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NEUVOSTON DIREKTIIVI 1999/70/EY,
annettu 28 päivänä kesäkuuta 1999,
Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä
koskevasta puitesopimuksesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

7)

komissio on sosiaalipolitiikkaa koskevan sopimuksen 3
artiklan 2 kohdan mukaisesti kuullut työmarkkinaosapuolia yhteisön toiminnan mahdollisista suuntaviivoista
joustavien työaikojen ja työntekijöiden turvallisuuden
osalta,

8)

komissio arvioi tämän kuulemisen perusteella, että
yhteisön toiminta on suotavaa, ja on kuullut suunnitellun ehdotuksen sisällöstä työmarkkinaosapuolia
uudelleen yhteisön tasolla sosiaalipolitiikkaa koskevan
sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

9)

toimialaltaan yleiset työmarkkinakeskusjärjestöt —
Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestö
(UNICE), julkisten yritysten Euroopan keskus (CEEP) ja
Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö (EAY) — ilmoittivat komissiolle 23 päivänä maaliskuuta 1998 päivätyllä
yhteisellä kirjeellä, että ne olivat halukkaita aloittamaan
sosiaalipolitiikkaa koskevan sopimuksen 4 artiklan
mukaisen menettelyn; ne pyysivät komissiolta yhteisellä
kirjeellä kolmen kuukauden lisäaikaa; komissio suostui
pyyntöön ja jatkoi neuvotteluille asetettua määräaikaa
30 päivään maaliskuuta 1999,

10)

kyseiset työmarkkinakeskusjärjestöt tekivät 18 päivänä
maaliskuuta 1999 määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen ja ne toimittivat komissiolle yhteisen pyyntönsä puitesopimuksen täytäntöönpanosta neuvoston
komission ehdotuksesta tekemällä päätöksellä sosiaalipolitiikkaa koskevan sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan
mukaisesti,

11)

neuvosto antoi 6 päivänä joulukuuta 1994 päätöslauselman (3) tietyistä Euroopan unionin sosiaalipolitiikan
näkymistä, jotka koskevat unionin taloudellisen ja sosiaalisen lähentymisen edistämistä, jossa se kehotti
työmarkkinaosapuolia hyödyntämään sopimuksentekomahdollisuuksia, koska työmarkkinaosapuolet ovat yleisesti ottaen lähempänä yhteiskunnallista todellisuutta ja
sen ongelmia,

12)

osa-aikatyöstä 6 päivänä kesäkuuta 1997 tehdyn puitesopimuksen johdannossa sopimuspuolet ilmoittivat
aikeistaan harkita tarvetta samanlaisiin sopimuksiin,
jotka koskevat muita joustavia työmuotoja,

13)

työmarkkinaosapuolet ovat halunneet kiinnittää erityistä
huomiota määräaikaiseen työhön, mutta ne ovat samalla
ilmoittaneet aikovansa harkita, onko tarvetta samanlaiseen sopimukseen, joka koskisi tilapäistä työvoimaa
välittävien yritysten kautta tehtyä työtä,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 139 artiklan 2 kohdan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo, että
1)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteenä
olevan, sosiaalipolitiikasta tehtyyn pöytäkirjaan liitetyn
sosiaalipolitiikkaa koskevan sopimuksen määräykset on
Amsterdamin sopimuksen voimaantulon seurauksena
sisällytetty Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
136—139 artiklaan,

2)

työmarkkinaosapuolet
139 artiklan 2 kohdan
yhteisön tasolla tehdyt
neuvoston komission
sellä,

voivat perustamissopimuksen
mukaisesti pyytää yhteisesti, että
sopimukset pannaan täytäntöön
ehdotuksesta tekemällä päätök-

3)

työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevan
yhteisön peruskirjan 7 kohdassa säädetään muun ohessa,
että sisämarkkinoiden toteuttamisen olisi johdettava
työntekijöiden elin- ja työolojen paranemiseen yhteisössä. Tähän päästään yhdenmukaistamalla eri maissa
vallitsevien olosuhteiden parantamista, erityisesti muiden
kuin toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden, kuten
määräaikaisten työsuhteiden, osa-aikatyön, väliaikaisen
työn ja kausityön osalta,

4)

neuvosto ei ole tehnyt päätöstä tiettyjä työsuhteita
kilpailun vääristymisen osalta koskevasta direktiiviehdotuksesta (1), eikä tiettyjä työsuhteita työolojen osalta
koskevasta direktiiviehdotuksesta (2),

5)

Essenissä kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä korostettiin tarvetta toteuttaa toimenpiteitä, joilla
lisätään kasvun työllistävää vaikutusta, erityisesti joustavammilla työjärjestelyillä, jotka vastaavat sekä työntekijöiden toiveita että kilpailun vaatimuksia,

6)

vuoden 1999 työllisyyden suuntaviivoista 9 päivänä
helmikuuta 1999 annetussa neuvoston päätöslauselmassa kehotetaan työmarkkinaosapuolia neuvottelemaan
asianmukaisella tasolla sopimuksia, joilla pyritään työn
organisoinnin nykyaikaistamiseen, mukaan lukien joustavat työaikajärjestelyt, jotta voitaisiin parantaa yritysten
tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä saavuttaa tarvittava
tasapaino joustavuuden ja työntekijöiden turvallisuuden
välillä,

(1) EYVL C 224, 8.9.1990, s. 6 ja EYVL C 305, 5.12.1990, s. 8.
(2) EYVL C 224, 8.9.1990, s. 4.

(3) EYVL C 368, 23.12.1994, s. 6.
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allekirjoittaneet osapuolet ovat toivoneet saavansa
aikaan määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen,
jossa esitetään määräaikaisiin työsopimuksiin ja työsuhteisiin liittyvät yleiset periaatteet ja vähimmäisvaatimukset; ne ovat osoittaneet halunsa syrjimättömyysperiaatteen soveltamisen takaamalla parantaa määräaikaisen työn laatua ja laatia puitteet peräkkäisten
määräaikaisten työsopimusten tai työsuhteiden väärinkäytön ehkäisemiseksi,
tämän puitesopimuksen täytäntöönpanon asianmukainen oikeudellinen väline on perustamissopimuksen
249 artiklan mukainen direktiivi; se sitoo jäsenvaltioita
saavutettavaan tulokseen nähden, mutta jättää niille
valittavaksi muodon ja keinot,

16)

perustamissopimuksen 5 artiklassa määriteltyjen toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti
jäsenvaltiot eivät pysty toteuttamaan riittävällä tavalla
tämän direktiivin tavoitteita, vaan ne voidaan toteuttaa
paremmin yhteisön tasolla; tässä direktiivissä ei ylitetä
sitä, mikä on tarpeen kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi,

17)

puitesopimuksessa käytettyjen käsitteiden osalta, joita ei
ole siinä erityisesti määritelty, tässä direktiivissä jätetään
jäsenvaltioiden tehtäväksi määritellä nämä käsitteet
kansallisen lainsäädännön ja/tai kansallisten käytäntöjen
mukaisesti, kuten on tehty muissakin sosiaalialan direktiiveissä, joissa käytetään vastaavanlaisia käsitteitä, edellyttäen että kyseiset määritelmät ovat puitesopimuksen
sisällön mukaisia,

18)

19)

20)

komissio on laatinut direktiiviehdotuksensa sosiaalipolitiikkaa koskevan pöytäkirjan soveltamisesta 14 päivänä
joulukuuta 1993 antamansa tiedonannon ja yhteisön
tason työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun mukauttamisesta ja edistämisestä 20 päivänä toukokuuta 1998
antamansa tiedonannon mukaisesti ottaen huomioon
allekirjoittaneiden osapuolten edustavuuden ja valtuudet
sekä puitesopimuksen lausekkeiden lainmukaisuuden;
allekirjoittajaosapuolilla on riittävä yhteinen edustavuus,
komissio on sosiaalipolitiikkaa koskevan pöytäkirjan
soveltamisesta antamansa tiedonannon mukaisesti
ilmoittanut asiasta Euroopan parlamentille sekä talousja sosiaalikomitealle ja lähettänyt näille puitesopimuksen
tekstin, johon oli liitetty komission direktiiviehdotus
sekä perustelut,
Euroopan parlamentti antoi 6 päivänä toukokuuta 1999
työmarkkinaosapuolten
puitesopimusta
koskevan
päätöslauselman, ja

21)
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puitesopimuksen täytäntöönpanolla edistetään perustamissopimuksen 136 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden
toteuttamista,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Tämän direktiivin tarkoituksena on panna täytäntöön toimialaltaan yleisten työmarkkinakeskusjärjestöjen (EAY, UNICE ja
CEEP) välillä 18 päivänä maaliskuuta 1999 tehty, liitteenä oleva
määräaikaista työtä koskeva puitesopimus.
2 artikla
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan
viimeistään 10 päivänä heinäkuuta 2001 tai varmistettava, että
työmarkkinaosapuolet ovat kyseiseen päivään mennessä ottaneet käyttöön tarvittavat toimenpiteet sopimusteitse, jolloin
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joiden
avulla ne voivat jatkuvasti taata tässä direktiivissä säädettyjen
tulosten saavuttamisen. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle
välittömästi.
Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa ja kuultuaan työmarkkinaosapuolia saada enintään yhden vuoden lisäajan, mikäli se on
tarpeen erityisten vaikeuksien tai työehtosopimuksella tapahtuvan täytäntöönpanon vuoksi. Niiden on ilmoitettava tällaisista olosuhteista komissiolle välittömästi.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on
liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 1999.
Neuvoston puolesta
M. NAUMANN

Puheenjohtaja
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LIITE
EUROOPAN AMMATILLINEN YHTEISJÄRJESTÖ (EAY) — EUROOPAN TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN
KESKUSJÄRJESTÖ (UNICE) — JULKISTEN YRITYSTEN EUROOPAN KESKUS (CEEP)
Määräaikaista työtä koskeva puitesopimus

Johdanto-osa
Tämä puitesopimus osoittaa, minkälainen asema työmarkkinaosapuolilla voi olla Euroopan työllisyysstrategiassa, josta
sovittiin vuonna 1997 pidetyssä Luxemburgin ylimääräisessä työllisyyshuippukokouksessa. Se on osa-aikatyötä koskevan
puitesopimuksen jälkeen uusi lisä kohti parempaa tasapainoa ”työajan joustavuuden ja työntekijöiden turvallisuuden
välillä”.
Tämän sopimuksen osapuolet tunnustavat, että toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset ovat ja tulevat olemaan
vallitseva työsuhdemuoto työnantajien ja työntekijöiden välillä. Ne tunnustavat myös, että määräaikaiset työsopimukset
vastaavat tietyissä olosuhteissa sekä työnantajien että työntekijöiden tarpeita.
Tässä sopimuksessa esitetään määräaikaiseen työsuhteeseen liittyvät yleiset periaatteet ja vähimmäisvaatimukset ja tunnustetaan, että niiden yksityiskohtaisessa soveltamisessa on otettava huomioon erityiset kansalliset, alakohtaiset ja kausiluontoiset tilanteet. Sopimus kuvaa työmarkkinaosapuolten tahtoa luoda yleiset puitteet sen varmistamiseksi, että määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä kohdellaan samalla tavalla suojelemalla heitä syrjintää vastaan ja että määräaikaisia
työsopimuksia käytetään sekä työnantajien että työntekijöiden kannalta hyväksyttävältä pohjalta.
Tätä sopimusta sovelletaan määräaikaisiin työntekijöihin lukuun ottamatta niitä, jotka tilapäistä työvoimaa välittävä yritys
on asettanut käyttäjäyrityksen käyttöön. Osapuolten tarkoituksena on harkita tarvetta tehdä tilapäistä työvoimaa välittävien yritysten kautta tehtyä työtä koskeva samanlainen sopimus.
Sopimus koskee määräaikaisten työntekijöiden työehtoja, ja siinä tunnustetaan, että lakisääteiseen sosiaaliturvaan liittyvät
asiat kuuluvat jäsenvaltioiden päätettäväksi. Tältä osin työmarkkinaosapuolet kiinnittävät huomiota Dublinissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston vuonna 1996 antamaan työllisyyttä koskevaan julistukseen, jossa korostettiin muun muassa
tarvetta kehittää sosiaaliturvajärjestelmät työllisyyttä paremmin edistäviksi ”kehittämällä sosiaalisen suojelun järjestelmiä,
jotka pystyvät mukautumaan uusiin työmuotoihin ja tarjoamaan asianmukaista sosiaalista suojelua tällaista työtä tekeville
ihmisille”. Sopimuspuolet toistavat vuonna 1997 tehdyssä osa-aikatyötä koskevassa sopimuksessa ilmaistun kantansa, että
jäsenvaltioiden olisi pantava tämä julistus täytäntöön välittömästi.
Lisäksi sopimuspuolet tunnustavat, että ammatillisten sosiaalisen suojelun järjestelmien muutokset ovat tarpeen, jotta ne
voidaan mukauttaa nykyoloihin ja huolehtia erityisesti oikeuksien siirtymisestä.
EAY, UNICE ja CEEP pyytävät komissiota toimittamaan tämän puitesopimuksen neuvostolle, jotta se päätöksellään
vahvistaisi nämä vaatimukset sitoviksi niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat osallisina Euroopan yhteisön perustamissopimukseen kuuluvan sosiaalipolitiikkaa koskevan pöytäkirjan (n:o 14) liitteenä olevassa sosiaalipolitiikkaa koskevassa sopimuksessa.
Sopimuspuolet pyytävät komissiota sopimuksen täytäntöönpanoa koskevassa ehdotuksessaan kehottamaan jäsenvaltioita
hyväksymään neuvoston päätöksen noudattamiseksi tarpeelliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kahden vuoden
kuluessa päätöksen hyväksymisestä tai varmistamaan (1), että työmarkkinaosapuolet toteuttavat tarpeelliset toimenpiteet
sopimusteitse saman määräajan kuluessa. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus tarvittaessa ja kuultuaan työmarkkinaosapuolia
saada enintään yhden vuoden lisäaika tämän määräyksen noudattamiseksi, mikäli se on tarpeen erityisten vaikeuksien tai
työehtosopimuksella tapahtuvan täytäntöönpanon vuoksi.
Sopimuspuolet pyytävät, että työmarkkinaosapuolia kuullaan ennen kuin jäsenvaltiot tekevät mitään lainsäädännöllisiä tai
hallinnollisia määräyksiä koskevia esityksiä tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
Rajoittamatta kansallisten tuomioistuinten ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asemaa, sopimuksen osapuolet
pyytävät, että komissio osoittaisi tämän sopimuksen tulkintaa Euroopan tasolla koskevat kysymykset aluksi osapuolille
lausuntoa varten.
Yleisiä huomioita
1. Osapuolet ovat ottaneet huomioon sosiaalipolitiikkaa koskevan, Euroopan yhteisön perustamissopimukseen kuuluvan
sosiaalipolitiikkaa koskevan pöytäkirjan (n:o 14) liitteenä olevan sopimuksen, ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan ja
4 artiklan 2 kohdan, sekä katsovat, että;
2. sosiaalipolitiikkaa koskevan sopimuksen 4 artiklan 2 kohta edellyttää, että yhteisön tasolla tehdyt sopimukset voidaan
panna täytäntöön allekirjoittajaosapuolten yhteisestä pyynnöstä komission ehdotukseen perustuvalla neuvoston
päätöksellä;
(1) Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteenä olevaan sosiaalipolitiikkaa koskevaan pöytäkirjaan n:o 14 liitetyn sosiaalipolitiikkaa koskevan sopimuksen 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. työaikojen joustavuutta ja työntekijöiden turvaa koskevassa toisessa kuulemisasiakirjassaan komissio ilmoitti aikomuksestaan ehdottaa oikeudellisesti sitovaa yhteisön toimenpidettä;
4. osa-aikatyöstä tehtyä direktiiviehdotusta koskevassa lausunnossaan Euroopan parlamentti kehotti komissiota tekemään välittömästi direktiiviehdotuksia muista joustavista työmuodoista, kuten määräaikaisesta työstä ja tilapäistyövoimaa välittävien yritysten kautta tehtävästä työstä;
5. Luxemburgissa kokoontuneen työllisyyttä käsitelleen ylimääräisen Eurooppa-neuvoston päätelmissä kehotettiin
työmarkkinaosapuolia neuvottelemaan sopimuksia, joilla ”pyritään työn organisoinnin nykyaikaistamiseen, mukaan
lukien joustavat työaikajärjestelyt, jotta voitaisiin parantaa yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä saavuttaa
joustavuuden ja turvallisuuden välillä tarvittava tasapaino”;
6. toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset ovat vallitseva työsuhdemuoto, jolla vaikutetaan kyseisten työntekijöiden
elämän laatuun ja parannetaan toimintakykyä;
7. määräaikaisten työsopimusten käytön perustuminen perusteltuihin syihin on tapa estää väärinkäytöksiä;
8. määräaikaiset työsopimukset ovat tyypillisiä tietyillä toimialoilla sekä tietyissä ammateissa ja toiminnoissa, ja ne
voivat sopia sekä työnantajalle että työntekijöille;
9. yli puolet määräaikaistyöntekijöistä Euroopan unionissa on naisia, ja näin ollen tällä sopimuksella voidaan osaltaan
edistää naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia;
10. sopimuksen mukaisesti jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten on huolehdittava sopimuksen yleisten periaatteiden,
vähimmäisvaatimusten ja määräysten soveltamista koskevista järjestelyistä, jotta otettaisiin huomioon kunkin jäsenvaltion tilanne ja tiettyjen alojen ja ammattien, myös kausiluontoisen työn, olosuhteet;
11. sopimuksessa otetaan huomioon tarve parantaa sosiaalipolitiikalle asetettavia vaatimuksia, vahvistaa yhteisön talouden kilpailukykyä ja välttää säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia ja oikeudellisia rasitteita, jotka vaikeuttaisivat pienten ja keskisuurten yritysten perustamista ja kehittämistä; ja
12. työmarkkinaosapuolilla on parhaat edellytykset työnantajien ja työntekijöiden tarpeita vastaavien ratkaisujen löytämiseksi, joten niille on annettava erityisasema tämän sopimuksen täytäntöönpanossa ja soveltamisessa,
ALLEKIRJOITTANEET OSAPUOLET OVAT SOPINEET SEURAAVAA:
Tarkoitus (1 lauseke)
Tämän puitesopimuksen tarkoituksena on
a) parantaa määräaikaisen työn laatua varmistamalla syrjimättömyyden periaatteen soveltaminen;
b) laatia puitteet sellaisten väärinkäytösten ehkäisemiseksi, jotka johtuvat perättäisten määräaikaisten työsopimusten tai
työsuhteiden käytöstä.
Soveltamisala (2 lauseke)
1. Tätä sopimusta sovelletaan määräaikaisiin työntekijöihin, joilla on työsopimus tai työsuhde, sellaisena kuin se on
määritelty jäsenvaltion lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai käytännössä.
2. Jäsenvaltiot kuultuaan työmarkkinaosapuolia ja/tai työmarkkinaosapuolet voivat päättää, että sopimusta ei sovelleta
a) ammatilliseen peruskoulutukseen liittyvään työharjoittelusuhteeseen ja oppisopimusjärjestelyihin;
b) työsopimuksiin ja työsuhteisiin, jotka on tehty valtion tai valtion tukeman erityisen ammatillisen koulutus- tai
uudelleenkoulutusohjelman taikka työelämään siirtymistä koskevan ohjelman puitteissa.
Määritelmät (3 lauseke)

1. Tässä sopimuksessa ”määräaikaisella työntekijällä” tarkoitetaan henkilöä, jolla on suoraan työnantajan ja työntekijän
välillä tehty työsopimus tai solmittu työsuhde, jonka päättyminen määräytyy perustelluin syin, esimerkiksi tietyn
päivämäärän umpeutumisen, tietyn tehtävän loppuun saattamisen tai tietyn tapahtuman ilmaantumisen perusteella.
2. Tässä sopimuksessa ”vastaavalla vakituisella työntekijällä” tarkoitetaan työntekijää, jolla on toistaiseksi voimassa oleva
työsopimus tai työsuhde ja joka työskentelee samassa työpaikassa ja samassa tai samanlaisessa työssä tai tehtävässä,
ottaen huomioon pätevyys ja ammattitaito.
Milloin samassa työpaikassa ei ole vastaavaa vakituista työntekijää, vertailu on tehtävä suhteessa sovellettavaan
työehtosopimukseen tai jos sellaista ei ole, vertailu tehdään kansallisen lainsäädännön, työehtosopimusten tai
käytännön mukaisesti.
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Syrjimättömyyden periaate (4 lauseke)
1. Määräaikaisiin työntekijöihin ei saa soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin vastaaviin vakituisiin työntekijöihin
pelkästään siksi, että heillä on määräaikainen työsopimus tai työsuhde, ellei siihen ole asiallisia syitä.
2. Silloin kun se on tarkoituksenmukaista, sovelletaan pro rata temporis -periaatetta.
3. Jäsenvaltiot kuultuaan työmarkkinaosapuolia ja/tai työmarkkinaosapuolet määrittelevät tämän lausekkeen soveltamistavat ottaen huomioon yhteisön lainsäädännön sekä kansallisen lainsäädännön, työehtosopimukset ja käytännön.
4. Erityisiin työehtoihin liittyvien palvelusaikaa koskevien vaatimusten on oltava määräaikaisille samat kuin vakituisille
työntekijöille, ellei eri pituisen palvelusajan vaatimiselle ole asiallisia syitä.

Väärinkäytöksiä ehkäisevät toimenpiteet (5 lauseke)
1. Perättäisten määräaikaisten työsopimusten tai työsuhteiden väärinkäytösten estämiseksi jäsenvaltiot kuultuaan
työmarkkinaosapuolia kansallisen lainsäädännön, työehtosopimusten tai käytännön mukaan ja/tai työmarkkinaosapuolten on otettava käyttöön erityisten alojen ja/tai työntekijäryhmien tarpeiden mukaan yksi tai useita seuraavista
toimenpiteistä, jos käytettävissä ei ole vastaavia oikeudellisia toimenpiteitä väärinkäytösten estämiseksi:
a) perustellut syyt tällaisen työsopimuksen tai työsuhteen uudistamista varten;
b) perättäisten määräaikaisten työsopimusten tai työsuhteiden enimmäiskokonaiskesto;
c) tällaisten työsopimusten tai työsuhteiden uudistamisten lukumäärä.
2. Jäsenvaltiot kuultuaan työmarkkinaosapuolia ja/tai työmarkkinaosapuolet määrittävät tarvittaessa, millä edellytyksillä
määräaikaisia työsopimuksia tai työsuhteita
a) pidetään perättäisenä;
b) pidetään toistaiseksi voimassa olevina työsopimuksina tai työsuhteina.

Tiedottaminen ja työpaikan saantimahdollisuudet (6 lauseke)
1. Työnantajan on tiedotettava määräaikaiselle työntekijöille yrityksessä tai työpaikassa avautuvista vapaista työpaikoista
sen varmistamiseksi, että heillä on samat mahdollisuudet saada vakituinen työpaikka kuin muillakin työntekijöillä.
Tiedottaminen voidaan tehdä yleisellä ilmoituksella, joka on sopivassa paikassa yrityksessä tai työpaikassa.
2. Työnantajan olisi mahdollisuuksien mukaan helpotettava määräaikaisten työntekijöiden mahdollisuuksia osallistua
asianmukaiseen koulutukseen, jossa he voivat parantaa ammattitaitoaan, urakehitystään ja ammatillista liikkuvuuttaan.

Tiedottaminen ja kuuleminen (7 lauseke)
1. Määräaikaiset työntekijät on otettava huomioon, kun lasketaan kansallisen ja yhteisön lainsäädännön mukaisten
työntekijöitä edustavien elinten perustamiskynnykseksi kansallisissa säännöksissä asetettuja yrityksen henkilöstön
lukumääriä.
2. Jäsenvaltiot kuultuaan työmarkkinaosapuolia ja/tai työmarkkinaosapuolet määrittelevät 7 lausekkeen 1 kohdan soveltamistavat kansallisen lainsäädännön, työehtosopimusten tai käytännön mukaisesti ja 4 lausekkeen 1 kohdan huomioon
ottaen.
3. Työnantajan olisi mahdollisuuksien mukaan pyrittävä antamaan olemassa oleville työntekijöitä edustaville elimille
tietoja yrityksessä tehtävästä määräaikaisesta työstä.

Täytäntöönpanoa koskevat määräykset (8 lauseke)
1. Jäsenvaltiot ja/tai työmarkkinaosapuolet voivat pitää voimassa tai saattaa voimaan tässä sopimuksessa asetettuja
määräyksiä edullisempia määräyksiä.
2. Tällä sopimuksella ei rajoiteta yhteisön erityissäännösten, erityisesti miesten ja naisten tasa-arvoista kohtelua ja
yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevien yhteisön säännösten soveltamista.
3. Tämän sopimuksen täytäntöönpano ei ole pätevä peruste työntekijöiden suojan yleisen tason heikentämiseksi sopimuksen soveltamisalalla.
4. Tämä sopimus ei rajoita työmarkkinaosapuolten oikeutta tehdä asianmukaisella tasolla, mukaan lukien Euroopan taso,
sopimuksia, joilla mukautetaan ja/tai täydennetään tämän sopimuksen määräyksiä kyseisten työmarkkinaosapuolten
erityistarpeiden huomioon ottamiseksi.
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5. Tämän sopimuksen soveltamista koskevien riitojen ja valitusten ennaltaehkäisy ja selvittely tapahtuu kansallisen
lainsäädännön, työehtosopimusten ja käytännön mukaisesti.
6. Sopimuksen allekirjoittajapuolet tekevät arvion sopimuksen soveltamisesta viiden vuoden kuluttua neuvoston päätöksestä, jos joku sopimuspuolista sitä vaatii.
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