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Vetoomusvaliokunta
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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 703/2007, Mary Fitzpatrick, Irlannin kansalainen, 
määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta annetun neuvoston 
direktiivin 1999/70/EY väitetystä rikkomisesta Irlannissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa paikallisviranomaisen kanssa käymäänsä henkilökohtaiseen 
kiistaan, joka koskee määräaikaista (kolmivuotista) kirjaston arkistonhoitajan työsopimusta, ja 
ilmoittaa, että kahdesti hänen sopimustaan ei ole uusittu eikä muutettu vakinaiseksi 
sopimukseksi. Vetoomuksen esittäjä viittaa tässä yhteydessä direktiiviin 1999/70/EY.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 11. joulukuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. huhtikuuta 2008

Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain 
keskusjärjestön (UNICE) ja Julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä 
määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28. kesäkuuta 1999 annetussa neuvoston 
direktiivissä1 (”direktiivi”) vaaditaan, että jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteitä peräkkäisten 
määräaikaisten työsopimusten väärinkäytön ehkäisemiseksi. Tätä varten ne voivat ottaa 
käyttöön jonkin seuraavista toimenpiteistä: perustellut syyt uudistamista varten, 
määräaikaisten työsopimusten tai työsuhteiden enimmäiskokonaiskeston tai uudistamisten 
lukumäärän.

                                               
1 EYVL L 175, 10.7.1999, s. 43.
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Jäsenvaltioiden velvollisuutena on työmarkkinaosapuolia kuultuaan määritellä, millä 
edellytyksillä määräaikaisia työsopimuksia pidetään ”perättäisinä” ja milloin ne katsotaan 
toistaiseksi voimassa oleviksi työsopimuksiksi. Direktiivissä ei edellytetä, että määräaikaisten 
työntekijöiden työsopimukset muutetaan toistaiseksi voimassa oleviksi. Tämä vahvistettiin 
Euroopan yhteisön tuomioistuimen asiassa 212/04 Adeneler ym.1 antaman tuomion 91 ja 
92 kohdassa:

”91. Tältä osin on ensiksikin todettava, ettei puitesopimuksessa aseteta jäsenvaltioille yleistä 
velvollisuutta säätää, että määräaikaiset työsopimukset on muutettava toistaiseksi 
voimassa oleviksi sopimuksiksi, eikä siinä myöskään määrätä niistä täsmällisistä 
edellytyksistä, joilla määräaikaisia työsopimuksia voidaan käyttää.

92. Siinä asetetaan kuitenkin jäsenvaltioille velvollisuus toteuttaa vähintään yksi 
5 lausekkeen 1 kohdan a–c alakohdassa luetelluista toimenpiteistä, joilla pyritään 
tehokkaasti estämään perättäisten määräaikaisten työsopimusten tai työsuhteiden 
väärinkäyttö.”

Irlanti saattoi direktiivin 1999/70/EY osaksi kansallista oikeusjärjestystään vuoden 2003 
työntekijöiden suojelua (määräaikainen työ) koskevalla lailla. Tässä kansallisessa 
lainsäädännössä määräaikaisten työntekijöiden työsopimusten enimmäiskestoksi säädetään 
neljä vuotta ja sopimusten uudistamisten enimmäislukumääräksi kaksi. Sopimuksia voidaan
uudistaa myös tämän jälkeen, jos uudistamiseen on perusteltuja syitä. Irlannin 
lainsäädännössä säädetään myös, että jos vaatimuksia ei noudateta, sopimus katsotaan 
toistaiseksi voimassa olevaksi.

Päätelmä

Komission yksiköillä ei ole edellä esitetyn perusteella mitään syytä epäillä, ettei 
direktiivin 1999/70/EY saattaminen osaksi Irlannin lainsäädäntöä edellä mainitulla
vuonna 2003 annetulla työntekijöiden suojelua (määräaikainen työ) koskevalla lailla olisi 
direktiivin mukaista.

Periaatteessa on toimivaltaisten kansallisten viranomaisten asia varmistaa, että lakia, jolla 
EU:n lainsäädäntö saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, sovelletaan asianmukaisesti. 
Vetoomuksen esittäjä on jo jättänyt asian käsiteltäväksi toimivaltaiselle viranomaiselle 
(Rights Commissioner).
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