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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0087/2008, K. B., Maltan kansalainen, määräaikaisen 
työsopimuksen muuttamisesta vakinaiseksi työsopimukseksi 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on työskennellyt taideopettajana määräaikaisella työsopimuksella 
vuodesta 1998 lähtien. Hän hakee joka vuosi määräaikaisen työsopimuksen uusimista. Viime 
joulukuussa Maltan hallitus päätti muuttaa määräaikaiset työsopimukset vakinaisiksi 
työsopimuksiksi, mutta tästä huolimatta vetoomuksen esittäjän sopimus on jäänyt 
määräaikaiseksi. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että häntä on syrjitty.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. kesäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 22. lokakuuta 2008.

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä on työskennellyt taideopettajana määräaikaisella työsopimuksella 
vuodesta 1998 lähtien, ja hänen sopimuksensa on uusittu vuosittain. Hänen sopimustaan ei 
muutettu vakinaiseksi sopimuksesi vuoden 2007 joulukuussa, jolloin hallitus päätti muuttaa 
määräaikaiset sopimukset vakinaisiksi sopimuksiksi. Vetoomuksen esittäjä on sitä mieltä, että 
häntä on syrjitty.  

Taustaa 

Direktiivi 1999/70/EY Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden 
ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) 
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tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta1 (jäljempänä "direktiivi") vaatii 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä perättäisten määräaikaisten työsopimusten 
väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Maltaa edellytettiin sisällyttämään kyseinen direktiivi sen 
kansalliseen lainsäädäntöön vuoden 2004 toukokuuhun mennessä.

Malta pani direktiivin täytäntöön oikeudellisen tiedonannon 51/07 avulla, mikä mahdollistaa 
asetuksen 7, jonka mukaan määräaikainen työsopimus muutetaan vakinaiseksi 
työsopimukseksi, jos työntekijä on työskennellyt yhtäjaksoisesti neljä vuotta ja jos hänen 
määräaikaisen sopimuksen uusimiselle tai jatkamiselle ei löydy ainuttakaan objektiivista 
perustetta.

Komissio ei katso, että Maltan lainsäädäntö on yhdenmukainen direktiivin kanssa, ja 
komissiossa on vireillä asiaa koskeva rikkomisesta johtuva menettely.

Oikeuskäytännössä (C-212/04 Adeneler) on todettu, että direktiivissä ei vaadita 
määräaikaisten työsopimusten muuttamista vakinaisiksi työsopimuksiksi, jos pannaan 
täytäntöön tehokkaita toimenpiteitä, joilla voidaan estää ja rangaista toistuvien määräaikaisten 
työsopimusten väärinkäyttö.

Maltan viranomaiset ilmoittivat Euroopan komissiolle vuoden 2008 tammikuussa, että 
kaikkien julkisen palvelun ja julkisen sektorin työntekijöiden, jotka olivat työsuhteessa 
7. joulukuuta 2007, sopimukset muutettaisiin vakinaisiksi työsopimuksiksi ilman neljän 
vuoden mittaista määräaikaa.  

Komission huomautukset 

Direktiivissä ei edellytetty hallituksen päätöstä muuttaa määräaikaiset työsopimukset 
vakinaisiksi työsopimuksiksi, minkä vuoksi asia kuuluu Maltan lainsäädännön ja käytäntöjen 
piirin eikä yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan. Jos vetoomuksen esittäjä on sitä mieltä, 
että häntä on kohdeltu tämän asian osalta epäoikeudenmukaisesti, hänen on käännyttävä 
kansallisten tuomioistuinten puoleen. 

Kansalliset tuomioistuimet vastaavat oikeudellisen tiedonannon 51/07 asianmukaisesta 
soveltamisesta, ja perusteet päätökselle muuttaa työsopimukset vakinaisiksi työsopimuksiksi 
ilman määräaikaa oikeudellisen tiedonannon 51/07 asetuksen 7 mukaisesti kuuluvat 
ensisijaisesti Maltan hallituksen toimivallan ja mahdollisesti toissijaisesti Maltan 
tuomioistuinten toimivallan piiriin.

Komission Maltaan kohdistuva direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon laiminlyönnistä 
johtuva ja tällä hetkellä käsiteltävänä oleva rikkomisesta johtuva menettely ei liity 
vuoden 2007 joulukuun päätökseen muuttaa julkisen sektorin määräaikaiset työsopimukset 
vakinaisiksi työsopimuksiksi. Tämän vuoksi kyseisen laiminlyönnin käsittelyn lopputulos ei 
todennäköisesti vaikuta vetoomuksen esittäjän syrjintää koskevan väitteen käsittelyyn.

                                               
1 EYVL L 175, 10.7.1999, s. 43.
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Päätelmä 

Kyseinen vetoomus ei tuo esiin muita aiheita, jotka liittyvät direktiiviin 1999/70/EY 
Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain 
keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä 
määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta. Komission nykyinen Maltaan kohdistuva 
kyseisen direktiivin määräysten täytäntöönpanon rikkomisesta johtuva menettely on yhä 
käsiteltävänä, mutta Maltan hallituksen ei ole todettu rikkovan tämän tapauksen osalta 
yhteisön lainsäädäntöä.


