
CM\785749FI.doc PE427.011

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Vetoomusvaliokunta

19.6.2009

ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1620/2008, Konstantinos Anastopoulos, Kreikan kansalainen, 
Kreikan veroasiantuntijoiden yhdistyksen ("P.E.F.E.") puolesta, ja kaksi 
allekirjoittanutta, Kreikan maarekisteriviranomaisten työnantajan velvollisuudesta 
ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista 
annetun neuvoston direktiivin 91/533/ETY noudattamatta jättämisestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa Kreikan viranomaisten nykyisen maarekisteröintikäytännön 
yhteydessä perustettuihin tilapäisiin toimistoihin. Vetoomuksen esittäjä toteaa, että 
rekisteröintiin liittyviä töitä suorittaa sopimussuhteinen henkilöstö, joka työskentelee 
sellaisissa olosuhteissa ja erityisesti sellaisina työaikoina, jotka ovat ristiriidassa työnantajan 
velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista 
ehdoista annetun neuvoston direktiivin 91/533/ETY kanssa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. maaliskuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Vetoomus

Veroasiantuntijoiden panhelleenisen yhdistyksen ("P.E.F.E.") mukaan yhteisön lainsäädäntöä 
(direktiiviä 91/533/ETY) on rikottu. Yhdistyksen hallintoneuvoston jäsenet vierailivat useissa 
HEMCO:n1 päätöksellä perustetuissa maarekisteritoimistoissa, jotka vastaanottavat 
lain 2308/1995 edellyttämiä ilmoituksia. Vierailujen yhteydessä kävi ilmi, että näiden 

                                               
1 Hellenic Mapping and Cadastral Organization (helleeninen kartoitus- ja rekisteröintijärjestö).
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toimistojen palkkalistoilla olevat työntekijät eivät tunne työsopimuksensa ehtoja, koska 
heidän työnantajansa eivät ole toimittaneet heille lainsäädännön (direktiivin 91/533/ETY 
täytäntöönpanosta annetun presidentin asetuksen nro 156/1994 2 artiklan) edellyttämää 
asiakirjaa.

Oikeudellinen tausta

EU:n lainsäädäntö

Direktiivin 91/533/ETY1 2 artiklan mukaan työnantaja on velvollinen antamaan palkattujen 
työntekijöiden tietoon työsopimuksen tai työsuhteen olennaiset kohdat. Näiden tietojen tulee 
sisältää vähintään seuraavat asiat: 

a) osapuolten henkilöllisyys; 

b) työn suorittamispaikka; 

c) i) sen työn nimike, taso, luonne tai laatu, jota suorittamaan työntekijä on palkattu; tai ii) 
työstä lyhyt määritelmä tai kuvaus; 

d) työsopimuksen tai työsuhteen alkamispäivä; 

e) jos työsopimus tai työsuhde on tilapäinen, sen arvioitu kesto; 

f) sen palkallisen loman pituus, johon työntekijä on oikeutettu tai, jos tätä ei voida määritellä 
tietoa annettaessa, yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaisesti tällainen loma määräytyy ja 
siitä päätetään; 

g) niiden irtisanomisaikojen pituudet, joita työnantajan ja työntekijän on noudatettava 
työsopimuksen tai työsuhteen päättyessä tai, jos niitä ei voida määritellä tietoa annettaessa, 
yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaisesti irtisanomisajat määräytyvät; 

h) palkan perusosan suuruus, muut palkan osat sekä se, kuinka usein palkka, johon työntekijä 
on oikeutettu, maksetaan; 

i) työntekijän säännöllisen työpäivän tai työviikon pituus; 

j) tarvittaessa; 

i) viittaus niihin kollektiivisopimuksiin, jotka säätelevät työntekijän työehtoja; 

tai 

ii) sen toimivaltaisen toimielimen tai toimivaltaisen järjestön nimi, joka on solminut 
kollektiivisopimuksen, jos on kyse sellaisten erityisten toimielimien tai järjestöjen yrityksen 

                                               
1 Direktiivi on luettavissa Internet-osoitteessa: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:FI:NOT.
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ulkopuolella solmimista kollektiivisopimuksista, joissa työmarkkinaosapuolet ovat 
tasapuolisesti edustettuina.

Direktiivin 3 artiklassa säädetään, miten ja millä aikataululla työnantajan on annettava 
vaaditut tiedot.

Kansallinen lainsäädäntö

Kreikka saattoi edellä mainitun direktiivin osaksi sisäistä oikeusjärjestystään presidentin 
asetuksella nro 156/1994.

Asetuksen 2 artiklassa säädetään, että työnantaja on velvollinen antamaan palkattujen 
työntekijöiden tietoon työsopimuksen tai työsuhteen olennaiset kohdat. Näiden tietojen tulee 
sisältää vähintään tämän säännöksen toisessa kohdassa määrätyt asiat.

Asetuksen 3 artiklassa säädetään, miten (kirjallinen työsopimus tai jokin muu asiakirja) ja 
millä aikataululla (viimeistään kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta) 
työnantajan on annettava vaaditut tiedot.

Lisäksi asetuksen 7 artiklassa säädetään direktiivin 8 artiklan mukaisesti, että toimivaltainen 
työsuojelutarkastaja voi määrätä asetuksen säännöksiä rikkovalle työnantajalle sakkoja.

Komission huomiot vetoomuksesta

Komissio vastaa periaatteessa sen valvonnasta, että yhteisön lainsäädäntö saatetaan
asianmukaisesti osaksi jäsenvaltioiden kansallista oikeusjärjestystä.

Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, myös tuomioistuinten, tehtävänä on soveltaa
täytäntöönpanosäännöksiä käytännössä siten, että EU:n vaatimukset otetaan asianmukaisesti 
huomioon. 

Päätelmä

Vetoomuksen esittäjää kehotetaan viemään asia toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
käsiteltäväksi ja todetaan, että työnantaja ei ole täyttänyt kyseisten työntekijöiden 
sopimussuhteisiin liittyvien tietojen antamista koskevia velvoitteitaan.


