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EUROOPAN PARLAMENTTI 2009–2014

Vetoomusvaliokunta

7.7.2009

ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0141/2009, Yiannis Fetfatsidis, Kreikan kansalainen, Euroopan 
ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain 
keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) 
tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta annetun neuvoston 
direktiivin 1999/70/EY määräysten täytäntöönpanosta Kreikassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä työskentelee Kreikan maanparannusjärjestössä (OEB), joka vastaa 
muun muassa kastelusta. Hän viittaa presidentin asetuksessa 164/2004 olevan 24 kuukauden 
säännön kohtuuttomaan soveltamiseen. Kyseisellä asetuksella saatettiin Euroopan 
ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön 
(UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä 
koskevasta puitesopimuksesta annettu neuvoston direktiivi 1999/70/EY osaksi Kreikan 
kansallista lainsäädäntöä. Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että työ OEB:ssa on 
kausiluonteista. Siksi 24 kuukauden sääntö on epärealistinen suhteessa asianosaisiin 
työntekijöihin. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia käsittelemään asiaa 
mahdollisimman pian, jotta tilanne tässä viljelijöille erittäin tärkeässä järjestössä saataisiin 
normalisoitua.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 14. toukokuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.



PE427.086v01-00 2/3 CM\786478FI.doc

FI

3. Komission vastaus, saatu 7. heinäkuuta 2009

Vetoomuksen esittelijä työskentelee Kreikan maanparannusjärjestössä ja valittaa, että 
peräkkäisille määräaikaisille työsopimuksille asetettu 24 kuukauden yläraja ei sovellu 
kyseisen järjestön tarpeisiin. Järjestö palkkaa kausityöntekijöitä kevään puolivälistä syksyn 
puoliväliin kastelu- ja maatöihin. Määräaikaisille työsopimuksille asetettu 24 kuukauden raja 
tarkoittaa, että työntekijät voidaan työllistää rajalliseksi määräksi kausia ennen kuin heidän 
määräaikaiset työsopimuksensa voidaan tauon jälkeen uusia. Koska työ on kausiluonteista, 
vetoomuksen esittäjä ei pyydä määräaikaisten työsopimusten muuttamista toistaiseksi
voimassa oleviksi sopimuksiksi, vaan on sitä mieltä, että hänet työllistävän julkisen sektorin 
elimen tarjoamaan kausityöhön ei pitäisi soveltaa 24 kuukauden sääntöä. Tämä mahdollistaisi 
sen, että samat työntekijät – joista useat ovat maanviljelijöitä, jotka pyrkivät täydentämään 
tulojaan – voitaisiin palkata vuosi toisensa jälkeen, jolloin maanviljelijöille tarjottaisiin vakaa 
tulonlähde ja maanparannusjärjestölle vakituinen kokeneen ja käytettävissä olevan työvoiman 
lähde.

Yksi Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain 
keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä 
määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta annetun direktiivin 1999/70/EY1

(jäljempänä "puitesopimus") tarkoituksista on laatia puitteet peräkkäisten määräaikaisten 
työsopimusten tai työsuhteiden väärinkäytön ehkäisemiseksi. Puitesopimuksen 5 lausekkeessa 
jäsenvaltioita vaaditaan ottamaan käyttöön yksi tai useita erityisesti mainituista toimenpiteistä 
väärinkäytösten estämiseksi (perustellut syyt, aikarajat ja sopimusten uudistamisten 
enimmäislukumäärä) ja määrittelemään, millä edellytyksillä määräaikaisia työsuhteita 
pidetään "perättäisenä".

Julkiseen sektoriin sovellettavilta osin Kreikka on saattanut puitesopimuksen osaksi 
kansallista lainsäädäntöään presidentin asetuksella 164/2004 (jäljempänä asetus 164/2004). 
Sen 5 artiklan mukaan peräkkäisten sopimusten väliin on jäätävä vähintään kolmen 
kuukauden pituinen jakso ja sopimuksia voi olla enintään kolme. Lisäksi 6 artiklassa 
täsmennetään, että peräkkäin saman työnantajan ja työntekijän välillä laadittujen sopimusten, 
jotka koskevat samaa tai samankaltaista tointa ja samoja tai samankaltaisia työehtoja, 
kokonaiskesto ei saa ylittää 24:ää työssäolokuukautta.

Kun työntekijöitä palkataan kausityöhön ja kastelua varten kevään puolivälistä syksyn 
puoliväliin, kyse on epäilemättä peräkkäisistä sopimuksista.

Asetuksen 164/2004 6 artiklan 2 kohdassa säädetään mahdollisuudesta poiketa työssäolon 
enimmäisajasta tietyin edellytyksin:

"Työsuhteen kokonaiskesto saa ylittää 24 kuukautta ainoastaan tapauksissa, joissa 
kyse on sovellettavassa lainsäädännössä säädetyistä tehtävän työn luonteen ja tyypin 
suhteen erityisistä työntekijäryhmistä, kuten erityisesti johtajat, tiettyyn
tutkimushankkeeseen tai johonkin tuettuun tai rahoitettuun ohjelmaan palkatut 
työntekijät tai työntekijät, jotka on palkattu tekemään työtä, joka liittyy 

                                               
1 EYVL L 175, 10.7.1999, s. 43.
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kansainvälisten organisaatioiden kanssa tehdyistä sopimuksista syntyvien 
velvoitteiden täyttämiseen."

Tätä poikkeusta voidaan kuitenkin soveltaa vain tapauksissa, jotka lainsäädännössä on 
erikseen mainittu.  

Vetoomuksen esittäjä vaatii 24 kuukauden ylärajan poistamista maanparannusjärjestöissä 
tehtävää työtä koskevien peräkkäisten määräaikaisten työsopimusten osalta. Hän viittaa 
presidentin asetukseen 121/2007, jolla kausiluonteisesti työskentelevät palomiehet jätettiin 
asetuksen 164/2004 6 artiklan säännösten ulkopuolelle sillä perusteella, että heidän työnsä on 
kausiluonteista palokauden aikana. Vetoomuksen esittäjä vertaa kausiluonteisesti 
työskentelevien palomiesten asemaa kausiluonteisesti työskentelevien kastelijoiden asemaan 
ja väittää, että kyse on jälkimmäisen ryhmän perusteettomasta syrjinnästä.

Vetoomuksen esittäjä huomauttaa myös, että vuonna 2006 Kreikan valtiohallinnon 
henkilöstön ylin valintaneuvosto (ASEP) otti sisäasiainministerin kanssa esille ongelmat, joita 
maanparannusjärjestöille aiheutuu 24 kuukauden säännön soveltamisesta.

Asetuksessa 164/2004, jolla puitesopimus saatettiin osaksi Kreikan kansallista lainsäädäntöä, 
mahdollistettiin enintään kolme peräkkäistä sopimusta, joiden kokonaiskesto on 24 kuukautta. 
Näin pyrittiin estämään peräkkäisten määräaikaisten sopimusten väärinkäyttö. Lisäksi 
asetuksen 164/2004 6 artiklan 2 kohdassa säädetään poikkeuksista 24 kuukauden sääntöön 
"tapauksissa, joissa kyse on sovellettavassa lainsäädännössä säädetyistä tehtävän työn 
luonteen ja tyypin suhteen erityisistä työntekijäryhmistä".  

Komissio ei katso, että presidentin asetus 121/2007, jolla kausiluonteisesti työskentelevät 
palomiehet jätettiin 24 kuukauden säännön ulkopuolelle, asettaisi kyseenalaiseksi 
direktiivin 1999/70/EY asianmukaisen soveltamisen. Näin ollen näyttäisi siltä, että 
maanparannusjärjestöjen kausityöntekijöiden jättämisestä soveltamisalan ulkopuolelle 
voitaisiin samalla tavoin säätää laissa, jos Kreikan hallitukselta löytyy poliittista tahtoa tehdä 
niin.

Vetoomuksen esittäjä voi olla sitä mieltä, että maanparannusjärjestön kausityöntekijöitä 
kohdellaan toisin kuin kausiluonteisesti työskenteleviä palomiehiä, mutta yhteisön 
lainsäädäntö ei kiellä kohtelemasta eri tavoin mainitun kaltaisia eri työntekijäryhmiä.

Vetoomus ei aseta kyseenalaiseksi direktiivin 1999/70/EY saattamista asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä tai sen asianmukaista soveltamista. Tiettyjen työntekijäryhmien 
sulkeminen lakisääteisesti peräkkäisten määräaikaisten työsopimusten 24 kuukauden 
enimmäisajan soveltamisen ulkopuolelle on Kreikan käyttöönottama toimenpide peräkkäisten 
määräaikaisten työsopimusten väärinkäytön ehkäisemiseksi ja Kreikan viranomaisten 
päätettävissä oleva asia. 


