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Asia: Vetoomus nro 1283/2008, Dorina Vasilescu, Romanian kansalainen, 
palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanosta Italiassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on romanialaisen yrityksen työntekijä, joka on lähetetty työhön Italiaan. 
Hän haluaisi tietää, mitä työehtoja häneen pitäisi soveltaa. Hän haluaisi myös saada 
täsmennystä direktiivin 1996/71/EY mukaan tilapäisesti toisiin EU:n jäsenvaltioihin 
lähetetyille työntekijöille työehtosopimusten perusteella maksettavasta vähimmäispalkasta. 
Hän viittaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioihin Lavalin ja Vikingin tapauksissa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä on romanialaisen yrityksen laillinen edustaja. Yritys on lähettänyt 
italialaisten yritysten kanssa solmittujen palvelusopimusten yhteydessä romanialaisia 
työntekijöitä Italiaan ja joutunut maksamaan heille Italian työehtosopimusten mukaista 
palkkaa. Vetoomuksen esittäjä kysyy tietoa työehdoista, jotka koskevat EU:n alueella 
kansainvälisten palveluiden tarjoamisen yhteydessä lähetettyjä työntekijöitä. Hän kaipaa 
täsmennystä etenkin direktiivin 1996/71/EY valossa tilapäisesti toisiin EU:n jäsenvaltioihin 
lähetetyille työntekijöille työehtosopimusten perusteella maksettavasta vähimmäispalkasta ja 
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viittaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioihin Lavalin ja Viking-Linen tapauksissa.

Komission huomiot vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjän esille tuomissa kysymyksissä tulee ensinnäkin muistaa, että 
direktiivi 1996/71/EY (jonka tarkoituksena on sovittaa yhteen EY:n perustamissopimuksen 
49 artiklan mukainen yritysten perusoikeus tarjota rajat ylittäviä palveluita ja toisaalta 
tarkoituksenmukaisen suojelun tason takaaminen näiden palveluiden tarjoamisen yhteydessä 
ulkomaille lähetetyille työntekijöille) määrittelee vastaanottavassa maassa voimassa olevat 
velvoittavat säännöt, joita on sovellettava lähetettyihin työntekijöihin, vahvistamalla 
kiteytetyn joukon selkeästi määriteltyjä työehtoja ja työoloja, joita palveluiden tarjoajan tulee 
noudattaa työn suorittamismaassa. Noudatettavien sääntöjen ydinjoukkoon kuuluvat 
erityisesti: 
• enimmäistyöajat ja vähimmäislepoajat

• palkallisten vuosilomien vähimmäiskesto
• vähimmäispalkat

• erityisesti tilapäistä työvoimaa välittävien yritysten käyttöön asettamia työntekijöitä 
koskevat ehdot 

• työterveys, työturvallisuus ja työhygienia
• raskaana olevien naisten ja äskettäin synnyttäneiden naisten sekä lasten ja nuorten 

työehtoihin ja -oloihin sovellettavat suojatoimenpiteet. 

Vähimmäispalkkojen osalta tulee lisäksi huomata, että direktiivi työntekijöiden lähettämisestä 
ei säädä 3 artiklan 1 kohdan tarkoittaman vähimmäispalkan varsinaista tasoa vaan 
mahdollistaa useita vaihtoehtoja lähetettyihin työntekijöihin sovellettavan palkkauksen 
määräämisessä. Direktiivi mahdollistaa siten eri tasoisten palkkojen maksamisen eri aloilla ja 
ammateissa lain säädösten ja/tai työehtosopimusten mukaan, kunhan nämä eivät ole 
ristiriidassa lähetetyistä työntekijöistä annetun direktiivin kanssa. 

Direktiivin 3 artiklan 8 kohta tarjoaa lisäksi jäsenvaltiolle, jossa työ suoritetaan, kolme 
mahdollisuutta huolehtia työehtosopimusten yleisestä noudattamisesta. Ensimmäinen 
vaihtoehto on julistaa työehtosopimukset yleisesti sovellettaviksi. Jos työehtosopimusten 
yleissitovaksi julistamista koskevaa järjestelmää ei ole, jäsenvaltiot voivat valintansa mukaan 
käyttää perustana:

– työehtosopimuksia, joilla on yleinen vaikutus kaikkiin asianomaista toimialaa tai elinkeinoa 
edustaviin ja kyseisten työehtosopimusten maantieteelliseen soveltamisalaan kuuluviin 
samanlaisiin yrityksiin ja/tai
– työehtosopimuksia, jotka työmarkkinaosapuolten kansallisella tasolla edustavimmat 
järjestöt ovat tehneet ja joita sovelletaan kaikkialla jäsenvaltion alueella

jos niiden soveltaminen takaa yhdenvertaisen kohtelun.

Jäsenvaltio voi halutessaan luonnollisesti säätää vähimmäispalkat lailla.
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Koska Italia kuuluu jäsenvaltioihin, joissa työehtosopimukset ovat pääasiallinen tapa säädellä 
palkkoja, sillä on käytettävissään mainitut kolme mahdollisuutta, ja se voi siksi periaatteessa 
vaatia noudattamaan työehtosopimuksissa määrättyjä työehtoja ja työoloja ja myös 
vähimmäispalkkaa, jos sopimus on jonkin yllä mainituista kolmesta mahdollisuudesta 
mukainen.

Toisin kuin vetoomuksen esittäjä tuntuu arvelevan, viimeaikainen oikeuskäytäntö Viking-
Linen ja Lavalin asioissa ei ole pohjimmiltaan muuttanut direktiivin henkeä eikä yllä 
mainittuja mahdollisuuksia. Se on kuitenkin selkeyttänyt merkittävästi useita kysymyksiä.
Jäsenvaltion, jossa työ suoritetaan, ei esimerkiksi tule vaatia enemmän tai mennä direktiivissä 
mainittuja, pakollisen suojelun vähimmäistason varmistavia velvoittavia sääntöjä pidemmälle. 
Lisäksi lähetettyihin työntekijöihin sovellettavien palkkojen osalta jäsenvaltio, jossa työ 
suoritetaan, ei voi vaatia noudattamaan palkkausta, joka ei vastaa laissa tai 
työehtosopimuksissa määrättyä vähimmäispalkkaa.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 18. joulukuuta 2007 annetut tuomiot asiassa Viking-Line
(C-438/05) ja asiassa Laval tai Vaxholm (C-341/05) vahvistavat lisäksi, että ammattiliitot 
voivat edelleen ryhtyä toimiin suojellakseen vastaanottavan jäsenvaltion työntekijöitä 
'sosiaaliselta polkumyynniltä', jos tämä tapahtuu voimassa olevan yhteisölainsäädännön 
mukaisesti ja etenkin työntekijöiden lähettämisestä annetun direktiivin määrittämissä rajoissa.

Näin ollen sekä Viking-Linen että Lavalin asioissa annetuista tuomioista seuraa, että 
ammattiliitot voivat edelleen ryhtyä yhteisiin toimiin työntekijöiden suojelemiseksi, jos nämä 
toimet ovat 

• perusteltuja EY:n perustamissopimuksen mukaisen laillisen päämäärän 
saavuttamiseksi 

• asianmukaisia kyseisen päämäärän saavuttamiseksi sekä
• suhteellisia. 

On kuitenkin viime kädessä kansallisten tuomioistuinten asia päättää, milloin ja missä määrin 
nämä ehdot täyttyvät yksittäistapauksissa.

Päätelmä

Hiljattainen oikeustapaus ei anna aihetta päätellä, että alkuperämaan lainsäädännön tai 
työehtosopimuksen määräämään palkkausta voitaisiin soveltaa romanialaisen yrityksen 
Italiaan kansainvälisen palvelujen tarjoamisen yhteydessä lähettämiin työntekijöihin. 
Direktiivi ei kuitenkaan estä soveltamasta lähtömaan työehtoja ja -oloja, jotka ovat 
työntekijöille tätä edullisempia.


