetun läh estymistavan kannalta. J os jota in osatek ijää 
heikennetään, olisi vahvistettava m uita tä ytäntöönpanon osatekijö itä, jotta päästään 
vastaavaan tulokseen. Sen vu oksi kaikki osatekijät on sisällytetty ehdotukseen 
tasapainotetusti. Ehdotettava yhteisvastuuj ärjestelmä koskee ainoastaan välittöm iin 
alihankkijoihin liittyviä tila nteita rakennusalalla, jolta us eimmat palkan m aksamatta 
jättämisen tapaukset on  ilm oitettu. Toim eksisaajia, jotk a ovat sitoutu neet as ianmukaiseen 
huolellisuuteen, ei voida pitää vastuullisina 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Yhteisvastuu on 
yksityisten toimijoiden välinen itse sääntelymekanismi, joka on selvästi vähemm än rajoittava 
ja oikeasuh teisempi järjes telmä kuin vaihtoehtoiset järjestelm ät, kuten puhdas valtion  
puuttuminen asiaan tarkastuksin ja seuraamuksin.  

3.4.7. Hallinnollisten sakkojen ja seuraamusten täytäntöönpano valtioiden rajojen ylitse 

Työntekijöiden lähettäm inen on l uonteeltaan ylikansallista, jote n sakkojen ja seuraam usten 
keskinäinen tunnustam inen ja täytäntöönpano on olennaista etenkin siinä m aassa, johon 
työntekijöitä tilap äisesti toiseen jäs envaltioon lähettävä yritys on sijo ittautunut. S en, ettei 
käytössä ole yhteistä keskinäisen tunnustam isen ja täytäntöönpanon välin että, on katsottu 
aiheuttavan merkittäviä ongelmia ja vaikeuksia käytännön täytäntöönpanossa.73 

Osa ongelm asta johtuu siitä, että direktii vistä 96/71/EY johtuv ien velvollisuuksien 
noudattamatta jättäm isestä m äärätään seur aamuksia eri tavoin eri jäsenvaltioissa. 74 Er äissä 
jäsenvaltioissa m äärätään luont eeltaan rikosoikeudellisia se uraamuksia, toisissa ne kuuluvat 
hallinto-oikeuden piiriin, ja käytössä on m yös näiden kahden yhdist elmä. Noudatettaviin 
työehtoihin liittyvät vaateet ovat kuitenkin pääasiassa (jolleivät aina) yksityisoikeudellisia. 

Käytössä olevilla unionin välineillä säännellään tietyssä määrin joitakin määrättyjä sakkoja ja 
seuraamuksia. Tässä käytetään muiden m uassa keskinäistä avunantoa ja vastavuoroista 
tunnustamista. Esim erkiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltam isesta 
taloudellisiin seuraam uksiin 24. helm ikuuta 2005 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 
2005/214/YOS75 säädetään taloudellisten seuraamusten 76 vastavuoroisesta tunnustam isesta, 
mikä helpottaa yks inkertaisella ja tehok kaalla jär jestelmällä niiden r ajatylittävää 
täytäntöönpanoa. Puitepäätöksen  piiriin kuuluu m yös rikkom uksia koskevien päätösten 

                                                 
72 Professori Ragnar E Löfstedt, Reclaiming health and safety for all: an independent review of health and 

safety legislation, marraskuu 2011, esipuhe. 
73 Tiedona nto Direktiivin 9 6/71/EY tä ytäntöönpano jä senvaltioissa (KOM (2003) 458 lopu llinen, 

25.7.2003, s. 20) ja komission y ksiköiden ke rtomus p alvelujen t arjoamisen y hteydessä t apahtuvaa 
työntekijöiden läh ettämistä työ hön toiseen  jäsenvaltioon ko skevan d irektiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanosta (SEC(2006) 439, s. 28–29). 

74 Lisätietoja löytyy CIBELES-hankkeesta osoitteessa 
 http://www.m tin.es/itss/web/Sala_de_comunicaciones/Noticias/Archivo_Noticias/2011/11/22112011_n

ot_web_port.html. 
75 EUVL L 76, 22.3.2005, s. 16. 
76 Mukaan lu ettuna h allinnolliset sak ot, jos niihin liittyv istä p äätöksistä vo i hakea m uutosta 

rikostuomioistuimessa. 
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tunnustaminen ja täytäntöönpano tarkoituksena panna täytäntöön perussopimusten mukaisesti 
annetuista säädöksistä johtuva t velvollisuudet. Siviilioikeude llisiin saataviin liittyvien 
tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa säännellään Bryssel I -asetuksella.77 

Kun kyse on puolestaan hallinno llisluonteisista sakoista ja seuraam uksista, joih in voi hakea 
muutosta muista tuom ioistuimista kuin rikos tuomioistuimista, käy tössä ei ole v astaavia 
välineitä. S en vuoksi VI luvussa ( 13–16 artikla ) vahv istetaan järjes telmä, jolla  tälla iset 
hallinnolliset sakot ja seur aamukset voidaan panna täytän töön valtionrajojen ylits e. 
Säännöksiä laadittaessa hyödynnettiin  asetuksessa (EY) N:o 987/2009 78 vahv istettua 
menettelyä sosiaaliturvasaatavien peri miseksi ja direkt iivissä 2010/24/EU 79 vahvistettua 
menettelyä verosaa tavien pe rimiseksi. Tarvittavas sa toim ivaltaisten v iranomaisten 
keskinäisessä avunannossa ja yhteistyössä käytetään IMI-järjestelmää. 

Tämän luvun tavoitteena ei ole luoda oikeudellista yhteistyötä,  toim ivaltaa, yks ityis- ja  
kauppaoikeudellisissa asioissa annettujen ra tkaisujen tunnustam ista ja täytäntöönpanoa  
koskevia yhdenmukaistettuja sääntöjä eikä puuttua sovellettavaan lakiin. Tällaisia kysymyksiä 
yleisellä tasolla säänteleviä EU:n muita välineitä sovelletaan edelleen. 

3.4.8. Loppusäännökset – Seuraamukset 

Ehdotuksen 17 artiklassa  on vakiomuotoinen säännös, joka  koskee sääntöjen noudattam atta 
jättämisen tapauksessa m äärättäviä seuraamuksia, joiden on oltava tehokkaita, varoittavia ja 
oikeasuhteisia. Tehokkuus tarkoittaa, että seuraamuksen avulla voidaan saavuttaa haluttu tulos 
eli sääntöjen noudattaminen. Oikeasuhteisuus tarkoittaa, että seuraamuksen on oltava oikeassa 
suhteessa teon vakavuuteen ja vaikutuksiin eikä se  saa ylittää sitä, m ikä on tarpeen tuloksen 
saavuttamiseksi. Varoittavuus tarkoittaa, että seuraam uksen on muodostettava riittävän suuri 
pelote mahdollisille tuleville sääntöjen rikkojille. 

Lisäksi ann etaan 18 artiklassa  as ianmukainen oikeusperu sta, jonka nojalla hallinnollis en 
yhteistyön helpottam iseksi voidaan käyttää si sämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelm ää 
(IMI). 19 artikla puolestaan sisältää tarvittavat tekniset muutokset IMI-asetukseen.  

4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET 

Tällä ehdotuksella odotetaan olev an vaikutuksia EU:n talous arvioon. Avustusten (hankkeet, 
seminaarit, hyvien käytänteiden vaihto jne.) kustannukset 2 miljoonaa euroa ja työntekijöiden 
lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon kä sittelevän asiantuntijakom itean kustannukset 
0,264 miljoonaa euroa vuodessa katetaan Progress-ohj elmasta (2013) ja sosiaalisia muutoksia 
ja innovaatioita koskevasta ohjel masta (2014–2020). Vuonna 2016 tehtävän 

                                                 
77 Neuvoston asetus (EY ) N :o 44/ 2001, annet tu 22 .12.2000, tuo mioistuimen to imivallasta sek ä 

tuomioiden t unnustamisesta j a täytän töönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EYVL L 12 , 
16.1.2001). Vrt. Eur oopan parlamentin j a n euvoston aset us (EY)  N:o 805/2004, an nettu 21 .4.2004, 
riitauttamattomia v aatimuksia k oskevan eu rooppalaisen täytän töönpanoperusteen k äyttöönotosta 
(EUVL L 143, 30.4.2004). 

78 Euroopan parlamentin ja neuvoston ase tus (E Y) N:o 98 7/2009, a nnettu 16. sy yskuuta 2 009, 
sosiaaliturvajärjestelmien yh teensovittamisesta ann etun asetuk sen (EY) N:o 883/2004 
täytäntöönpanomenettelystä (EUVL L 284, 30.10.2009), erityisesti 75–85 artikla. 

79 Neuvoston di rektiivi 2010 /24/EU, annettu 16. maaliskuuta 2010, keskinäisestä avunannosta tiettyihin  
maksuihin, t ulleihin, veroihin ja m uihin t oimenpiteisiin liitt yvien saatav ien perinnässä (EUVL L 84, 
31.3.2010). 
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jälkiarviointitutkimuksen kustannukset 0,5 m iljoonaa euroa ka tetaan sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevasta ohjelm asta. Henkilö resurssien kus tannukset 0,232 m iljoonaa euroa 
ja muut hallintomenot (matkakustannukset 0,01 m iljoonaa euroa, sidosryhm ien konferenssit 
joka toinen vuosi 0,36 m iljoonaa euroa) katetaan monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta 
5. Tämän ehdotuksen liitteenä olevassa rahoitusselvityksessä annetaan tarkempia tietoja. 
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2012/0061 (COD) 

Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 

palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huom ioon Eur oopan unionin toim innasta tehdyn sopim uksen ja erityisesti sen 
53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen kun esitys lainsäätäm isjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toim itettu 
kansallisille parlamenteille, 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,80 

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,81 

ovat kuulleet Euroopan tietosuojavaltuutettua, 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä 

sekä katsovat seuraavaa: 

1) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus, sijoittautum isen vapaus ja palvelujen tarjoam isen 
vapaus ovat perussopimukseen kirjattuja uni onin sisäm arkkinoiden perusperiaatteita. 
Unioni vie näiden periaatteiden toteuttam ista eteenpäin tavoitteena taata tasapuoliset 
toimintaedellytykset yrityksille ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen. 

2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa kaik ille kansalaisille oikeuden siirtyä toiseen 
jäsenvaltioon tekem ään työtä  ja o leskelemaan siellä s iinä tarko ituksessa ja suoje lee 
heitä työntekoon, palkkaukseen ja muihin työe htoihin liittyvältä sy rjinnältä verrattuna 
kyseisen jäsenvaltion kansalaisiin. Sitä ei  pidä sekoittaa palvelujen tarjoam isen 
vapauteen, johon kuuluu yritysten  oikeus suorittaa palveluj a toisessa jäsenvaltiossa, 
minkä yhteydessä ne voivat lähettää sinn e om ia ty öntekijöitään tilapä isesti 
suorittamaan tehtäviä, joita palvelun tarjoaminen siellä edellyttää. 

                                                 
80 EUVL C , s.. 
81 EUVL C , s.. 



 

FI 25   FI 

3) Sellaisten työntekijöiden osalta, jotk a lähetetään palvelujen tarjoam iseksi 
työskentelemään tilapäisesti toiseen jäsenva ltioon kuin siihen, jossa he tavallis esti 
tekevät työtään, vahvistetaan palvelujen  tarjoam isen yhte ydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 
annetussa Euroopan parlam entin ja  neuvoston direk tiivissä 96/71/EY 82 keskeiset j a 
selkeästi määritellyt työehdot , joita palveluntarjoajien on vastaanottajavaltiossa  
noudatettava kyseisten lähetettyjen työntekijöiden vähimmäissuojan takaamiseksi. 

4) Jotta voita isiin estää, vä lttää ja to rjua se, että y ritykset kie rtäisivät ja /tai käyttä isivät 
väärin sovellettavia sääntöjä hyödyntäm ällä perussopim ukseen kirjattua palvelujen 
tarjoamisen vapautta ja/tai direktiivin 96/ 71/EY soveltam ista epäas ianmukaisella tai  
vilpillisellä tava lla, olisi par annettava työntekijöiden lähettäm iseen liittyvää 
täytäntöönpanoa ja valvontaa. 

5) Sen vuoksi on tarpeen selkeyttää niitä tosi seikkoja, jotka luonnehtivat palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä toiseen jäsenvaltioon tapahtuvan työntekijöiden lähettämiselle 
ominaista tilapäistä luonnetta, m ikä tarkoittaa sitä, että työnantajan  olisi oltava aidosti 
sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, josta lähettäminen tapahtuu, samoin kuin direktiivin 
96/71/EY ja  sopim usvelvoitteisiin s ovellettavasta lais ta ann etun asetuk sen (EY) N:o 
593/2008,83 jäljempänä ’Rooma I -asetus’, välistä suhdetta. 

6) Kuten on laita  dir ektiivin 96/71 /EY tapaukse ssa, täm än direk tiivin ei kuitenka an 
pitäisi rajoittaa s en lain  soveltam ista, jota Roo ma I -asetu ksen 8 a rtiklan m ukaisesti 
sovellettaisiin yksittäisiin  työsopim uksiin, eikä sosi aaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 pä ivänä huhtikuuta 2004 annetu n Euroopan parlam entin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 84 ja sosiaaliturvajärjestelmien  
yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 
täytäntöönpanomenettelystä 16 päiv änä syyskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/200985 soveltamista. 

7) Kansallisten työmarkkinasuhdejärjestelmien m onimuotoisuuden ja 
työmarkkinaosapuolten itsenäisyyde n kunnioittam inen tunnustetaan 
perussopimuksessa nimenomaisesti.86 

8) Ammattiliitoilla on tärkeä asem a palvelu jen tarjoam iseksi tapahtuvan  työntekijöiden  
lähettämisen kannalta, sillä työm arkkinaosapuolet voivat kansal lisen lainsäädännön 
ja/tai käytännön m ukaan m ääritellä sove llettavan vähimmäispalkan eri tasot  
(vaihtoehtoisesti tai samanaikaisesti).87 

9) Jotta voitaisiin varm istaa, että lähetetty työntekijä s aa oikean palkan ja lähetettynä 
olosta maksettavat lisät, jos ne voidaan katsoa osaksi vä himmäispalkkaa, lisät pitäisi 
pidättää palkasta vain siinä tapauksessa, että vastaanottavan jäsenvaltion kansallisessa  
lainsäädännössä, työehtosopimuksissa ja/tai käytännöissä niin säädetään tai määrätään. 

                                                 
82 EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1. 
83 EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6.  
84 EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1. 
85 EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1. 
86 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 152 artikla. 
87 Vrt. asiassa C-268/06 Impact 15.4.2008 annettu tuomio ja erityisesti sen 123 ja 129 kohta. 
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10) Sääntöjen asianm ukainen ja tehokas sove ltaminen ja täytäntöönpano ovat keskeisiä 
tekijöitä lähetettyjen työnt ekijöiden oikeuksien suojel emisessa, kun taas heikko 
täytäntöönpano horjuttaa alal la sovellettavien unionin sä äntöjen tehokkuutta. Tiivis 
yhteistyö k omission ja jäsenvaltio iden välillä on sen vuoksi olenn aisen tärkeää 
unohtamatta myöskään työsuojeluhallinnon ja työmarkkinaosapuolten tärkeää tehtävää 
tässä suhteessa. 

11) Keskinäinen luottamus, yhteistyöhenki,  jatkuva vuoropuhelu ja yhteisymmärrys ovat 
tässä suhteessa olennaisia. 

12) Jotta direktiiviä 96/71/E Y olisi helpom pi soveltaa paremm in ja yhtenäisemm in, on 
asianmukaista säätää sähköisest ä tiedonvaihtojärjestelmästä, joka auttaa hallinnollista 
yhteistyötä, ja  toim ivaltaisten v iranomaisten olisi käytettävä sisäm arkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmää (IMI) m ahdollisimman paljon. Täm än ei kuitenkaan pitäisi 
estää hallin nollista yhte istyötä koskevien kahde nvälisten so pimusten tai järjes telyjen 
soveltamista. 

13) Jäsenvaltioiden hallinn ollisessa y hteistyössä ja keskin äisessä avu nannossa o lisi 
noudatettava direktiivissä 95/46/EY  vahvist ettuja henkilötieto jen suojaa koskevia 
sääntöjä, ja sisäm arkkinoiden tietojenvaih tojärjestelmän (IMI ) kautta tehtäv ässä 
hallinnollisessa yhteistyössä  olisi noudatettava m yös yks ilöiden suojelusta EU:n 
toimielinten ja elinten suorittam assa henkilöti etojen käs ittelyssä ja näiden tietojen  
vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY ) N:o 45/2001 88 sekä asetusta (EU) N:o xxx hallinnollisesta 
yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI).  

14) Jäsenvaltioiden velvollisuuksia saattaa työe htoja koskevat tie dot yleisesti ja 
tosiasiallisesti pa itsi m uihin jä senvaltioihin s ijoittautuneiden palvelun tarjoajien myös 
asianomaisten lähetettyjen työntekijöiden saataville olisi konkretisoitava. 

15) Jäsenvaltioiden olis i m ääriteltävä, m iten palvelujen ta rjoajille ja v astaanottajille 
tarjotaan mahdollisuus saada helpolla tavalla tar vitsemiaan tieto ja; mieluiten ne olisi 
asetettava saataville ver kkosivustolla internetin es teettömyyttä koskevien 
kansainvälisten standardien m ukaisesti. Täll aisiin verkkosivusto ihin pitäisi kuulua 
erityisesti E U:n lainsäädännön m ukaisesti pe rustettu verkkosivusto , jolla edistetään 
yrittäjyyttä ja/tai rajatylittävien palvelujen kehittämistä. 

16) Jotta lähetettyjen työntekijöiden osalta noudatettavia työehtoihin liittyviä aineellisia 
sääntöjä varm asti sovellettaisiin asianm ukaisesti ja niiden noudattam ista voitaisiin 
valvoa, jäs envaltioiden olis i sove llettava ain oastaan tiettyjä va lvontatoimia tai 
hallinnollisia m uodollisuuksia y rityksiin, jotk a läh ettävät työntekijö itä palvelu jen 
tarjoamiseksi. Tällaisia  toim enpiteitä ja  vaa timuksia voidaan sove ltaa va in s iinä 
tapauksessa, että to imivaltaiset viranomaise t eivä t pysty  suoritta maan 
valvontatehtäväänsä tehokkaasti ilman pyydettyjä  tietoja ja että ta rvittavia tietoja ei 
voida saada vaivattom asti lähetettyj en työntekijöiden työnantajalta tai  
palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion viranomaisilta kohtuullisessa ajassa ja/tai 
että vähem män rajoitta villa toim enpiteillä ei  voita isi var mistaa, että  tarpeellisik si 
katsottujen kansallisten valvontatoimenpiteiden tavoitteet saavutetaan. 

                                                 
88 EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1. 
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17) Pimeän työn tehokkaaksi torjum iseksi o lisi käytettävä kattav aa ehkäisevien ja 
valvontatoimenpiteiden järjestelm ää, johon liitetään ennalta estäviä seuraam uksia, 
sellaisten yksittäis tapausten hav aitsemiseksi ja es tämiseksi, jo issa kyse on 
näennäisestä itsenäisestä ammatinharjoittamisesta. 

18) Jotta voitaisiin parantaa ja yhtenäistää direktiivin 96/71/ EY soveltamista ja käytännön 
täytäntöönpanon valvom ista sekä vähent ää mahdollisimman paljon soveltam isen ja  
täytäntöönpanon tasoeroja unionissa, jäsenval tioiden olisi huolehdittava siitä, että 
niiden alueella tehdään tehokkaita ja riittäviä tarkastuksia. 

19) Jäsenvaltioiden työsuojeluhallinto, työmarkkinaosapuolet ja muut valvontaelimet ovat 
tässä suhtee ssa ens iarvoisen tärk eitä, ja n iiden tulisi jatkossakin  olla ratka isevan 
tärkeässä asemassa. 

20) Jotta voitaisiin sopeutua jous tavalla tavalla työm arkkinoiden ja 
työmarkkinasuhdejärjestelmien monimuotoisuuteen, muut toimijat ja/tai elim et voivat 
poikkeuksellisesti valvoa tiettyjä lähetett yjen työntekijöiden työehtoja, kunhan ne  
tarjoavat asianomaisille henkilöille vastaavantasoisen suojan ja har joittavat valvontaa 
syrjimättömästi ja puolueettomasti. 

21) Jäsenvaltioiden valvontaviranom aisten ja  m uiden asiaan liittyvien valvonta- ja 
toimeenpanoelinten olisi hyödynnettävä asiaan liittyvässä lainsääd ännössä säädettyä 
yhteistyötä ja tiedonvaihtoa varm entaakseen, onko lähetettyih in työntekijöihin 
sovellettavia sääntöjä noudatettu. 

22) Jäsenvaltioita kehotetaan er ityisesti om aksumaan entistä integroidumpi tapa lähestyä 
työsuojelutarkastuksia. Sam oin olisi se lvitettävä, olisiko  la adittava yhteisiä 
standardeja, joiden avu lla v ahvistettaisiin vertailukelpoiset m enettelyt, käytännö t ja 
vähimmäisstandardit unionin tasolla. 

23) Jotta voitaisiin helpottaa direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanoa ja huolehtia, että sitä 
sovelletaan tehokkaam min, käytössä olisi ol tava tehokkaat valitusm enettelyt, joiden 
kautta lähetetyt t yöntekijät voivat tehdä valituksen tai alo ittaa m enettelyjä joko 
suoraan tai tätä varten nim ettyjen kolm ansien osapuo lten välityks ellä; tällaisia 
osapuolia ovat esim erkiksi amm attiliitot tai m uut järjestö t ja työm arkkinaosapuolten 
yhteiset ins tituutiot. T ämän ei pitäis i ra joittaa tuom ioistuimissa ed ustamista ja 
puolustamista koskevien kansallisten menettelysääntöjen soveltamista. 

24) Koska alihankinta on rakennusalalla yleist ä, on lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien 
suojelemiseksi tarpeen varm istaa, että ai nakin sitä toim eksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja on, voidaan pitä ä velvollisena m aksamaan lähetetyille 
työntekijöille työnantajan  lisäksi tai täm än ase mesta m aksuun tulevat 
nettovähimmäispalkat, palkkasaatavat ja/tai m aksamatta olevat m aksut 
sijoitusrahastoihin tai työmarkkinaosapuolten instituutioihin, joita säännellään lailla tai 
työehtosopimuksella, mikäli nämä kuuluvat di rektiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan 
soveltamisalaan. Toim eksisaajaa ei saa pi tää vastuullisena, jos hän on toim inut 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen. Niihin voi kuulua ennaltaehkäiseviä 
toimenpiteitä, jo tka ko skevat alih ankkijan antam aa näyttöä, joka voi tapauksen 
mukaan perustua myös kansallisilta viranomaisilta saatuihin tietoihin.  
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25) Erityisissä tapauksissa muita toimeksisa ajia voidaan kansalli sen lainsäädännön ja  
käytännön mukaisesti pitää vastuullisena myös täm än direktiivin m ukaisten 
velvollisuuksien noudattam atta jättämisestä tai niid en vastuuta void aan rajoittaa sen 
jälkeen, kun on kuultu kansallisen tason tai alakohtaisia työmarkkinaosapuolia.  

26) Velvollisuus asettaa vastuuvaatim us toim eksisaajalle, kun väli tön alihankkija on 
palveluntarjoaja, joka on sijoittautunut to iseen jäsenvaltioon ja lähettää työntekijöitä, 
on perus teltu työntek ijöiden sos iaaliseen suojeluun liittyv istä yleis tä etua koskevis ta 
pakottavista syistä.  Tällais ten lähetetty jen työntekijöiden tilanne e i ole  välttäm ättä 
sama kuin sella isten työ ntekijöiden, jotka  ovat toim eksisaajan 
sijoittautumisjäsenvaltioon sijoittautuneen vä littömän alihankkijan palveluksessa, siltä 
osin kuin k yse on m ahdollisuudesta esittää va ateita, jo tka koskevat m aksamatonta 
palkkaa ta i perusteettom asti pidätettyj en verojen tai sosiaalitu rvamaksujen 
palauttamista. 

27) Jäsenvaltioiden järjestelmät, joita sovelletaan määrättyjen hallinnollisen sakkojen ja/tai 
seuraamusten täytäntöönpanoon rajatylittävissä tapauksissa , poikkeavat toisistaan, 
mikä haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja saattaa tehdä hyvin vaikeaksi, 
ellei mahdottomaksi varmistaa, että lähetety illä työntekijöillä on samantasoinen suoja 
koko unionissa. 

28) Palvelujen tarjo amiseksi tap ahtuvaan työ ntekijöiden lähettäm iseen liitty vien 
aineellisten sääntöjen tehoka s täytäntöönpano olisi varm istettava erityisil lä toim illa, 
joissa keskitytään määrättyjen hallinnollisten sakkojen ja seuraamusten rajatylittävään 
täytäntöönpanoon. Jäsenvaltioid en täm än alan lainsäädännön lähentäm inen on s en 
vuoksi olennainen edellytys sille, että void aan varmistaa korkeampi, tasapuolisempi ja 
vertailukelpoisempi suoj elun taso sisäm arkkinoiden m oitteettoman toim innan 
saavuttamiseksi. 

29) Jos vahvistetaan yhteiset säännöt, joit a sovelletaan täytäntöönpanotoim enpiteisiin 
liittyvään yhteiseen avun antoon ja tukeen ja niihin liit tyviin kustannuksiin, ja otetaan 
käyttöön yhtenäiset vaatim ukset, joita so velletaan määrättyih in hallinnollisiin 
seuraamuksiin ja sakkoihin liittyvistä päätöksistä ilm oittamiseen, pystyttäneen 
ratkaisemaan erinäisiä rajatylittävään  täytäntöönpanoon liittyviä ongelm ia ja 
parantamaan tois en jä senvaltion te kemistä päätöksis tä ilmoittam ista ja pä ätösten 
täytäntöönpanoa. 

30) Sen, että vahvistetaan yhtenäisem piä sääntöjä seuraamusten ja sakkojen rajatylittävää 
täytäntöönpanoa varten, ja sen, että tarvit aan lisää yhteisiä kriteer eitä käytettäväksi 
seuraamusten ja sakkojen m aksamatta jättämiseen liittyvissä m enettelyissä, ei pitäisi 
vaikuttaa jäsenvaltioiden valtuuksiin m ääritellä seuraamus- ja sakkojärjestelm änsä tai 
sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti käytettävissä olevat perintätoimenpiteet. 

31) Tämän direktiiv in tavo itteena ei o le luoda oikeudellista yhteis työtä, toim ivaltaa, 
yksityis- ja kauppaoikeudellisissa asioissa  annettujen ratkaisu jen tunnustam ista ja 
täytäntöönpanoa koskevia yhde nmukaistettuja sääntöjä ei kä puuttua sovellettavaan 
lakiin. 

32) Jäsenvaltioiden olisi tapauksissa, joissa tässä direktiivissä vahvistettuja velvollisuuksia 
ei noudateta, toteu tettava asianm ukaiset toim enpiteet, hallinnollis et ja oikeudellis et 
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menettelyt mukaan luettuina, ja m äärättävä tehokkaita, varoittavia ja oikeasuhteisia  
seuraamuksia, jos tämän direktiivin mukaisia velvollisuuksia rikotaan. 

33) Tässä direk tiivissä kun nioitetaan p erusoikeuksia ja otetaan huom ioon Euroopan  
unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut peri aatteet, etenkin henkilötietojen suoja (8 
artikla) amm atillinen vapaus ja oikeus te hdä työtä (15  artikla), elinkeinovapau s 
(16 artikla), neuvotteluoikeus ja oikeus työtaisteluun (28 artikla), oikeudenmukaiset ja 
kohtuulliset työolot ja työehdot (31 artikla) ja oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja puolue ettomaan tuom ioistuimeen (47 artikla), ja sitä on 
sovellettava kyseisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti. 

34) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tava lla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, jok a on 
direktiivin 96/71/EY paremm an ja  yhtenäisem män toim eenpanon, soveltam isen ja 
käytännön täytäntöönpanon valvonnan edellytt ämistä asianm ukaisista säännöksistä, 
toimenpiteistä ja valvontam enettelyistä koos tuvien yleisten ja yhteisten puitteiden 
vahvistaminen, vaan se voidaan kyseisen  toim en laajuuden ja vaikutusten vuoksi 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten uni oni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen, 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN: 

I LUKU 
YLEISET SÄÄNNÖKSET 

1 artikla 
Kohde 

1. Tällä direktiivillä vahvis tetaan yleiset ja  yhteiset puitteet, jo tka koostuvat direk tiivin 
96/71/EY paremm an ja yhtenäisem män to imeenpanon, soveltam isen ja käytännön 
täytäntöönpanon valvonnan edellyttäm istä asianmukaisis ta säännöksistä, 
toimenpiteistä ja valvontamenettelyistä, mukaan luettuina toimenpiteet sovellettavien 
sääntöjen väärinkäytön tai kie rtämisen estämiseksi ja n iihin liittyvien seuraamusten 
määräämiseksi. 

Tämän direktiiv in ta rkoituksena on taata pa lvelujen raja tylittäväksi tar joamiseksi 
toiseen jäsenvaltioon lähetettävien työntekij öiden oikeuksien asianmukaisen tasoisen 
vähimmäissuojan kunn ioittaminen, helpottaa palvelun tarjoajien m ahdollisuuksia 
hyödyntää palvelujen tarjoam isen vapau tta ja edistää reilua kilpailua 
palveluntarjoajien keskuudessa. 

2. Tämä direktiivi ei vaiku ta millään tavoin jäsenvaltioissa ja unionin lainsäädännöss ä 
tunnustettujen perusoikeuksien käyttäm iseen, mukaan luettuna lakko-oikeus tai 
lakkovapaus tai muut jäsenvaltioiden työmarkkinasuhdejärjestelmien piiriin kuuluvat 
toimet, kansallisen lainsäädännön ja kansal listen käytäntöjen m ukaisesti. Se ei 
vaikuta myöskään oikeuteen neuvotel la, tehdä ja panna täytäntöön 
työehtosopimuksia eikä oikeuteen ryht yä työtaistelutoim iin kansallisen 
lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti. 
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2 artikla 
Määritelmät 

Tässä direktiivissä tarkoitetaan 

(a) ’toimivaltaisella viranom aisella’ viranom aista, jonka jäsenvaltio on nim ennyt 
suorittamaan tämän direktiivin mukaisia tehtäviä 

(b) ’esittäjäviranomaisella’ jäsenvaltion toim ivaltaista vira nomaista, joka esittä ä 
pyynnön, joka koskee V luvussa tarkoitett uun seuraam ukseen ta i sakkoon liittyvää 
apua, tietoa, ilmoitusta tai perimistä 

(c) ’vastaanottajaviranomaisella’ jäsenv altion toim ivaltaista vir anomaista, jolle apua, 
tietoa, ilmoitusta tai perintää koskeva pyyntö esitetään. 

3 artikla 
Väärinkäytösten ja säännösten kiertämisen estäminen 

1. Direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanemiseksi, soveltam iseksi ja täytäntöönpanon 
valvomiseksi toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon ne tosiseikat, jotka 
luonnehtivat yrityksen harjoittam aa toim intaa sen sijoittautum isvaltiossa, 
määrittääkseen, harjo ittaako yritys tosiasiallise sti m erkittävää toim intaa, joka on  
muuta kuin puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää ja/tai m uuta hallinnollista 
toimintaa. Tällaisia seikkoja voivat olla muiden muassa seuraavat: 

(a) paikka, jossa yrityksen sääntömääräinen kotipaikka ja hallinto sijaitsevat, jossa 
se käyttää toim istotiloja, johon se m aksaa veroja, jossa sillä on ammattikortti 
tai jossa se on rekisteröitynyt kauppakamariin tai ammattialajärjestöön 

(b) paikka, jossa lähetettävät työntekijät otetaan palvelukseen 

(c) laki, jo ta s ovelletaan yrityks en ty öntekijöidensä ja tois aalta as iakkaidensa 
kanssa tekemiin sopimuksiin 

(d) paikka, jos sa yrity s harjo ittaa h uomattavaa liike toimintaa ja jo ssa sen 
hallintohenkilökunta toimii 

(e) täytettyjen sopimusten ja/tai toteutuneen liikevai hdon poikkeavan pieni m äärä 
sijoittautumisjäsenvaltiossa.  

Arviointiperusteet on mukautettava er ikseen kuhunkin tapaukseen ja huom ioon on 
otettava yrityksen sijoittautumisvaltiossaan harjoittaman toiminnan luonne. 

2. Jotta voidaan arvioida, suor ittaako lähetetty  ty öntekijä til apäisesti työtään to isessa 
jäsenvaltiossa kuin se, jossa hän tav allisesti työskentelee, olisi tarkasteltava kaikkia 
tosiseikkoja, jotka luonnehtivat tällaista työtä ja työntekijän tilannetta.  
 
Tällaisia seikkoja voivat olla muiden muassa seuraavat: 

(a) työtä tehdään rajoitetun ajan toisessa jäsenvaltiossa 
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(b) lähettäminen suuntautuu toiseen jä senvaltioon kuin se, jossa lähetetty 
työntekijä tavallisesti t yöskentelee, asetuksen (E Y) N:o 593/2008 ja/tai 
Rooman yleissopimuksen mukaisesti 

(c) lähetetty työntekijä palaa siihen jäsenvaltioon, jost a hänet on lähetetty, tai 
hänen oletetaan jatkavan työskentelyä si ellä, k un ne työt tai pa lvelut, joita  
varten hänet oli lähetetty, on saatu päätökseen 

(d) työntekijän lähettävä ty önantaja m ahdollisesti h uolehtii m atka-, m ajoitus- ja 
ruokailukustannuksista tai korvaa ne; m yönteisessä tapauksessa selvitys 
menettelystä sekä lisäksi 

(e) selvitetään mahdolliset aiemmat toistunee t jaksot, jo lloin kyseisiä tehtäviä on 
suorittanut sama tai toinen (lähetetty) työntekijä. 

Kaikki ed ellä luetellut seika t ovat suuntaa-antavia tekijöitä  tehtävä ssä 
kokonaisarvioinnissa, eikä niitä sen vuoksi voida käsitellä erillisinä. 
Arviointiperusteet on m ukautettava kuhunkin tapaukseen, ja huom ioon on otettava 
tilanteen erityispiirteet.  

II LUKU 
TIEDONSAANTI 

4 artikla 
Yhteysvirastojen tehtävä 

Jäsenvaltioiden on nim ettävä täm än direkt iivin soveltam ista varten kansallisen 
lainsäädäntönsä ja/tai kä ytäntönsä mukaises ti yksi tai use ampi toimivaltainen viranomainen, 
jotka voivat olla myös direktiivin 96/71/EY 4 artiklassa tarkoitettuja yhteysvirastoja. 

Toimivaltaisten virano maisten yhteystiedot on toim itettava ko missiolle ja m uille 
jäsenvaltioille. Kom issio ju lkaisee lu ettelon to imivaltaisista viranom aisista ja  
yhteysvirastoista ja päivittää sitä säännöllisesti. 

5 artikla 
Parempi tiedonsaanti 

1. Jäsenvaltioiden on tote utettava tar vittavat toim enpiteet sen varm istamiseksi, että 
tiedot dire ktiivin 96/71/EY 3 artikla ssa tarko itetuista työeh doista, joita 
palveluntarjoajien on sovell ettava ja noudatettava, annet aan yleisesti saataville  
selkeällä, kattavalla ja hel ppokäyttöisellä tavalla etää ltä ja sähköisesti, m yös 
sellaisissa muodoissa ja sellai sia internet-standardeja käyt täen, että ne ovat esteettä  
vammaisten saavutettav issa, ja e ttä direktiivin  96/71/EY 4 artik lassa tarkoitetu t 
yhteysvirastot pystyvät suorittamaan tehtävänsä tehokkaasti. 

2. Tiedonsaannin parantamiseksi jäsenvaltioiden on lisäksi 
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(f) ilmoitettava kansallisilla verkkosivustoilla selvästi , yksityiskohtaisesti ja 
helppokäyttöisellä tavalla, m itä työehtoja ja/tai m itä niiden (kansallisen ja/tai 
alueellisen) lains äädännön osaa on  sovelle ttava niiden a lueelle lähe tettäviin 
työntekijöihin 

(g) toteutettava tarv ittavat toim enpiteet sa attaakseen in ternetsivustoilla yleis esti 
saataville tiedot s iitä, m itä työehtosopim uksia sovell etaan (ja ke ihin) ja  m itä 
työehtoja muihin jäs envaltioihin sijo ittautuneiden pa lveluntarjoajien on 
sovellettava direktiivin 96/71/EY mukaisesti; mahdol lisuuksien m ukaan olisi 
annettava linkit käy tössä oleviin internetsivustoihin ja muihin yhteyspisteisiin, 
etenkin asiaan liittyviin työmarkkinaosapuoliin 

(h) tarjottava näm ä tiedot työntekijöiden ja  palveluntarjoajien saataville muilla 
kielillä kuin sen m aan virallisilla kielillä, j ossa pal velut t arjotaan, 
mahdollisuuksien m ukaan tiiv istetyssä esitteess ä, jossa ilmoitetaan kes keiset 
sovellettavat työehdot, ja pyynnöstä vamm aisten saavutettavissa olevassa 
muodossa 

(i) parannettava kansallisilla ve rkkosivustoilla tarjottavien  tietojen saatavuutta ja 
selkeyttä 

(j) ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan yhteysvirastossa toimiva yhteyshenkilö, 
joka on vastuussa tietopyyntöjen käsittelystä 

(k) pidettävä maakatsauksissa annettavat tiedot ajan tasalla. 

3. Komissio tukee jatkossakin jäsenvaltioita näissä kysymyksissä.  

4. Sikäli kuin direktiivin 96/71/EY 3 artik lassa tarkoitetut työehdot vahvistetaan 
kansallisten lakien, perinteen ja käyt äntöjen m ukaisesti ty öehtosopimuksissa 
kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 ja 8 kohdan m ukaisesti, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että työm arkkinaosapuolet yksilöivät ne ja antavat asiaankuuluvat 
tiedot, etenkin tiedot vähi mmäispalkoista ja niiden  os atekijöistä, palkkasaatavan 
laskutavasta ja eri palkkaluokkiin sijoittam ista koskevi sta perusteista, helpolla ja 
selkeällä ta valla m uihin jäsenva ltioihin sijoittautuneiden palvelun tarjoajien ja 
lähetettyjen työntekijöiden saataville. 

III LUKU 
HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ 

6 artikla 
Keskinäinen avunanto – yleiset periaatteet 

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä tiivis tä yhteis työtä ja annetta va tois illeen apua täm än 
direktiivin täytäntöö npanon, soveltam isen ja käytännön täy täntöönpanon 
helpottamiseksi. 

2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on kuuluttava erityisesti vastaam inen toim ivaltaisten 
viranomaisten esittäm iin perusteltu ihin tietopyyntöihin ja pyyntöihin tehdä 
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tarkastuksia ja tutkimuksia, jotka liittyvät direktiivin 96/71/E Y 1 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuun työntek ijöiden läh ettämiseen, m yös selvityksiä m ahdollisista 
väärinkäytöksistä tai laittomasta valtioiden välillä harjoitetusta toiminnasta. 

3. Vastatakseen toisen  jäsenva ltion toim ivaltaisilta v iranomaisilta saam aansa 
avunantopyyntöön jäsenvaltioiden on varm istettava, että niiden alueelle 
sijoittautuneet palveluntarjoa jat antavat niiden toim ivaltaisille viranomaisille kaikki 
tiedot, joita tarv itaan kyseisten  palv eluntarjoajien toim innan valvomiseksi 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

4. Siinä tapauksessa, että ti etojen saam ista koskevaan pyyntöön vastaam isessa tai 
tarkastusten ja tutkim usten suorittam isessa on ongelm ia, kyseisen jäsenvaltion on 
viipymättä ilm oitettava siitä pyynnön es ittäneelle jäsenvaltiolle ratkaisun 
löytämiseksi. 

5. Jäsenvaltioiden on toimitettava muiden jäsenvaltioiden tai komission pyytämät tiedot 
sähköisesti m ahdollisimman pian ja viim eistään kahden viikon kuluess a pyynnön 
vastaanottamisesta. 

Jos jäsenvaltio saa tietää erityisistä tilanteista, joissa tarv itaan kiireellisiä toimia, on 
käytettävä kiireellistä menettelyä. Tällöin tiedot on toimitettava 24 tunnin kuluessa. 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rekister it, joihin palveluntarjoajat on kirjattu ja 
jotka ovat toim ivaltaisten v iranomaisten nä htävissä as ianomaisen jäsenva ltion 
alueella, ovat myös muiden jäsenvaltioiden vastaavien toimivaltaisten viranomaisten 
nähtävissä samoin edellytyksin. 

7. Jäsenvaltioiden on var mistettava v aihtamiensa tieto jen lu ottamuksellisuus. Tieto ja 
saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten niitä on pyydetty. 

8. Keskinäisen hallinnollisen yhteistyön ja avun on oltava maksutonta. 

9. Komissio ja  toim ivaltaiset vir anomaiset to imivat kiinte ässä yhteis työssä direktiiv in 
96/71/EY 3 artiklan 10 kohdan soveltam isessa mahdollisesti ilmenevien vaikeuksien 
tutkimiseksi. 

7 artikla 
Sijoittautumisjäsenvaltion rooli 

1. Palveluntarjoajan sijo ittautumisjäsenvaltion on jatkettava  toiseen jäsenvaltioon  
lähetettäviin työntekijöihin liit tyvää valvontaa ja seurantaa ja toteutettava siltä osin 
tarvittavat valvonta- tai täyt äntöönpanotoimenpiteet lainsäädäntönsä, käytäntönsä ja 
hallinnollisten menettelyjensä mukaisesti. 

2. Edellä 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja jälj empänä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa  
tilanteissa palvelun tarjoajan sijoittautum isjäsenvaltion on autettava lähettäm isen 
kohteena olevaa jäsenvaltiota varm istamaan direktiivin 96/71/EY ja täm än 
direktiivin m ukaisten edellytysten  noudattam inen. Palvelu ntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltion on omasta aloitteestaan toimitettava lähettämisen kohteena 
olevalle jäsenvaltiolle kaikki 3 artikl an 1 ja 2 kohdassa ja 9 artiklan 1 kohdassa 
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täsmennetyt asiaankuuluvat tiedot, jos palvel untarjoajan sijoittautumisjäsenvaltio on 
tietoinen sellaisista seikoista, jotka viittaavat mahdollisiin sääntöjenvastaisuuksiin. 

3. Vastaanottavan jäsenvaltion  to imivaltaiset v iranomaiset v oivat vastaavasti pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta kunkin palvelun tarjoamisen 
tai kunkin palveluntarjoajan osalta kaik kia sellaisia tieto ja, jotka koskevat  
palveluntarjoajan sijoittautumisen laillisuutta ja moitteetonta toimintaa sekä sitä, e ttä 
sovellettavia sääntöjä ei ole r ikottu. Sijo ittautumisjäsenvaltion toim ivaltaisten 
viranomaisen on esitettävä nämä tiedot 6 artiklan mukaisesti. 

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa sääde tty velvoite ei ve lvoita sijoittaut umisjäsenvaltiota 
suorittamaan tos iasiallisia tark astuksia ja v alvontatoimia sen jä senvaltion a lueella, 
jossa palvelu tarjotaan. Tällais et tarkastukset ja valvontat oimet, jos niitä tarvitaan, 
toteuttavat sijoittautum isjäsenvaltion toimivaltaisten viranom aisten pyynnöstä 
vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 10 artiklan m ukaisesti ja niillä 
valvontavaltuuksilla, jotka vahvistetaan vastaanottajajä senvaltion kansallisessa 
lainsäädännössä, käytännössä ja hallinnollis issa menettelyissä ja jotka ovat unionin 
lainsäädännön mukaisia. 

8 artikla 
Liitännäistoimenpiteet 

1. Jäsenvaltioiden on komission avustuksella to teutettava liitännäistoimenpiteitä, joilla 
kehitetään, helpote taan ja edis tetään tie tojenvaihtoa n iiden virkailijoiden välillä , 
jotka vas taavat hallinno llisen yhteis työn ja kes kinäisen av unannon toteuttam isesta 
sekä sovellettavien sääntöjen noudattamisen valvonnasta ja täytäntöönpanosta. 

2. Komissio arvioi taloudellisen tuen ta rpeen tarko ituksena paran taa edelleen 
hallinnollista yhteistyötä ja lisätä keskinäi stä luottamusta hankkeiden kautta, mukaan 
luettuna asianom aisten virkailijoiden vaihdon ja koulutuksen edistäm inen, ja 
kehittää, he lpottaa ja e distää parha isiin käytäntöihin liitty viä toim ia, myös EU:n 
tason työmarkkinaosapuolten toimia, ku ten s ellaisten tie tokantojen tai yh teisten 
verkkosivustojen kehittäminen ja ajan tasa lla pitäminen, jotka sisältävät alakohtaista 
tietoa noudatettavista työehdoista. 

IV LUKU 
SÄÄNTÖJENMUKAISUUDEN VALVONTA 

9 artikla 
Kansalliset valvontatoimenpiteet 

1. Jäsenvaltiot voivat e dellyttää v ain seu raavia ha llinnollisia vaatim uksia ja 
valvontatoimenpiteitä: 

(l) toiseen jä senvaltioon sijoittau tuneelle palvelun tarjoajalle ase tettava 
velvollisuus antaa vastaaville kansalli sille toim ivaltaisille viranom aisille 
yksinkertainen ilm oitus ennen palveluj en su orittamisen aloittam ista tai 
viimeistään niiden aloittam ishetkellä; ilm oituksessa vo idaan anta a tiedo t 
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pelkästään palvelun tarjoajan henk ilöllisyydestä, yhden tai useamm an selväs ti 
yksilöitävissä olevan lähetetyn työntek ijän läsnäolos ta, heidän odo tetusta 
lukumäärästään, lähettäm isen ennakoidusta  kestosta ja sijainnista sekä 
lähettämisen perusteena olevista palveluista 

(m) velvollisuus säilyttää tai asettaa saa taville ja/tai säilyttää paperi- tai s ähköinen 
kopio työsopim uksesta (tai vastaavasta direktiivissä 91/533/EY tarkoitetusta 
asiakirjasta, mukaan luettuna tapauksen ja tarpeen mukaan kyseisen direktiivin 
4 artiklas sa tarko itetut lisä tiedot), palkkalask elmasta, ty öaikatodistuksesta, 
palkanmaksun suorittam ista koskevasta todistuksesta tai kopio vastaavista 
asiakirjoista lähettäm isen ajan sen al ueella olevassa helppopääsyisessä ja 
selvästi yksilöidyssä paikassa, kuten t yöpaikalla tai rakennustyöm aalla taikka 
kuljetusalan liikkuvien työntekijöiden osal ta päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, 
jota käytetään palvelun tarjoamisessa  

(n) käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista as iakirjoista voidaan pitää perusteltuna, 
kunhan asiakirjat eivät ole kohtuuttom an pitkiä ja niitä varten käytetään 
yleisesti vakiomuotoisia lomakkeita 

(o) velvollisuus nim etä yhteyshenkilö, joka tarvittaessa neuvottelee työnantajan 
puolesta lähettäm isen kohteena olev an jäsenvaltion asianom aisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa kansal lisen lainsäädännön ja käytännön 
mukaisesti sinä aikana, kun palveluja suoritetaan. 

2. Jäsenvaltioiden on v armistettava, että työ ntekijöiden lähe ttämiseen liittyv ät 
menettelyt ja m uodollisuudet ovat s ellaisia, että  yritykset v oivat ne helposti täyttää 
mahdollisimman pitkälti etäältä ja sähköisesti. 

3. Kansallisten valvontatoim enpiteiden tarp eellisuutta ja sopi vuutta tarkastellaan 
kolmen vuoden kuluttua 20 artik lassa ta rkoitetusta pä ivämäärästä uud elleen ottae n 
huomioon kokemukset yhteistyö- ja tiedonvaih tojärjestelmästä ja sen tehokkuudesta, 
yhtenäisempien, vakiomuotoisten  asiakirjojen kehittäm inen, yhteisten periaatteiden 
tai standardien vahvistam inen työntekijöi den lähettäm iseen liittyviä tarkastuksia 
varten ja teknologian  kehittym inen ja ehdotetaan tarvittaes sa muutoksia tai 
mukautuksia. 

10 artikla 
Tarkastukset 

1. Jäsenvaltioiden on varm istettava, että kä ytössä on asianmukaiset tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valv otaan direk tiivissä 96/7 1/EY vahvistettujen säännösten ja 
sääntöjen noudattam ista ja varm istetaan sen asianm ukainen soveltam inen ja 
täytäntöönpano. Tällaisten ta rkastusten perustana on kä ytettävä ensisijaisesti 
toimivaltaisten viranom aisten säännöl lisesti tekem ää riskinarviointia. 
Riskinarvioinnissa on y ksilöitävä n e toim ialat, joille pa lvelujen tar joamista varten  
lähetetyt työ ntekijät ov at niiden a lueella k eskittyneet. Risk inarviointia te htäessä on 
otettava huom ioon suurten infrastr uktuurihankkeiden toteuttaminen, 
toimialakohtaiset ongelm at ja tarpeet, m ahdolliset aiemmat sääntö jenvastaisuudet 
sekä tiettyjen työntekijäryhmien erityisen haavoittuva asema. 
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2. Jäsenvaltioiden on varm istettava, että direktiivin 96/71/EY noudattamiseen liittyvät 
tarkastukset eivät ole syrjiviä ja/tai suhteettomia. 

3. Jos tark astusten a ikana ja 3 ar tiklassa m ainittujen peru steiden va lossa tarv itaan 
tietoja, s en jäsenva ltion, jossa  palvelu suoritetaan, ja si joittautumisjäsenvaltion on 
toimittava h allinnollista yhteistyö tä koskevi en sääntö jen m ukaisesti, to isin sanoen 
toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhte istyötä 6 ja 7  a rtiklassa vahvistettujen 
sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti. 

4. Sellaisissa jäsenva ltioissa, joiss a direk tiivin 96/71/EY 3 artik lassa tarkoitetu t 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavat työehdot ja etenkin vähimmäispalkat ja 
työaika on kansallisen lainsäädännön ja käytännön m ukaisesti jätetty 
työmarkkinaosapuolten sovittavaksi, ne vo ivat asianm ukaisella tasolla, ja jos 
jäsenvaltioiden vahvistam ista ehdoista ei  m uuta johdu, valvoa m yös lähetettyjä 
työntekijöitä koskevien ehtojen sov eltamista, k unhan taataan riittävä, direk tiivistä 
96/71/EY ja tästä direktiivistä johtuvaa tasoa vastaava suojelu. 

5. Sellaiset jäs envaltiot, jo issa työsuo jeluhallinnolla ei ole läh etettyihin työntekijöihin 
sovellettavien työolojen ja/tai työehtojen  tarkastam iseen ja valvontaan liittyvää 
toimivaltaa, voivat po ikkeuksellisesti ja kansallisen tason t yömarkkinaosapuolia 
kuultuaan perusta a ta i pitää vo imassa jä rjestelyitä, joilla taataa n kyseisten  
työntekijöiden työehtojen noudattaminen, kunha n järjestelyt tarjoa vat asianomaisille 
henkilöille riittäv än, direktiivistä  9 6/71/EY ja  täs tä d irektiivistä joh tuvaa ta soa 
vastaavan suojelun. 

V LUKU 
TÄYTÄNTÖÖNPANON VALVONTA 

11 artikla 
Oikeuksien puolustaminen – kantelujen helpottaminen – taannehtivat maksut 

1. Direktiivin 96/71/EY 6 artiklan ja täm än direktiivin m ukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanoa varten jäsenva ltioiden on varm istettava, että myös sen jäsenvaltion 
alueella, johon työntekijät on tai oli lähetetty, on käytettävissä tehokkaita 
menettelyjä, joiden  ka utta lähe tetyt työn tekijät voiv at s uoraan teh dä kante lun 
työnantajaansa vastaan, samoin kuin oikeus käynnistää oikeudellisia tai hallinnollisia 
menettelyjä, joita voiv at käyttää työ ntekijät, jotka katsovat, että heille on aiheutunut 
haittaa tai vahinkoa sovelletta vien sääntöjen noudattam atta jättämisen vuoksi, m yös 
sen jälkeen, kun työsuhde, jo ssa sääntöjen noudattam atta jättämisen väitetään 
tapahtuneen, on päättynyt.  

2. Edellä oleva 1 kohta ei rajoita jäsenvaltioi den tuomioistuinten toimivaltaa sellaisena 
kuin se on vahvistettu etenkin asiaan li ittyvissä unionin säädöksissä ja/tai 
kansainvälisissä sopimuksissa. 

3. Jäsenvaltioiden on varm istettava, että ammattiliitot ja m uut kolm annet osapuolet, 
kuten yhdistykset, järjestöt ja m uut oikeushenkilöt, joilla kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, 
että täm än direktiivin säännöksiä noudate taan, voivat alo ittaa täm än direktiiv in 
mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanem iseksi säädetyn oikeudellisen ja/tai 
hallinnollisen m enettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen työnantajansa  
suostumuksella hänen puolestaan tai häntä tukeakseen. 
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4. Edellä olevat 1 ja 3 kohta eivät ra joita vastaaviin toim iin sovellettavista 
vanhentumisajoista tai m ääräajoista ann ettujen kansallisten sääntöjen eivätkä  
tuomioistuimissa edustam ista ja puol ustamista koskevien kansallisten 
menettelysääntöjen soveltamista. 

5. Jäsenvaltioiden on varm istettava, että kä ytössä on tarvittavat m enettelyt, joilla 
taataan, että lähetetyille työntekijöille  

(p) maksetaan palkkasa atavat, jo tka direk tiivin 96/71/EY 3 artiklan  piir iin 
kuuluvien sovellettavien työehtojen mukaisesti olisi pitänyt maksaa 

(q) palautetaan nettopalkkaan tai m ajoituksen laatuun nähden kohtuuttom at 
kustannukset, jotka on pidätetty tai vähennetty palkasta työnantajan 
järjestämän majoituksen kattamiseksi. 

Tätä kohtaa on sovellettava m yös sillo in, kun lähetetyt työ ntekijät ovat palanneet 
siitä jäsenvaltiosta, johon heidät lähetettiin. 

12 artikla 
Alihankinta – yhteisvastuu  

1. Kun kyse on direktiiv in 96/7 1/EY liitte essä tarkoitetu ista rakennustöis tä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan 
kuuluvien työntekijöiden lähettäm isten osalta  varm istettava syrjim ättömällä tavalla 
suhteessa se n alueelle s ijoittautuneiden välittö mien alihankkijoid en ty öntekijöiden 
vastaavien oikeuksien suojeluun, että lähetett y työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat pi tää sitä toim eksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaj a tai tilap äistä työvoim aa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) on,  työnantajan lisäksi tai asem esta 
vastuullisena seuraavien maksamatta jättämisestä: 

(r) vähimmäispalkkaa vastaavat nettopalkkasaatavat tai sijo itusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituu tioihin m aksettavat m aksut, sikäli kuin näm ä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan 

(s) palkkasaatavat tai v irheellisesti p idätettyjen ver ojen tai sosiaaliturvam aksujen 
palauttaminen.  

Edellisessä kohdassa tarko itettu vastuu on rajoitettava  koskem aan työntekijän 
oikeuksia, jotka johtuvat toimeksisaajan ja sen alihankkijan sopimussuhteesta. 

2. Jäsenvaltioiden on sääd ettävä, että toim eksisaajaa, joka on toim inut asianm ukaista 
huolellisuutta noudattaen, ei pi detä vastuullisena 1 kohdan m ukaisesti. Tällaisia 
järjestelmiä on sovelle ttava avoim ella, sy rjimättömällä ja oikeasuh teisella tava lla. 
Niihin voi k uulua toimeksisaajan to teuttamia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jo tka 
koskevat alihankkijan antam aa näyttöä lähete ttyihin työn tekijöihin sov ellettavista, 
direktiivin 96/71/EY 3 artik lan 1 kohdassa ta rkoitetuista keskeis istä työehdoista; 
kyseeseen v oivat tulla muiden m uassa pal kkalaskelmat, todistus palkanm aksusta, 
todistus sijoittautum isjäsenvaltiossa voi massa olevien  sosiaalitu rva- ja/tai  
verovelvollisuuksien noudattam isesta ja nä yttö siitä, että työntekijöiden 
lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on noudatettu. 
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3. Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä nou dattaen vah vistaa la insäädännössään 
syrjimättömältä ja oikeasuhteiselta pohjalta tiukempia vastuusääntöjä, jotka koskevat 
alihankkijan vastuun  alaa ja  la ajuutta. Jä senvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä 
noudattaen säätää tällaisesta vastuusta m yös muilla aloilla kuin ne, jotka m ainitaan 
direktiivin 96/71/EY liitteessä.  Jäs envaltiot voivat näis sä tapauks issa säätä ä, e ttä 
toimeksisaajaa, joka on toim inut kans allisessa lainsä ädännössä m ääriteltyä 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, ei pidetä vastuullisena. 

4. Kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa tarkoitetusta päiväm äärästä kom issio 
tarkastelee jäsenvaltioita ja EU:n tason työmarkkinaosapuolia kuullen tämän artiklan 
soveltamista ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia. 

VI LUKU 
HALLINNOLLISTEN SAKKOJEN JA SEURAAMUSTEN 
TÄYTÄNTÖÖNPANO VALTIOIDEN RAJOJEN YLITSE 

13 artikla 
Yleiset periaatteet – keskinäinen avunanto ja vastavuoroinen tunnustaminen 

1. Niiden hallinno llisten sakkojen  ja seuraamusten valtionrajat ylittävään 
täytäntöönpanoon, joita jäsenvaltion sove llettavien sääntöjen noudattam atta 
jättämisestä on määrätty toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle palveluntarjoajalle, on 
sovellettava keskinäisen avunannon ja vastav uoroisen tunnustam isen periaatetta ja  
tässä a rtiklassa sääde ttyjä to imenpiteitä ja  m enettelyjä, sanotun  kuitenkaa n 
rajoittamatta unionin  lains äädännössä m ahdollisesti vahvistettujen keino jen 
käyttämistä. 

2. Esittäjäviranomainen voi jäsenv altiossaan voim assa olevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten m ääräysten m ukaisesti pyy tää toisen jäsenvaltion toim ivaltaista 
viranomaista perim ään sakon tai ilm oittamaan sakon m ääräämistä koskevas ta 
päätöksestä, siltä osin kuin tällaiset vastaaviin saataviin tai päätöksiin liittyvät toimet 
ovat m ahdollisia va staanottajaviranomaisen jäse nvaltiossa v oimassa ole vien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti. 

Pyynnön esittäneen jäsenvaltion toim ivaltaisen viranom aisen on var mistettava, että 
sakon perin tää tai sako n m ääräämisestä tehdy n päätöksen  ilm oittamista koskeva 
pyyntö tehdään kyseisessä jäsenvaltiossa voim assa olevien sääntöjen m ukaisesti, ja  
pyynnön vastaanottaneen toim ivaltaisen vi ranomaisen on varm istettava, että 
pyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa  tehtävä perintä tai ilmoittam inen 
suoritetaan kyseisessä jäsenvaltiossa voi massa olevien lakien, asetusten ja  
hallinnollisten määräysten mukaisesti. 

Esittäjäviranomainen ei saa esittää sakon perintää tai sakon määräämisestä tehdystä 
päätöksestä ilm oittamista koskev aa pyyntöä,  jos ja niin kauan k uin sakko tai 
seuraamus ja s iihen liittyv ä saatava ja/tai p yynnön esittäneess ä jäs envaltiossa 
laaditun täytäntöönpanon mahdollistava asiakirja on riitautettu siinä jäsenvaltiossa. 
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14 artikla 
Perintää, tietoja tai ilmoittamista koskeva pyyntö 

1. Kun esittäjäviranom ainen esittää sakon pe rintää tai sakon m ääräämisestä tehdystä 
päätöksestä ilm oittamista koskevan pyynn ön, vastaanottajaviran omaisen on 
tarjottava kaikki tiedot ja keskinäinen apu, joista olisi esittäjäviranomaiselle hyötyä 
sakon ja mahdollisimman pitkälti myös siihen liittyvän saatavan perimisessä. 

Sakon perim iseen liittyvässä tietopyynnössä ja asiaan  liittyväs tä päätöksestä  
tehtävässä ilmoituksessa on oltava vähintään seuraavat: 

(t) rangaistuksen saajan nim i ja tiedossa ol eva os oite ja m uut tiedo t, jotk a ova t 
merkityksellisiä saajan tunnistamisen kannalta 

(u) ilmoituksen tai perintäpyynnön tarkoitus, aika, jonka kuluessa se on 
suoritettava, sekä m ahdolliset m uut täytäntöönpanoprosessin kannalta 
merkitykselliset päivämäärät 

(v) kuvaus sakon luonteesta ja m äärästä sekä pyyntöön liittyvästä vaateesta ja sen  
eri osatekijöistä 

(w) kaikki m uut vaateen tai sakon kannalta merkitykselliset tiedot  tai asiakirjat, 
myös oikeudelliset, samoin kuin 

(x) sakon arvioinnista vastaavan toim ivaltaisen elim en ni mi, osoite ja muut  
yhteystiedot sekä siinä tapauksessa, että kyse on eri elim estä, vastaavat tiedot 
siitä toim ivaltaisesta elim estä, jolta voidaan s aada lis ätietoja sakosta  taikka 
mahdollisuudesta riitauttaa maksuvelvoite tai asiasta tehty päätös. 

2. Kun kyse on pyynnön vastaanottaneessa jäsenv altiossa tehtävästä  sakon perinnästä 
tai sen määräämisestä tehtävästä ilmoituksesta, kaikkia niitä sakkoja, joiden osalta on 
tehty perin tä- tai ilm oittamispyyntö, on kohdeltava ikään k uin ne olisivat pyynnön 
vastaanottavan jäsenvaltion määräämiä sakkoja. 

3. Vastaanottajaviranomaisen on ilmoitettav a viipym ättä esittä jäviranomaiselle 
ilmoitus- tai perintäpyynnön osalta toteutetut  toim et ja erityisesti päiväm äärä, jona  
asiakirja tai päätös on toimitettu tai annettu tiedoksi rangaistuksen saajalle. 

Vastaanottajaviranomaisen on lisäk si ilmoitettava esittäjäviranomaiselle syyt, joiden  
vuoksi se ei täytä tieto-, perintä- tai ilmoituspyyntöä. 

15 artikla 
Menettelyn keskeyttäminen 

1. Jos asianom ainen palveluntarjoaja tai osapuoli riitautt aa perintä- tai 
ilmoitusmenettelyn aikana sakon ja/tai si ihen liittyvän vaatee n, sakon perim istä 
koskeva rajatylittävä menettely on kesk eytettävä, kunnes asianom ainen kansallinen  
viranomainen tekee asiassa päätöksen. 

Esittäjäviranomaisen on ilm oitettava riitauttam isesta v iipymättä 
vastaanottajaviranomaiselle. 
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2. Vastaanottajajäsenvaltio ssa toteutettuja täytän töönpanotoimenpiteitä tai 
vastaanottajajäsenvaltion toim ivaltaisen vir anomaisen tekem än ilm oituksen 
pätevyyttä koskevat riidat on käsiteltävä mainitun jäsenvaltion toim ivaltaisessa 
elimessä tai oikeusviranomaisessa sen lakien ja asetusten mukaisesti. 

16 artikla 
Kustannukset 

1. Vastaanottajaviranomaisen on hyvitettävä esittäjäviranomaiselle tä ssä luvussa  
tarkoitettujen sakkojen osalta perityt määrät. 

Vastaanottajaviranomainen voi periä asia nomaiselta luonn olliselta henkilöltä tai 
oikeushenkilöltä kaikki perinnästä s ille koitunee t k ulut ja p idättää ne 
vastaanottajajäsenvaltiossa samanlaisiin vaateisiin sovellettavien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten menettelyiden tai käytäntöjen mukaisesti. 

2. Jäsenvaltiot eivät saa  vaatia toisiltaan  sellaisten kulujen korvaam ista, jotka 
aiheutuvat niiden tämän direktiivin nojalla tai sen soveltamisesta johtuvasta toisilleen 
antamasta keskinäisestä avunannosta. 

Jos kyseessä on erityisiä vaikeuksia aiheut tava perintä tai er ittäin su uri m äärä, 
esittäjä- ja vastaanottajaviranomainen voivat sopia erityisistä korvausmenettelyistä. 

3. Sen estäm ättä, m itä 2 kohdassa sääd etään, pyynnön esittäneen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on korvattava  pyynnön vastaanottaneel le jäsenvaltiolle 
kaikki kustannukset ja m enetykset, jo tka aiheutuvat sakon oikeellisuuden tai  
esittäjäviranomaisen a ntaman perinnän ja /tai varoto imenpiteet m ahdollistavan 
asiakirjan pätevyyden osalta perusteettomiksi todetuista toimista. 

VII LUKU 
LOPPUSÄÄNNÖKSET 

17 artikla 
Seuraamukset 

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, jotk a koskevat seuraam uksia, joita sovelletaan, jos 
tämän direktiiv in täytäntöönpanem iseksi anne ttuja kan sallisia säännöksiä rik otaan, ja 
toteutettava kaikki niiden nou dattamisen varm istamiseksi ta rvittavat toim enpiteet. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteis ia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava näistä säännöksis tä kom issiolle viim eistään [… päiväm äärä, johon m ennessä 
direktiivi o n saate ttava osaksi k ansallista la insäädäntöä]. Niiden on  ilm oitettava niih in 
tehdyistä muutoksista viipymättä. 
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18 artikla 
Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä 

1. Edellä 6 ja 7 artiklassa, 10 artiklan 3 kohdassa sekä 13, 14 ja 15 artikla ssa säädetty 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hallinnollinen yhtei styö ja keskinäinen 
avunanto o n toteutettava [viittaus  IMI-as etukseen] perustetun sis ämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta.89 

2. Jäsenvaltiot voivat e delleen so veltaa toim ivaltaisten viranom aisten välistä 
hallinnollista yhteistyötä koskevia kahde nvälisiä järjestely jä, jotka liittyvät 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarko itettujen, lähetettyih in työntekijö ihin 
sovellettavien työehtojen soveltam iseen ja valvom iseen, kunhan nämä järjestelyt 
eivät vaikuta kielteisesti asianom aisten työntekijöiden ja yrit ysten oikeuksiin ja  
velvollisuuksiin. 

3. Toimivaltaisten viranom aisten on 2 kohdassa tarkoitettujen kahdenvälisten 
sopimusten puitteissa käytettävä IMI-järjestelmää mahdollisimman paljon. Jos jonkin 
asianomaisen jäsenvaltion toim ivaltainen viranom ainen on käyttänyt IMI-
järjestelmää, sitä on käytettävä mahdollisissa jatkotoimissa ja ensisijaisena suhteessa 
kahdenvälisissä sopim uksissa vahviste ttuihin, hallinnolliseen yhteistyöhön ja 
keskinäiseen avunantoon liittyviin mekanismeihin.  

19 artikla 
[IMI-asetuksen] muuttaminen 

Lisätään [IMI-asetuksen] liitteeseen I seuraava kohta: 

1. Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi  
96/71/EY:90 4 artikla;  

2. Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon anne tun direktiiv in 96/7 1/EY täytäntöönpanosta Euroopan  
parlamentin ja neuvoston direktiivi xxxx/xx/EY:91 6 ja 7 artikla, 10 artiklan 3 kohta, 
13, 14 ja 15 artikla. 

                                                 
89 IMI on su ojattu v erkkosovellus, jonka avu lla k ansalliset, alu eelliset ja p aikallisviranomaiset v oivat 

viestiä nopeasti ja helposti muiden maiden viranomaisten kanssa. Sitä rah oitettiin HVTYK-ohjelmasta 
(yleiseurooppalaisten sähköisten v iranomaispalveluiden yhteen toimiva to imittaminen julkishallinnolle, 
yrityksille ja k ansalaisille, In teroperable Delivery of European eGov ernment Serv ices to  pu blic 
administrations, businesses and citizens). Ks. ehdotu s Euroopan parlamentin ja neu voston asetukseksi 
hallinnollisesta yh teistyöstä sisä markkinoiden tieto jenvaihtojärjestelmässä (IMI-asetus), KOM(20 11) 
522 lopullinen, 29.8.2011. 

90 EYVL L 18, 21.1.1997. 
91 Viittaus Euroopan unionin viralliseen lehteen. 
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20 artikla 
Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava täm än di rektiivin noudattam isen edellyttäm ät lait, 
asetukset ja hallinnolliset m ääräykset voim aan kahden vuoden kuluessa sen 
voimaantulosta. Niiden  on viipymättä to imitettava kom issiolle kir jallisina näm ä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko. 

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin 
on liitettävä tällainen viittaus, kun ne vi rallisesti julka istaan. Jäsenvaltioiden on  
säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään. 

2. Jäsenvaltioiden on to imitettava tässä direk tiivissä ta rkoitetuista k ysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. 

21 artikla 
Kertomus 

Viimeistään viiden vuoden kulut tua osaksi k ansallista lainsäädäntö ä saattam isen m ääräajan 
päättymisestä komissio toimittaa Euroopan parl amentille, neuvostolle s ekä Euroopan talou s- 
ja sosiaalikom itealle kertom uksen täm än direkt iivin säännösten täytän töönpanosta ja liittää 
siihen tarvittaessa soveltuvia ehdotuksia. 

22 artikla 
Voimaantulo 

Tämä direktiivi tulee voim aan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. 

23 artikla 
Osoitus 

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. 

Tehty Brysselissä 21.3.2012. 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 
Puhemies Puheenjohtaja 
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SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS 

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA  

 1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi  

 1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtam is- ja budjetointijärjestelm ässä 
(ABM/ABB) 

 1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne  

 1.4. Tavoitteet:  

 1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut  

 1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto  

 1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)  

2. HALLINNOINTI  

 2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt  

 2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä  

 2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi  

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET  

 3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen raho ituskehyksen otsakkeet ja m enopuolen 
budjettikohdat  

 3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin  

 3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin  

 3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin  

 3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin 

 3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa 

 3.2.5. Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen  

 3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin 
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SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS 

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA  

1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi  

Ehdotus EUROOPAN PARLAM ENTIN JA NE UVOSTON DIREKTIIVIKSI palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työnte kijöiden lähettäm isestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta 

1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä 
(ABM/ABB)92  

Työllisyys, sosiaalinen solidaarisuus 

Sisämarkkinapolitiikka  

Palvelujen sisämarkkinat 

1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne  

 Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen.  

 Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen.93  

⌧ Ehdotus/aloite liittyy käynnissä olevan toimen jatkamiseen.  

 Ehdotus/aloite liittyy toimeen, joka on suunnattu uudelleen.  

1.4. Tavoitteet 

1.4.1. Komission monivuotinen strateginen tavoite (m onivuotiset strategiset tavoitteet) , jonka 
(joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee  

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden tukeminen: 
– Edistetään työmarkkinoille osallistumisen lisäämistä. 
– Kehitetään turvalliset, joustavat ja liikkuvuuteen perustuvat eurooppalaiset työmarkkinat. 
– Tuetaan sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta. 
Luodaan palvelujen sisäm arkkinoille toimiva sääntelykehys, joka perustu u vahvaan näyttöön 
ja hyödyttää kuluttajia ja yrityksiä. 

                                                 
92 ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi. 
93 Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 49 artiklan 6 kohdan a ja b alakohdassa. 
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1.4.2. Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot)  toimintoperusteisessa johtamis- ja 
budjetointijärjestelmässä  

Erityistavoite nro 1 (EMPL): 

Huolehditaan siitä, että työtervey teen ja työt urvallisuuteen ja työlai nsäädäntöön liittyvää EU-
lainsäädäntöä sovelletaan tehokkaasti kaikissa jäsenvaltioissa. 

Erityistavoite nro 3 (EMPL): 

Lujitetaan toimivia kumppanuuksia kansallisten ja yleiseurooppalaisten sidosryhmien kanssa 
työllisyyspolitiikkaan ja sosiaalisen solid aarisuuden politiikkaan liittyvien tulosten 
tukemiseksi. 

Erityistavoite nro 1 (MARKT): 

Toteutetaan sisäm arkkinoiden toim enpidepaketti ja edistetään yhteiskunnallisten yritysten 
kehittämistä. 

Erityistavoite nro 12 (MARKT): 

Kehitetään sisämarkkinoiden tiet ojenvaihtojärjestelmää (IMI)  siten, että s itä voidaan käyttää 
tukena sisämarkkinalainsäädännön paremmassa täytäntöönpanossa. 

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä 

Työllisyys, sosiaalinen solidaarisuus (EMPL) 

Sisämarkkinapolitiikka (MARKT) 

Palvelujen sisämarkkinat (MARKT) 

1.4.3. Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset 

Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen 

1. Parannetaan lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien suojelua. 
– Parannetaan tietoja lähetettäviin työntekijöihin sovellettavista työehdoista. 
– Parannetaan lähetettyjen työntekijöiden mahdollisuuksia puolusta a oikeuksiaan, m yös 
alihankintaketjuissa. 
– Selkeytetään työmarkkinaosapuolten roolia täytäntöönpanotoimissa. 
– Parannetaan työehtojen valvontaa ja täytäntöönpanoa. 
2. Helpotetaan rajatylittävää pa lvelujen tarjoam ista ja pa rannetaan reil uun kilpailuun 
perustuvaa toimintaympäristöä. 
– Vahvistetaan entistä täsmällisempi lähettämisen määritelmä. 
– Parannetaan tietoja yritysten velvollisuuksista , jotka liittyvät lähete ttäviin työntekijöihin 
sovellettaviin työehtoihin. 
– Selkeytetään hallinnollisia vaatimuksia ja kansallisia valvontatoimenpiteitä. 
– Parannetaan asiasta vastaavien kansallisten viranomaisten hallinnollista yhteistyötä. 
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1.4.4. Tulos- ja vaikutusindikaattorit  

Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan 

Kun tulevan  toimen sisältö on selv itetty, komissio laa tii yhdessä työn tekijöiden lähe ttämistä 
työhön to iseen jäsenvaltioon  käsi ttelevän asiantuntijakom itean kan ssa suppeahko n joukon 
indikaattoreita, joilla m itataan r elevantteja elementtejä d irektiivin toiminnassa.  Alustavaa n 
ehdotukseen seurattavista indika attoreista kuuluvat seuraavat (kunkin indikaattorin jälkeen 
mainitaan tietojen lähde): i)  kansallisille työntekijöiden  lähettäm iseen liittyville 
verkkosivustoille tehtyjen hakujen  määrä (jäsenvaltioiden toimittamat tiedot), ii) k ansallisten 
viranomaisten tai työmarkkinaosapuolten toteuttamien valtioidenvälisten yhteistyöhankkeiden 
määrä (jäse nvaltiot), iii) työn tekijöiden lä hettämistä koskevan erity isen IMI-sovelluksen 
kautta tehtyjen pyyntöjen m äärä (kom issio), iv) oikeustapausten m äärä kansallisissa 
tuomioistuimissa (jäse nvaltiot) ja  v) s euraamuksiin joh tavien ta rkastusten pros enttiosuus 
(jäsenvaltiot). Kom issio jatkaa lisäksi työntek ijöiden lähettäm iseen liittyvien  hallinnollis ten 
tietojen k eruuta sos iaaliturvatietojen pe rusteella. K äyttötiheytensä m ukaan näitä 
indikaattoreita esitellään säännöllisesti keskustelua varten as iantuntijakomiteassa, ja lisäksi ne  
muodostavat osan jäljempänä mainittavassa arvioinnissa käytetyistä indikaattoreista. 

1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut  

1.5.1. Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä  

Ehdotuksen tarkoituksena on pa rantaa ja tehostaa työntekijöid en lähettäm isestä annetun 
direktiivin täytän töönpanoa, soveltam ista ja käytännön täytän töönpanon valvo ntaa mm. 
toimenpiteillä, joilla estetään sovellettavien sääntöjen väärinkäyttö ja kiertäminen ja määrätään 
siitä seuraamuksia. 

Ehdotuksella korjataan  puutteita,  jotka liittyv ät t yönantajille ja läh etetyille työ ntekijöille 
suunnattuihin tieto ihin, valvonta- ja täytän töönpanotoimiin ja hallinno lliseen yhteistyöhön. 
Kohteena ovat palveluntarjoajiin kohdistettava t tarpeettom at hallinnollis et vaatimukset ja 
valvontatoimenpiteet, lähetettyje n työntekijöiden suojelu heid än työehtojaan koskevissa 
riidoissa se kä tilanteet,  joiss a lähe ttäminen ei  enää o le tilapäistä tai se on luo nteeltaan 
”kiertävää” tai työnantajalla ei ole tosiasiallista yhteyttä lähettävään jäsenvaltioon. 

Sitä varten  on tarko itus ottaa käyttöön tä smällisempiä direktiivin täytäntöö npanoon, 
valvontaan ja käytännö n täytäntöön panon valvo ntaan liittyv iä säännöksiä, m ukaan luettun a 
lähetettyjen työntekijöiden oike uksien suojelu, ja lisää krite ereitä, joilla selkeytetään 
lähettämisen käsitteen o satekijöitä, jotta vo idaan paremm in torju a sään töjen k iertämistä ja  
väärinkäyttöä. 

1.5.2. EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo 

Kartoitetut ongelmat liittyvät Euroopan unionista tehdyn sopim uksen 3 artiklan 3 kohdassa ja 
Euroopan unionin toim innasta tehdyn sopimuks en 56 ja 151 artikla ssa asetettuihin 
tavoitteisiin. Ongelm ien syynä on voim assa olevan E U:n tason lainsäädäntökehyksen 
epäselvyys. Nykym uotoinen direkt iivi antaa jäsenvalt ioille paljon liikkum avaraa direktiivin 
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täytäntöönpanossa, soveltam isessa ja käyt ännön täytäntöönpanon va lvonnassa. Sitä paitsi 
aiemmat yritykset puuttua onge lmiin ei-sitovilla to imenpiteillä eivät ole riittäneet 
ratkaisemaan niitä. Sen  vuoksi on tarpeen puu ttua olemassa oleviin ongelm iin EU:n tasolla,  
jotta perussopimuksen tavoitteet toteutuisivat paremmin. 

1.5.3. Vastaavista toimista saadut kokemukset 

Aiemmissa yrityksissä ratkai sta työntekijöiden lähettäm isestä annetun direktiivin 
täytäntöönpanoon ja sen käy tännön val vontaan liittyv iä on gelmia muilla kuin  
lainsäädännöllisillä k einoilla ei p äästy tavoitteis iin. On gelmia käsiteltiin  vuon na 2006 
annetuilla soveltamisohjeilla. Vuonna 2007 tehdyssä tarkastelussa tuli esiin erinäisiä puutteita. 
Asiaan liitty vässä tiedon annossa ann ettiin jä senvaltioille lisä ä selven täviä tie toja. K omissio 
antoi vuonna 2008 suosituksen, 94 jossa se kehotti jäsenva ltioita toteuttamaan kiireesti toimia, 
joilla parannetaan lähetett yjen työntekijöiden tilannetta tehostam alla kansallisten 
hallintoelinten yhteistyötä ja  jäsenvaltioiden välistä tie donvaihtoa ja parantam alla 
tiedonsaantia ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa. 

Komissio on vuodesta 2009 käynnistäny t lukuisia jälkiarviointeja. Niitä ovat selvitys  
työntekijöiden lähettäm isen taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuks ista Euroopan unionissa, 
selvitys palvelujen tarjoam isen yhteydessä  tapahtuvaan työntekijöiden lähettäm iseen 
Euroopan unionissa liittyvistä oikeudellisis ta näkökohdista (12 jäsenv altiota), täydentävä 
selvitys palvelujen tarjoam isen yhteydessä  tapahtuvaan työntekijöiden lähettäm iseen 
Euroopan unionissa liittyvistä oikeudellisista näkökohdista (15 jä senvaltiota) ja selvitys 
työntekijöiden oikeuksien suojelusta alihankinnassa Euroopan unionissa (meneillään). 

Vaikutustenarvioinnin laatim iseksi te etettiin vuonna 2011 ulkoisella konsultilla  
ennakkoarviointi: valm isteluselvitys vaikutus tenarviointiin, joka koskee palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaan työnt ekijöiden lähettämiseen sov ellettavan 
lainsäädäntökehyksen mahdollista tarkistamista. 

Näissä tuoreissa selvityksissä vahvistui, että  eräät kartoitetuista ongelmista ovat edelleen 
olemassa. 

1.5.4. Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut 

Perusoikeudet: Ehdotus on johdonm ukainen suhteessa EU:n perusoikeusstrategiaan 
(KOM(2010) 573 lopullinen). 

Eurooppa 2020 -strategia: Ehdotuksella m yötävaikutetaan työpaikkojen luom iseen älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun strategian puitteissa (Eurooppa 2020 -strategia). 

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: Täm ä aloite on yksi ko mission yksilöim istä 
kahdestatoista viputekijästä, jo illa vauhdite taan kasvua ja lisä tään k ansalaisten lu ottamusta 
sisämarkkinoihin. Ehdotus erityisesti helpottaa palvelujen tarjoamista rajojen ylitse ja parantaa 

                                                 
94 Komission suositus, annettu 3 . huhtikuuta 2008, tiivistetystä hallinnollisesta yhteistyöstä, joka koskee palvelujen 

tarjoamisen y hteydessä tapah tuvaa työn tekijöiden lä hettämistä työ hön to iseen jäsenvaltioon (EUVL C 85 , 
4.4.2008, s. 1–4). 
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reilun kilpailun ilm apiiriä. Aloitteen ansiosta voidaan hyödyntää työntek ijöiden lähettämisen 
kasvupotentiaalia; kyse on keskeisestä osasta pa lvelujen tarjoam ista sisäm arkkinoilla. Sillä 
voitaneen myös lievittää niitä sos iaalisia ja po liittisia jä nnitteitä, jo ita ovat a iheuttaneet 
lukuisiin tuom ioistuimen tuom ioihin liittyvät ristiriita isuudet ja ne vaikut ukset, joita niillä 
koetaan olevan työmarkkinasuhdejärjestelmiin. 

Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite (Small Business Act) : Ottaen huomioon, että suurin 
osa työntekijöitä lähettävistä yrityksistä on pk-y rityksiä ja että tällä  aloitteella pyritään 
helpottamaan palvelujen tarjoam ista yhdenm ukaistamalla direktiivin täytäntöönpanoa ja sen 
valvontaa ja luom aan siten suotuisia m ahdollisuuksia rajatylittävään liik etoimintaan, aloitetta 
voidaan pitää Small Business Actin mukaisena. 

Järkevä sää ntely: Aloite on m yös järkevän  sä äntelyn ohjelm an m ukainen. Tarkoituksena on 
saada aikaan m ahdollisimman laadukasta sään telyä, joss a kunnioitetaan täy simääräisesti 
toissijaisuus- ja suhtee llisuusperiaatteita. Ehdotus perustuu voimassaolevasta lainsäädännöstä 
ja politiikasta tehtyyn täysimittaiseen arviointiin, jossa tarkasteltiin o ikeudellisia, taloudellisia 
ja sosiaalisia näkökohtia. Ta rkoituksena on tehdä lains äädännöstä selkeäm pää j a 
ymmärrettävämpää ja tukea jä senvaltioiden ja työ markkinaosapuolten to imia sen 
varmistamiseksi, että lainsäädännön täytäntöönp anosta tulee tehokkaampaa ja yhtenäisem pää. 
Ehdotuksessa on otettu huom ioon tulokset sidosryhmien ja etenkin Euroopan tason 
työmarkkinaosapuolten kuulemisesta. 

Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelm ä IM I: Aloitteessa ehdotetaan IMI:n käyttäm istä 
työntekijöiden lähettäm iseen liittyvissä kysym yksissä tarko ituksena parantaa jäsenvaltioiden 
hallinnollista yhteistyötä. Se on linjassa IMI:n laajentam iseen ja kehittäm iseen liittyvän 
komission strategian kanssa (KOM(2011) 75 lopullinen). Lisäksi se on kytköksissä komission 
ehdotukseen horisontaaliseksi IMI-asetukseksi (KOM(2011) 522 lopullinen). 

Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva EU:n ohjelm a (Progress-ohjelm an seuraaja):  
Aloitteen to teuttamisen ja käy tännön soveltam isen tuek si toteute taan liitännä istoimenpiteitä, 
etenkin valtiosta riippum attomien organisaatioiden ja ty ömarkkinaosapuolten hankkeita, 
joiden rahoitus järjestetään sosiaalisia m uutoksia ja innovaatioita  koskevan EU:n uuden 
ohjelman (KOM(2011) 609 lopullinen) puitteissa julkaistavien ehdotus pyyntöjen kautta. (2 
miljoonaa euroa vuodessa). 

1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto  

⌧ Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kesto on rajattu.  

•  Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa [PP/KK]VVVV ja päättyy 
[PP/KK]VVVV.  

• ⌧ Rahoitusvaikutukset alkavat vuonna 2013 ja päättyvät vuonna 2020. 

Direktiivin täytän töönpanon kestoa ei ole raja ttu, ja odo tuksena on,  että siihen  liittyvät 
kustannukset katetaan vuoden 2020  jälkeen sosiaalisia m uutoksia ja innovaa tioita koskevan 
ohjelman seuraajaohjelmista. 

 Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu. 
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• Käynnistysvaihe alkaa vuonna 2013 ja päättyy vuonna 2014, 

• minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa. 

1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)95  

⌧ komissio hallinnoi suoraan keskitetysti  

 välillinen keskitetty hallinnointi, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty 

•  toim eenpanovirastoille  

•  yhteisö jen perustamille elimille96  

•  kansallis ille julkisoikeudellisille elimille tai julkisen palvelun tehtäviä hoitaville elimille  

•  henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
V osaston mukaisia erityistoim ia ja jotk a nim etään varainhoitoasetuksen 49 artiklan 
mukaisessa perussäädöksessä  

 hallinnointi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa  

 hajautettu hallinnointi yhteistyössä kolmansien maiden kanssa  

 hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa (tarkennettava) 

Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, huomautuksille varatussa kohdassa olisi annettava lisätietoja. 

Huomautukset:  

2. HALLINNOINTI  

2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt  

Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset 

Viiden vuoden kuluttua osaksi kans allista lainsäädäntöä saattamisen määräajan päättymisestä 
aloitetaan jatkuva arviointi. Si inä k eskitytään arvioim aan direk tiivin (s ellaisena ku in se on  
muutettuna) voimassaolon alkuvaiheen toimivuutta. Arvioinnissa painotetaan jäsenvaltioiden 
välisten tehostettujen yhteistyöj ärjestelyjen ja n iiden kautta saatujen  tieto jen laadu n 
analysointia. Komissio suorittaa a rvioinnin ulkoisten asiantuntijoiden avustamana. Komission 
yksiköt laativat arvioinnin tehtävänkuvauksen. Tehtävänkuva us toim itetaan sidosryhm ien 
kommentoitavaksi työntekijöiden lähettäm istä työhön toiseen jäsenvaltioon käsittelevän 

                                                 
95 Kuvaukset eri hallinnoi ntitavoista ja  viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosast on 

verkkosivuilla osoitteessa http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. 
96 Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 185 artiklassa. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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asiantuntijakomitean välityksellä, ja niille tiedotetaan säännöllisesti arvioinnin edistymisestä ja 
tuloksista. Tulokset julkistetaan. 

2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä  

2.2.1. Todetut riskit  

Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva n EU:n uude n ohjelman puitteissa toteutettavat 
liitännäistoimenpiteet: Ohjelm an puitteissa te hdään luk uisia e ri toim intoihin liittyviä 
sopimuksia ja m yönnetään niihin avus tuksia, joita m yönnetään runsaasti m yös 
viranomaisorganisaatioille ja valtiosta riippum attomille organisaatioille. Tämä tehdään suoraa 
keskitettyä hallinnointia soveltaen. Suurin riski liittyy (varsinkin) pienempien organisaatioiden 
valmiuteen valvoa tehokkaasti menoja ja varmistaa toteutettujen toimien avoimuus. 

2.2.2. Valvontamenetelmä(t)   

Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva n EU:n uude n ohjelman puitteissa toteutettavat 
liitännäistoimenpiteet: Käytetään asiakirj assa KOM(2011) 609 lopullinen esitettyjä 
valvontatoimenpiteitä. 

2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi  

Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet 

Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva n EU:n uude n ohjelman puitteissa toteutettavat 
liitännäistoimenpiteet: Käytetään asiakirjassa KOM(2011) 609 lopullinen esitettyjä petosten ja 
sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi toteutettavia toimenpiteitä.  
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3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET  

3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen 
budjettikohdat  

• Talousarviossa jo olevat budjettikohdat  

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä. 

Budjettikohta Menolaji Rahoitusosuudet  
Moniv. 

rahoituskeh
yksen 
otsake 

Numero  
[Nimi…...…] 

JM/EI-
JM(97)) 

 

EFTA-
mailta98 

 

ehdokasmai
lta99 

 

kolmansil
ta mailta 

varainhoito-
asetuksen 18 

artiklan 1 kohdan aa 
alakohdassa 

tarkoitetut rahoitus-
osuudet  

1 

04.04.01.03 (voi muuttua uuden 
ohjelman myötä)100 

Progress (korvataan sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevalla 
EU:n ohjelmalla vuonna 2014) 

Jaks. KYLL
Ä Kyllä Ei EI 

1 

04.01.04.10 (voi muuttua uuden 
ohjelman myötä)101 

Progress (korvataan sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevalla 
EU:n ohjelmalla vuonna 2014) 

EI-JM KYLL
Ä Ei Ei EI 

• Uudet perustettaviksi esitetyt budjettikohdat  

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä. 

Budjettikohta Menolaji Rahoitusosuudet  
Moniv. 

rahoituskeh
yksen 
otsake 

Numero  
[Otsake….….] JM/EI-JM EFTA-

mailta 
ehdokasmai

lta 
kolmansil
ta mailta 

varainhoito-
asetuksen 18 

artiklan 1 kohdan aa 
alakohdassa 

tarkoitetut rahoitus-
osuudet  

                                                 
97 JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat. 
98 EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.  
99 Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat. 
100 Tähän budjettikohtaan liittyvät rahoitusvaikutukset katetaan Progress-ohjelmasta (2013) ja sosiaalisia muutoksia ja 

innovaatioita koskevasta EU:n ohjelmasta (KOM(2011) 609 lopullinen) (2014–2020, Progress-ohjelman seuraaja). 
101 Tähän budjettikohtaan liittyvät rahoitusvaikutukset katetaan Progress-ohjelmasta (2013) ja sosiaalisia muutoksia ja 

innovaatioita koskevasta EU:n ohjelmasta (KOM(2011) 609 lopullinen) (2014–2020, Progress-ohjelman seuraaja). 
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[XX.YY.YY.YY] 

 
 KYLL

Ä/EI 
KYLLÄ

/EI 
KYLL
Ä/EI KYLLÄ/EI 
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3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin  

3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin  

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake:  1 Kestävä kasvu (vuodesta 2014: Älykäs ja kestävä kasvu) 
 

PO EMPL102 

 

  Vuosi 
2013103 

 

Vuosi 
2014 

Vuosi 
2015 

Vuosi 
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 

Vuosi 
2020 

YHTE
ENSÄ

 Toimintamäärärahat           

Sitoumukset (1) 2,000 2, 000 2,000  2,000 2, 000 2,000 2,000 2,000 
16,000

 
04.04.01.03 (voi muuttua uuden 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan ohjelman myötä) Maksut (2) 0,800 2, 000 2,000  2,000 2, 000 2,000 2,000 2,000 14,800 

           
 

           
Tiettyjen to imintaohjelmien määrärahoista katettavat 
hallintomäärärahat104  

 
         

04.01.04.10 (voi muuttua uuden 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan ohjelman myötä) 

 (3) 0,264 0,264 0,264 0,764 0,264 0,264 0,264 0,264 2.612 

                                                 
102 Tarkempia tietoja yleisestä IMI-rahoituksesta asiakirjassa KOM(2011) 522 lopullinen (ehdotus IMI-asetukseksi). 
103 Vuosi n on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi. 
104 Tekninen j a/tai h allinnollinen apu  sek ä EU:n  ohj elmien j a/tai toimien to teuttamiseen liittyv ät tukimenot (en tiset BA-bu djettikohdat), epäs uora ja s uora 

tutkimustoiminta. 
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Sitoumukset =1+1a 
+3 2,264 2, 264 2,264 2, 764 2, 264 2,264 2,264 2,264 18,612 

PO EMPL:n määrärahat YHTEENSÄ 
Maksut =2+2a

+3 1,064 2, 264 2,264 2, 764 2, 264 2,264 2,264 2,264 17,412 

 

Sitoumukset (4) 2,264 2, 264 2,264 2, 764 2, 264 2,264 2, 264 2,264 18,612 
 Toimintamäärärahat YHTEENSÄ  

Maksut (5) 1,064 2, 264 2,264 2, 764 2, 264 2,264 2, 264 2,264 17,412 

 Tiet tyjen toim intaohjelmien määrärahoista ka tettavat 
hallintomäärärahat YHTEENSÄ  (6)          

Sitoumukset =4+ 6 2,264 2, 264 2,264 2, 764 2, 264 2,264 2, 264 2,264 
18,612

 
Monivuotisen rahoituskehyksen 
OTSAKKEESEEN 1 kuuluvat 

määrärahat YHTEENSÄ Maksut =5+ 6 1,064 2, 264 2,264 2, 764 2, 264 2,264 2, 264 2,264 17,412 

 

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake:  5 ”Hallintomenot” 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

   Vuosi 
2013 

Vuosi 
2014 

Vuosi 
2015 

Vuosi 
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 

Vuosi 
2020 

YHTE
ENSÄ 

PO EMPL 

 Henkilöresurssit  0,232 0, 232 0,232 0, 232 0, 232 0,232 0, 232 0,232 1,856 

 Muut hallintomenot  0,010 0, 360 0,010 0, 360 0, 010 0,360 0, 010 0,360 1,48 

PO EMPL YHTEENSÄ Määrärahat  0,242 0, 592 0,242 0, 592 0, 242 0,592 0, 242 0,592 3,336 

 

Monivuotisen rahoituskehyksen 
OTSAKKEESEEN 5 kuuluvat 

määrärahat YHTEENSÄ  
(Sitoumukset y hteensä 
= maksut yhteensä) 0,242 0, 592 0,242 0, 592 0, 242 0,592 0, 242 0,592 3,336 
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milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

 
  

Vuosi 
2013 

Vuosi 
2014 

Vuosi 
2015 

Vuosi 
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 

Vuosi 
2020 

YHTE
ENSÄ 

 

Sitoumukset 2,506 2,856 2,506 3,356 2,506 2,856 2,506 2,856 21,948 Monivuotisen rahoituskehyksen 
OTSAKKEISIIN 1–5 kuuluvat 

määrärahat YHTEENSÄ  Maksut 1,306 2,856 2,506 3,356 2,506 2,856 2,506 2,856 20,748 
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3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin  

•  Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.  

• ⌧ Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti: 

Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

  Vuosi 
2013 

Vuosi 
2014 

Vuosi 
2015 

Vuosi 
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 

Vuosi 
2019 YHTEENSÄ 

TUOTOKSET 

Tavoitteet 
ja 

tuotokset  

 

 

Tyyppi105 

 

Keski
määr. 
kustan
nukset Lu

ku
m

ää
rä

 
Kusta
nnus 

Lu
ku

m
ää

rä
 

Kusta
nnus 

Lu
ku

m
ää

rä
 

Kust
annu

s 

Lu
ku

m
ää

rä
 

Kust
annu

s 

Lu
ku

m
ää

rä
 

Kustannu
s 

Lu
ku

m
ää

rä
 

Ku
sta
nn
us Lu

ku
m

ää
rä

 

Kust
annu

s 
Mä
ärä

Kust
annu

s 
Mä
ärä

Kustann
us 

ERITYISTAVOITE 1:106 EU:n 
lainsäädännön tehokas soveltaminen 

 

                  

Parhaiden 
käytäntöjen 

vaihto, 
koulutus, 

vastavuoroi
nen 

oppiminen, 
valmiuksie

n 
kehittämine

n 
kansallisten 
viranomaist

Hankkeet, 
konferenssit
, seminaarit, 

hyvän 
käytännön 

oppaat 
(avustukset) 

0,400 5 2,000 5 2,000 5 2,000 5 2,000 5 2,000 5 2,0
00 

5 2,000 5 2,000 40 16,000 

                                                 
105 Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit). 
106 Kuten kuvattu kohdassa 1.4.2. ”Erityistavoitteet”. 
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en 
hallinnollis

en 
yhteistyön 

parantamise
ksi  

Työntekijöi
den 

lähettämistä 
työhön 
toiseen 

jäsenvaltioo
n 

käsittelevä 
asiantuntija
komitea – 
parhaiden 

käytäntöjen 
vaihto 

hallinnollis
en 

yhteistyön 
parantamise

ksi  

Hyvien 
käytäntöjen 

vaihto 

0,264 1 0,264 1 0,264 1 0,264 1 0,264 1 0,264 1 0,2
64 

1 0,264 1 0,264 8 2,112 

Välisumma erityistavoite 1 6 2,264 6 2,264 6 2,264 6 2,264 6 2,264 6 2,2
64 

6 2,264 6 2,264 48 18,112 

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 6 2,264 6 2,264 6 2,264 6 2,264 6 2,264 6 2,2
64 

6 2,264 6 2,264 48 18,112 
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3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin 

3.2.3.1. Yhteenveto  

•  Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.  

• ⌧ Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti: 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

 Vu osi 
2013107 

 

Vuosi 
2014 

Vuosi 
2015 

Vuosi 
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 

Vuosi 
2020 

YHTE
ENSÄ 

 

Monivuotisen 
rahoituskehyksen 

OTSAKE 5 
         

Henkilöresurssit  0,232 0, 232 0,232 0, 232 0, 232 0,232 0,232 0,232 1,856 

Muut hallintomenot  0,010 0, 360 0,010 0, 360 0, 010 0,360 0,010 0,360 1,48 

Monivuotisen 
rahoituskehyksen 

OTSAKE 5, 
välisumma  

         

 

Monivuotisen 
rahoituskehyksen 

OTSAKKEESEEN 5 
sisältymättömät108  

 

         

Henkilöresurssit           

Muut 
hallintomenojen 
kaltaiset menot 

         

Monivuotisen 
rahoituskehyksen 

OTSAKKEESEEN 5 
sisältymättömät, 

välisumma  

         

 

YHTEENSÄ 0,242 0, 592 0,242 0, 592 0, 242 0,592 0,242 0,592 3,336

                                                 
107 Vuosi n on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi. 
108 Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot 

(entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta. 
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3.2.3.2. Henkilöresurssien arvioitu tarve  

•  Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.  

• ⌧ Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti: 

arvio kokonaislukuina (tai enintään yhden desimaalin tarkkuudella) 

 Vuosi
2013 

Vuosi
2014 

Vuosi 
2015 

Vuosi 
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi
2019 

Vuosi
2020 

 Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) 
XX 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission 
edustustot EU:ssa) (1 AD) 127000 127000 12700

0 
12700

0 127000 12700
0 

12700
0 

12700
0 

XX 01 01 02 (edustustot EU:n ulkopuolella)         

XX 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta)         

10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)         

 Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna)109 
 

XX 01 02 01 (kokonaismäärärahoista 
katettavat sopimussuhteiset toimihenkilöt, 
vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat) 
(1 kansallinen asiantuntija) 

73000 73000 73000 73000 73000 73000 73000 73000 

XX 01 02 01 (kokonaismäärärahoista 
katettavat sopimussuhteiset toimihenkilöt, 
vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat) 
(0,5 sopimussuhteinen toimihenkilö) 

32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 

XX 01 02 02 (sopimussuhteiset ja paikalliset 
toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö, nuoremmat 
asiantuntijat ja kansalliset asiantuntijat EU:n 
ulkopuolisissa edustustoissa) 

       

– 
päätoimipaikassa111 
 

       XX 01 04 yy110 
 

– EU:n ulkop. 
edustustoissa         

XX 01 05 02 (epäsuora tutkimustoiminta: 
sopimussuhteiset toimihenkilöt, 
vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat) 

       

10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: 
sopimussuhteiset toimihenkilöt, 
vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat) 

       

Muu budjettikohta (mikä?)        

                                                 
109 Sopimussuhteiset t oimihenkilöt, vu okrahenkilöstö, nuoremmat asi antuntijat E U:n ul kopuolisissa 

edustustoissa, paikalliset toimihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat.  
110 To imintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen h enkilöstön en immäismäärä (en tiset BA-

budjettikohdat). 
111 Etenkin rakenn erahastot, Euroop an m aaseudun k ehittämisen m aatalousrahasto (m aaseuturahasto) ja 

Euroopan kalatalousrahasto. 
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YHTEENSÄ 232000 232000 23200
0 

23200
0 232000 23200

0 
23200

0 
23200

0 

XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon. 

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä 
ja/tai pääosa stossa toteut ettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tulokse na saadull a 
henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisär esursseilla, jotka toim ea hallinnoiva pääosast o 
voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa. 

Kuvaus henkilöstön tehtävistä: 

Virkamiehet j a väliaikaiset 
toimihenkilöt (1 AD) 

kansallisen lain säädännön osak si saattam isen seu ranta, ri kkomismenettelyt, eh dotus-
/tarjouspyynnön koordinointi, hallinnollisen yhteistyön koordinointi 

Ulkopuolinen h enkilöstö (1 
kansallinen asiantuntija) 

tuki hallinnolliselle yhteistyölle, tuki ehdotus-/tarjouspyynnölle, arviointi 

Ulkopuolinen h enkilöstö (0 ,5 
sopimussuhteinen toimihenkilö) 

avustusten ja so pimusten hallinnointi, su hteet avu stusten saaj iin ja so pimusten 
toimeksisaajiin 

 

3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa  

• ⌧ Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen. 

•  Ehdotus/aloite edellyttää rahoitu skehyksen asianom aisen otsakkeen 
rahoitussuunnitelman muuttamista. 

Selvitys raho itussuunnitelmaan tarv ittavista m uutoksista, m ainittava myö s k yseeseen tu levat 
budjettikohdat ja määrät 

•  Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottam ista tai 
monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista.112 

Selvitys tarv ittavista to imenpiteistä, mainittava myös k yseeseen tu levat raho ituskehyksen otsakkeet, 
budjettikohdat ja määrät 

3.2.5. Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen  

• ⌧ Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.  

• Ehdotuksen/aloitteen rahoittam iseen osallis tuu ulkopuolisia tahoja seu raavasti 
(arvio): 

määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

 
Vuosi 

N 
Vuosi 
N+1 

Vuosi 
N+2 

Vuosi 
N+3 

…ja näitä seuraavat vuodet 
(ilmoitetaan kaikki vuodet, joille 
ehdotuksen/aloitteen vaikutukset 

ulottuvat, ks. kohta 1.6) 
Yhteensä 

                                                 
112 Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta. 
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Rahoitukseen o sallistuva 
taho          

Yhteisrahoituksella 
katettavat m äärärahat 
YHTEENSÄ  
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3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin  

• ⌧ Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin. 

•  Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti: 

•  vaikutukset omiin varoihin  

•  vaikutukset sekalaisiin tuloihin  

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

Ehdotuksen/aloitteen vaikutus113 

 
Tulopuolen budjettikohta 

Käytettävissä 
olevat 

määrärahat 
kuluvana 

varainhoitovu
onna 

Vuosi 
N 

Vuosi 
N+1 

Vuosi 
N+2 

Vuosi 
N+3 

…ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan 
kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen 

vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6) 

Momentti ….         

Vastaava(t) m enopuolen budjettikohta (bu djettikohdat) käyttötarkoitukseensa si dottujen sek alaisten 
tulojen tapauksessa: 

Selvitys tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskentamenetelmästä 

 

                                                 
113 Perinteiset o mat v arat (tu lli- j a sok erimaksut) on  ilm oitettava n ettomääräisinä eli b ruttomäärästä o n 

vähennettävä kantokuluja vastaava 25 prosentin osuus. 


