
AD\630272FI.doc PE 374.323v02-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

2005/0261(COD)

14.9.2006

LAUSUNTO
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I)
(KOM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

Valmistelija: Jan Andersson



PE 374.323v02-00 2/9 AD\630272FI.doc

FI

PA_Legam



AD\630272FI.doc 3/9 PE 374.323v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tarkoituksena ei ole luoda uutta säännöstöä, vaan muuttaa voimassa 
oleva yleissopimus eli vuonna 1980 tehty Rooma I -yleissopimus yhteisön säädökseksi. 
Komissio on kuitenkin myös pyrkinyt nykyaikaistamaan tiettyjä yleissopimuksen määräyksiä 
ja etenkin työllisyyttä koskevia määräyksiä.

Ehdotusta on edeltänyt jäsenvaltioiden sekä kansalaisyhteiskunnan kuuleminen erityisesti 
vihreän kirjan sekä julkisen kuulemistilaisuuden kautta.1 Vihreä kirja sai noin 80 vastausta 
hallituksilta, yliopistoilta, asianajajilta jne.2 Euroopan yhteisöllä on EY:n 
perustamissopimuksen 61 artiklan c kohdan mukaan oikeudellinen toimivalta hyväksyä 
yhteisön säädöksiä, jotka koskevat lainvalintasääntöjä (tai kansainvälistä yksityisoikeutta).

Komissio esitteli ehdotuksen 15. joulukuuta 2005. Euroopan parlamentti nimitti asiasta 
vastaavaksi valiokunnaksi oikeudellisten asioiden valiokunnan.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta on päättänyt antaa ehdotuksesta 
lausuntoluonnoksen asiasta vastaavalle valiokunnalle, koska ehdotus liittyy läheisesti 
palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon annettuun direktiivin 96/71/EY. Ehdotus käsittää myös tärkeitä muutoksia 
työsopimukseen sovellettaviin lakeihin.

Tässä lausuntoluonnoksessa käsitellään epäjohdonmukaisuuksia ja lakiteknisiä elementtejä, 
joita selventämällä asetusta voidaan parantaa. Yleistavoitteena on parantaa työsopimukseen 
sovellettavien lakien oikeusvarmuutta.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Työsopimuksissa lainvalintasääntöjen 
avulla olisi voitava valita työsuhteeseen 
läheisimmin liittyvän valtion laki myös 
silloin, kun asia ei ole yksiselitteinen. Tämä 

(11) Työsopimuksissa lainvalintasääntöjen 
avulla olisi voitava valita työsuhteeseen 
läheisimmin liittyvän valtion laki myös 
silloin, kun asia ei ole yksiselitteinen. Tämä 

  
1 KOM(2002)0654 Vihreä kirja sopimussuhteisiin sovellettavasta laista tehdyn vuoden 1980 Rooman 
yleissopimuksen muuntamisesta yhteisön säädökseksi ja uudistamisesta.
2 Kaikki vastaukset on julkaistu oikeus- ja sisäasioiden pääosaston verkkosivulla; 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm.
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sääntö ei vaikuta komennusmaan 
kansainvälisesti pakottavien säännösten 
soveltamiseen, josta on säädetty palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 96/71/EY.

asetus ei rajoita komennusmaan 
kansainvälisesti pakottavien säännösten 
soveltamista, josta on säädetty palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 96/71/EY.

Perustelu

Suhteen ja viittauksen direktiiviin 96/71/EY on oltava asetuksessa selvä. Ensimmäisen 
virkkeen säännös ei ole asetuksen ainoa osa, joka ei saa rajoittaa tilapäistä lähettämistä 
koskevan direktiivin soveltamista. Sanamuoto "ei vaikuta" on myös epämääräinen, minkä 
vuoksi sen tilalle tulee "ei rajoita". Tarkistus parantaa selkeyttä ja johdonmukaisuutta 
suhteessa direktiiviin 96/71/EY.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

(11 a) Direktiivissä 96/71/EY annetaan 
vähimmäissäännökset sellaisten 
työntekijöiden suojelemisesta, jotka on 
lähetetty työskentelemään muussa 
jäsenvaltioissa kuin siinä, jossa he 
tavanomaisesti työskentelevät, eikä se estä 
jäsenvaltioita soveltamasta 
työehtosopimusten mukaisia muita 
työehtoja tai työoloja tai muita yleiseen 
järjestykseen liittyvien säännösten 
mukaisia työoloja.

Perustelu

Tällä johdanto-osan uudella kappaleella selvennetään direktiivissä 96/71/EY annettuja 
säännöksiä, jotka eivät estä jäsenvaltioita soveltamasta omassa maassaan tehokkaampia 
suojelutoimia, esimerkiksi yleiseen järjestykseen liittyvien säännösten mukaisia työoloja.

Tarkistus 3
6 artiklan 1 kohta

1. Sen estämättä, mitä 3 artiklassa säädetään, 
työsopimukseen otettu lakiviittaus ei saa 
johtaa siihen, että työntekijä menettäisi sen 
lain pakottavin säännöksin hänelle annetun 

1. Sen estämättä, mitä 3 artiklassa säädetään,
yksittäiseen työsopimukseen otettu 
lakiviittaus ei saa johtaa siihen, että 
työntekijä menettäisi sen lain pakottavin 
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suojan, jota lakiviittauksen puuttuessa 
sovellettaisiin tämän artiklan nojalla.

säännöksin hänelle annetun suojan, jota 
lakiviittauksen puuttuessa sovellettaisiin 
tämän artiklan nojalla.

Perustelu

6 artiklan (englanninkielisessä versiossa) viitataan yksittäisiin työsopimuksiin, kun taas 
6 artiklan tekstissä puhutaan "työsopimuksesta". Sama epäjohdonmukaisuus oli myös 
yleissopimuksessa. Epäjohdonmukaisuus johtaa jonkinasteiseen epämääräisyyteen. 
"Työsopimus" vaikuttaa olevan laajempi käsite, joka voi kattaa myös joidenkin 
jäsenvaltioiden työehtosopimukset, kun taas "yksittäinen työsopimus" sulkisi pois 
mahdollisuuden soveltaa 6 artiklaa työehtosopimuksiin. Muoto "yksittäinen työsopimus" 
lisätään johdonmukaisuuden vuoksi.

Tarkistus 4
6 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Edellä 3 artiklassa tarkoitetun 
lakiviittauksen puuttuessa työsopimukseen 
sovelletaan

2. Sen estämättä, mitä 4 artiklassa 
säädetään, edellä 3 artiklassa tarkoitetun 
lakiviittauksen puuttuessa yksittäiseen 
työsopimukseen sovelletaan

Perustelu

Komissio on poistanut yleissopimuksessa olleen sanamuodon "sen estämättä, mitä 
4 artiklassa säädetään". Se palautetaan selvyyden ja johdonmukaisuuden vuoksi.

Tarkistus 5
6 artiklan 2 kohdan a alakohta

(a) sen valtion lakia, jossa tai josta käsin 
työntekijä tavallisesti työskentelee 
sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. 
Tavallisen työskentelypaikan ei katsota 
muuttuvan, vaikka työntekijä olisi 
väliaikaisesti lähetetty työhön toiseen 
valtioon. Työskentelyä toisessa valtiossa 
pidetään väliaikaisena, kun työntekijän 
edellytetään palaavan työhönsä 
lähtövaltiossa sen jälkeen kun työ vieraassa 
valtiossa on saatu päätökseen. Uuden 
työsopimuksen tekeminen alkuperäisen 
työnantajan tai samaan konserniin 
kuuluvan työnantajan kanssa ei sulje pois 
sitä mahdollisuutta, että työntekijä olisi 
väliaikaisesti lähetetty työhön toiseen 

(a) sen valtion lakia, jossa tai josta käsin 
työntekijä tavallisesti työskentelee 
sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. 
Tavallisen työskentelypaikan ei katsota 
muuttuvan, vaikka työntekijä olisi 
väliaikaisesti lähetetty työhön toiseen 
valtioon. Työntekijän työ- ja palkkaehtoihin 
sovelletaan kuitenkin sen valtion lakia, 
jossa hän työskentelee väliaikaisesti. 
Työskentelyä toisessa valtiossa pidetään 
väliaikaisena, kun työntekijän edellytetään 
palaavan työhönsä lähtövaltiossa sen jälkeen 
kun tietty työ vieraassa valtiossa on saatu 
päätökseen. 
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valtioon;

Perustelu

Tekstiä "työskentelyä toisessa valtiossa pidetään väliaikaisena, kun työntekijän edellytetään 
palaavan työhönsä lähtövaltiossa sen jälkeen kun työ vieraassa valtiossa on saatu 
päätökseen" ei ollut yleissopimuksessa. Siihen liittyy "työn" laajan tulkinnan riski. Entä jos 
työntekijän työnä on esimerkiksi edustaa jäsenvaltioon X asettautunutta työnantajaa tämän 
jäsenvaltiossa Y harjoittamien toimien osalta? Milloin tällainen työ on "saatettu 
päätökseen"? Siihen kuluva aika voi mahdollisesti olla hyvin pitkä. "Erityisen" lisäämisellä 
korostetaan, että toisessa valtiossa harjoitettava väliaikainen toiminta on tulkittava ahtaasti.

Tätä tekstiä ei ollut yleissopimuksessa. Paikallisen työnantajan ja työntekijän välisessä 
kiistassa ainoa relevantti työpaikka voi olla vastaanottavassa maassa. On mahdollista 
soveltaa toista lakia, mutta vain jaksossa 3 olevan poikkeuslausekkeen avulla. Uusi lisäys 
laajentaa työpaikan merkitystä normaalina yhdistävänä tekijänä ja tekee siitä samalla 
epäselvemmän. Lisäksi tämä säännös voi myös saada aikaan sen, että työsopimuksia tehdään 
vain siksi, että peitettäisiin todellinen sopimus. Siksi säännös on poistettava.

Ilmaus "josta käsin" ei ole yksiselitteinen. Tarkistuksella halutaan välttää työntekijöiden 
säännönmukainen lähettäminen jäsenvaltiosta, jonka työoikeus on kehittymättömämpi kuin 
työn suoritusmaassa.

Tarkistus 6
6 artiklan 2 kohdan a a alakohta (uusi)

(a a) jos työntekijä ei tavallisesti työskentele 
ainoastaan yhdessä valtiossa, sen valtion 
lakia, josta käsin työntekijä tavallisesti 
työskentelee sopimusvelvoitteiden 
täyttämiseksi;

Tarkistus 7
6 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (uusi)

ellei olosuhteista kokonaisuudessaan 
ilmene, että sopimus liittyy läheisemmin 
johonkin toiseen valtioon, jolloin 
sopimukseen sovelletaan asianomaisen 
valtion lakia.
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Tarkistus 8
6 artiklan 3 kohta

3. Edellä 2 kohdan mukaan määräytyvästä 
laista voidaan poiketa, jos kaikista 
olosuhteista ilmenee, että työsopimus liittyy 
läheisemmin johonkin toiseen valtioon; 
tällöin sovelletaan kyseessä olevan toisen 
valtion lakia.

Poistetaan.

Perustelu

On syytä varata tämä joustolauseke ainoastaan poikkeustapauksiin, kuten sellaisia 
työntekijöitä koskevaan tilanteeseen, jotka on lähetetty työskentelemään lentokoneisiin, 
laivoille tai öljynporauslautoille. Siksi on parempi sisällyttää kyseinen lauseke kohtaan, joka 
koskee nimenomaan tätä asiaa.

Tarkistus 9
8 artiklan 1 kohta

1. Kansainvälisesti pakottava säännös on 
pakottava säännös, jonka noudattamista 
valtio pitää olennaisen tärkeänä kyseisen 
valtion poliittisen, sosiaalisen tai 
taloudellisen järjestelmän turvaamiseksi; 
tämän vuoksi sen noudattamista voidaan 
edellyttää kaikissa sen soveltamisalaan 
kuuluvissa tilanteissa riippumatta siitä, mitä 
lakia sopimukseen sovellettaisiin muutoin 
tämän asetuksen nojalla.

1. Tässä artiklassa kansainvälisesti 
pakottava säännös on pakottava säännös, 
jonka noudattamista valtio pitää 
tarpeellisena työntekijöiden suojelemiseksi 
tai kyseisen valtion poliittisen, sosiaalisen 
tai taloudellisen järjestelmän turvaamiseksi; 
tämän vuoksi sen noudattamista voidaan 
edellyttää kaikissa sen soveltamisalaan 
kuuluvissa tilanteissa riippumatta siitä, mitä 
lakia sopimukseen sovellettaisiin muutoin 
tämän asetuksen nojalla.

Perustelu

"Tässä artiklassa" lisätään selvyyden ja johdonmukaisuuden vuoksi. Pakollisia vaatimuksia 
on asetuksen eri artikloissa, mutta niillä on myös eri merkityksiä. Siksi on tärkeää säätää, että 
8 artiklan pakollisten sääntöjen määrittely koskee vain tätä nimenomaista artiklaa ja 
työsopimusta.

"Olennaisen tärkeä" korvataan "tarpeellisella". Työntekijöiden lähettämistä koskeva direktiivi 
perustuu isäntäjäsenvaltion mahdollisuuteen poiketa alkuperäjäsenvaltion laista, kun 
työntekijä lähetetään. Kapea määritelmää siitä, mitä voidaan pitää isäntäjäsenvaltion 
työlainsäädännön keskeisenä säännöksenä, jota tulisi soveltaa työntekijöitä lähetettäessä, voi 
toimia työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan luetteloa vastaan 
tai estää sen ulottamisen muille työsuojelun alueille. Pakollisten sääntöjen määrittäminen voi 
myös heikentää työsuhdetta koskevien ehtojen ja sääntöjen soveltamista jäsenvaltiossa muissa 
kuin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa kysymyksissä, kun kyseessä ovat "yleistä järjestystä 
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koskevat säännökset".

Pakottavien säännösten käsitettä ei saa määritellä/tulkita rajoittavasti; sen tulee sisältää 
vähintään työntekijöiden suojelun kannalta ratkaisevan tärkeät säännökset.
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