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LYHYET PERUSTELUT 

Komissio katsoo, että direktiiviehdotuksella vastataan tarpeeseen omaksua laajempi 

toimintamalli työ- ja yksityiselämän tasapainottamisen alalla ja se ilmentää viimeaikaisia 

yhteiskunnallisia suuntauksia. 

Direktiivillä pyritään puuttumaan naisten aliedustukseen työelämässä ja tukemaan heidän 

urakehitystään parantamalla heidän edellytyksiään sovittaa yhteen ammatilliset ja 

perhevelvoitteet.  Tämän tavoitteen saavuttamiseksi direktiivissä vahvistetaan tarvittavat 

vähimmäiskriteerit, jotta taataan naisille ja miehille tasavertaiset mahdollisuudet 

työmarkkinoilla ja tasa-arvoinen kohtelu työssä. Lisäksi sillä edistetään syrjimättömyyttä ja 

sukupuolten tasa-arvoa mukauttamalla ja nykyaikaistamalla EU:n säädöskehystä alalla. 

EU:ssa osa-aikaisella työsopimuksella työskentelevät henkilöt ovat pääasiassa naisia 

(32 prosenttia kaikista naisista, 8 prosenttia miehistä), mikä johtuu suurelta osin naisten 

kohtaamista vaikeuksista työ- ja yksityiselämän tasapainottamisessa. On selvää, että monissa 

tapauksissa tämä johtaa myös merkittäviin palkka- ja eläke-eroihin miesten ja naisten välillä. 

EU:n ja jäsenvaltioiden nykyisessä säädöskehyksessä on vain vähän säännöksiä, jotka 

kannustaisivat miehiä ottamaan yhtä suuren vastuun perhevelvoitteista. Nämä puutteet on 

korjattava kiireellisesti. Valmistelija tukee erittäin voimakkaasti direktiiviehdotuksen 

erityistavoitteita, joilla pyritään etenkin parantamaan työ- ja yksityiselämän 

tasapainottamiseen tähtäävien järjestelyjen saatavuutta ja lisäämään perhevapaiden ja 

joustavien työjärjestelyjen käyttöä miesten keskuudessa. Viimeksi mainitussa asiassa 

keskeisessä asemassa on kysymys vanhempainvapaan ajalta maksettavasta korvauksesta, jotta 

vanhempainvapaata käytettäisiin tasaisesti miesten ja naisten kesken. Tämä ei toteudu 

nykyään vanhempainvapaan ajalta maksettavien naurettavan pienten korvausten vuoksi. 

Komission ehdotus näiden korvausten mukauttamisesta sairausloman ajalta maksettaviin 

korvauksiin on edistysaskel. Aina on kuitenkin pidettävä mielessä lapsen suojelu, ja sitä on 

pidettävä ohjenuorana. Valmistelijan mielestä on selvää, että lasten kannalta on tärkeintä, että 

molemmat vanhemmat kasvattavat heidät ja hoitavat heitä ja ovat heidän kanssaan 

tasapuolisesti.  Valmistelija katsookin, että miesten ja naisten olisi pystyttävä osallistumaan 

tasapuolisesti perheestä huolehtimiseen. Se edellyttää, että poistetaan eriarvoisuudet miesten 

ja naisten välillä palkkatyössä tai palkattomassa työssä ja kannustetaan heitä jakamaan 

tasapuolisesti vastuu työstä kotona sekä lapsia ja apua tarvitsevia omaisia koskevat 

hoitovelvoitteet. 

On kuitenkin otettava asianmukaisesti huomioon työnantajiin kohdistuvat vaatimukset ja 

rajoitukset, erityisesti, kun on kyse kahden, kolmen työntekijän pienyrityksestä. 

Vanhempainvapaan käyttäminen saattaa nimittäin asettaa tällaisen yrityksen todella vaikeaan 

tilanteeseen. Valmistelija haluaa tältä osin korostaa, että on tarpeen suojella työnantajia 

paremmin mutta myös estää väärinkäytöt tapauksissa, joissa työntekijä on pois työstä muka 

pakottavien perhesyiden vuoksi. Vanhempainvapaaoikeuden ehdoksi olisikin asetettava 

asiakirjatodisteiden esittäminen, ja olisi edellytettävä vähimmäistyössäoloaikaa, jonka pituus 

saisi olla enintään yhdeksän kuukautta. Omaishoitovapaita on myös säänneltävä paremmin, 

jotta suojataan työnantajia järjestelmän väärinkäytöiltä. Samanaikaisesti työntekijöiden, jotka 

haluavat hoitaa omaistaan, on voitava paremmin tasapainottaa työ- ja yksityiselämänsä, jotta 

voidaan välttää erityisesti se, että he ajautuvat täysin pois työmarkkinoilta. 
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Valmistelija haluaa myös täsmentää, että komissio ei ole ottanut huomioon vammaisten tai 

vakavasti sairaiden lasten vanhempien tilannetta eikä monisynnytyksiä tai useampien lapsien 

adoptointia. Valmistelija katsoo, että vanhempainvapaan kesto olisi voitava näissä tapauksissa 

kaksinkertaistaa. 

Saman on koskettava yksinhuoltajavanhempia, joiden määrä kasvaa jatkuvasti. Heitä ei saa 

unohtaa. 

 

TARKISTUKSET 

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 

valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Naisten ja miesten tasa-arvo on eräs 

unionin perusperiaatteista. Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 

mukaan naisten ja miesten tasa-arvon 

edistäminen on yksi unionin tavoitteista. 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 

artiklassa edellytetään samaten, että naisten 

ja miesten välinen tasa-arvo on 

varmistettava kaikilla aloilla työelämä ja 

palkkaus mukaan lukien. 

(2) Naisten ja miesten tasa-arvo on eräs 

unionin perusperiaatteista. Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 

mukaan naisten ja miesten tasa-arvon 

edistäminen on yksi unionin tavoitteista. 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 

artiklassa edellytetään samaten, että naisten 

ja miesten välinen tasa-arvo on 

varmistettava kaikilla aloilla työelämä ja 

palkkaus mukaan lukien. Tällä direktiivillä 

edistetään näiden tavoitteiden täyttymistä 

poistamalla eriarvoisuutta, vahvistamalla 

sukupuolten tasa-arvoa, edistämällä 

korkeaa työllisyystasoa ja vahvistamalla 

unionin sosiaalista ulottuvuutta sekä 

lisäämällä jäsenvaltioiden ylöspäin 

tapahtuvaa lähentymistä 

sosiaalietuuksien alalla. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(3) Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan 33 artiklassa määrätään 

oikeudesta suojaan irtisanomiselta äitiyteen 

liittyvän syyn vuoksi sekä oikeudesta 

vanhempainlomaan ja palkalliseen 

äitiyslomaan lapsen syntymän tai 

lapseksiottamisen johdosta, jotta perhe- ja 

työelämä voidaan sovittaa yhteen. 

(3) Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan (jäljempänä 

’perusoikeuskirja’) 33 artiklassa taataan 

perheille oikeudellinen, taloudellinen ja 

yhteiskunnallinen suoja ja määrätään 

oikeudesta suojaan irtisanomiselta äitiyteen 

liittyvän syyn vuoksi sekä oikeudesta 

vanhempainlomaan ja palkalliseen 

äitiyslomaan lapsen syntymän tai 

lapseksiottamisen johdosta, jotta perhe- ja 

työelämä voidaan sovittaa yhteen. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Vammaisilla henkilöillä olisi 

oltava oikeus ihmisarvoisen elämän 

takaavaan toimeentulotukeen, 

työmarkkinoille ja yhteiskuntaan 

osallistumisen mahdollistaviin palveluihin 

ja heidän tarpeisiinsa mukautettuun 

työympäristöön. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (4 b) Naisten ja miesten yhdenvertainen 

kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet olisi 

varmistettava, ja niitä olisi edistettävä 

kaikilla aloilla, kuten työmarkkinoille 

osallistumisen, työehtojen ja -olojen sekä 

urakehityksen osalta. Naisilla ja miehillä 

on oikeus samaan palkkaan 

samanarvoisesta työstä. 

 

Tarkistus  5 
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Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Työ- ja yksityiselämää 

tasapainottavalla politiikalla olisi 

myötävaikutettava sukupuolten tasa-arvon 

toteutumiseen edistämällä naisten 

osallistumista työmarkkinoille, antamalla 

miehille paremmat edellytykset jakaa 

hoitovelvoitteet tasapuolisesti naisten 

kanssa ja kurottava umpeen sukupuolten 

välistä ansiotulo- ja palkkaeroa. 

Tällaisessa politiikassa olisi otettava 

huomioon väestörakenteen muutokset, 

kuten väestön ikääntymisen vaikutukset. 

(5) Työ- ja yksityiselämää 

tasapainottavalla politiikalla olisi 

myötävaikutettava sukupuolten tasa-arvon 

toteutumiseen edistämällä naisten 

osallistumista työmarkkinoille ja 

helpottamalla miesten osallisuutta ja 

asemaa perhe-elämässä 

(perusoikeuskirjan 24 artiklan mukaisesti, 

jossa vahvistetaan, että jokaisella lapsella 

on oikeus ylläpitää henkilökohtaisia 

suhteita ja suoria yhteyksiä kumpaankin 

vanhempaansa säännöllisesti, jollei se ole 

lapsen edun vastaista) lasten kasvatus- ja 

hoitovelvoitteiden tasapuoliseksi 

jakamiseksi ja kurottava näin osaltaan 

umpeen sukupuolten välistä ansiotulo-, 

palkka- ja eläke-eroa. Tällaisessa 

politiikassa olisi otettava huomioon 

väestörakenteen muutokset, kuten väestön 

ikääntymisen vaikutukset. Tässä 

yhteydessä työ- ja yksityiselämän välisen 

tasapainon edistäminen voisi olla tärkeä 

kannustin syntyvyyden lisäämiseen. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Lokakuun 2017 tietojen 

(komission tilastot) mukaan miesten 

työllisyysaste unionissa oli 71,9 prosenttia 

ja naisten 61,4 prosenttia naisten 

korkeammasta koulutustasosta 

huolimatta. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(7) Työ- ja yksityiselämän 

tasapainottaminen on kuitenkin edelleen 

huomattava haaste monille lasten 

vanhemmille ja työntekijöille, joilla on 

hoitovelvoitteita, ja vaikutus naisten 

työllisyyteen on negatiivinen. Merkittävä 

tekijä naisten aliedustuksessa 

työmarkkinoilla on työ- ja 

perhevelvoitteiden tasapainottamisen 

vaikeus. Kun naisilla on lapsia, he yleensä 

työskentelevät vähemmän palkkatyössä ja 

käyttävät enemmän aikaa palkattomien 

hoitovelvoitteiden täyttämiseen. Naisten 

työllisyyden on osoitettu kärsivän myös 

siitä, että naisella on sairas tai huollettava 

omainen, koska jotkut naiset jäävät tällöin 

kokonaan pois työmarkkinoilta. 

(7) Kahden palkansaajan 

kotitalouksien määrän kasvu on johtanut 

siihen, että työstä on tullut aiempaa 

intensiivisempää ja työ- ja yksityiselämän 

tasapainottamista koskevat paineet ja 

vaatimukset ovat kasvaneet. Tämän 

seurauksena työ- ja yksityiselämän 

tasapainottaminen on edelleen huomattava 

haaste monille lasten vanhemmille ja 

työntekijöille, joilla on hoitovelvoitteita, ja 

vaikutus naisten työllisyyteen on 

negatiivinen. Merkittävä tekijä naisten 

aliedustuksessa työmarkkinoilla on työ- ja 

perhevelvoitteiden tasapainottamisen 

vaikeus. Kun naisilla on lapsia, iäkkäitä 

huollettavia tai toimintakykyä 

heikentävistä kroonisista sairauksista 

kärsiviä lähiomaisia, he joutuvat 

vähentämään työskentelyään palkkatyössä 

ja käyttämään enemmän aikaa 

palkattomien hoitovelvoitteiden 

täyttämiseen. Tämä vaikuttaa 

merkittävästi sukupuolten väliseen 

palkkaeroon (joka on jopa 28 prosenttia 

joissakin jäsenvaltioissa), joka puolestaan 

työelämän kuluessa kasaantuu 

sukupuolten väliseksi eläke-eroksi 

(keskimäärin 40 prosenttia unionissa) ja 

johtaa naisten suurempaan köyhyyden ja 

sosiaalisen syrjäytymisen riskiin. Naisten 

työllisyyden on osoitettu kärsivän myös 

siitä, että naisella on sairas tai huollettava 

omainen, koska jotkut naiset jäävät tällöin 

kokonaan tai osittain pois työmarkkinoilta. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Eurofoundin tietojen mukaan yli 

kolme miljoonaa ihmistä on jättänyt 

täysiaikaisen työpaikkansa, koska heillä ei 
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ole hoitopaikkoja lapsille tai muille 

huollettaville perheenjäsenille. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (7 b) Lapsilla olisi oltava oikeus 

kohtuuhintaiseen varhaiskasvatukseen ja 

laadukkaaseen hoitoon. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(8) Nykyisessä unionin 

säädöskehyksessä tarjotaan miehille vain 

vähäisiä kannustimia ottaa vastaan yhtä 

suuri hoitovastuu. Monissa jäsenvaltioissa 

ei ole käytössä palkallisia isyys- ja 

vanhempainvapaita, minkä vuoksi näiden 

vapaiden käyttöaste on isien keskuudessa 

alhainen. Työ- ja yksityiselämän 

tasapainottamiseen tähtäävän politiikan 

suunnittelun epätasapaino naisten ja 

miesten välillä vahvistaa ansio- ja 

hoivatyön välisiä sukupuolten eroja. Isien 

osallistumisen työ- ja yksityiselämän 

tasapainottamiseen tähtääviin järjestelyihin 

(esimerkkeinä joustavat työjärjestelyt tai 

vapaat) on sitä vastoin osoitettu 

vaikuttavan myönteisesti naisten perheessä 

tekemän palkattoman työn suhteellisen 

määrän vähentymiseen ja antavan naisille 

enemmän aikaa palkkatyöhön. 

(8) Nykyisessä unionin 

säädöskehyksessä tarjotaan miehille vain 

vähäisiä kannustimia ottaa vastaan yhtä 

suuri hoitovastuu. Unionin tasolla ei ole 

yhdenmukaistettuja sääntöjä 

isyysvapaasta tai sairaan tai huollettavan 

omaisen hoitamiseen tarkoitetusta 

vapaasta, lukuun ottamatta pakottavan 

syyn vuoksi tapahtuvia poissaoloja. 
Monissa jäsenvaltioissa ei ole käytössä 

palkallisia isyys- ja vanhempainvapaita, 

minkä vuoksi näiden vapaiden käyttöaste 

on isien keskuudessa alhainen. Työ- ja 

yksityiselämän tasapainottamiseen 

tähtäävän politiikan suunnittelun 

epätasapaino tai riittämättömyys naisten ja 

miesten välillä hidastaa kasvua, poikkeaa 

sosiaalisen osallisuuden tavoitteista, lisää 

etenkin iäkkäiden naisten köyhyysriskiä 

ja vahvistaa ansio- ja hoivatyön välisiä 

sukupuolten eroja. Isien osallistumisen työ- 

ja yksityiselämän tasapainottamiseen 

tähtääviin järjestelyihin (esimerkkeinä 

vapaat, miehille riittävät kannustimet 

ottaa vapaata tai joustavat työjärjestelyt) 

on sitä vastoin osoitettu vaikuttavan 
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myönteisesti naisten perheessä tekemän 

palkattoman työn suhteellisen määrän 

vähentymiseen ja antavan naisille 

enemmän aikaa palkkatyöhön sekä 

lisäävän heidän yhteiskunnallisia, 

taloudellisia ja ammatillisia 

vaikutusmahdollisuuksiaan. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Vanhemmilla ja muilla 

henkilöillä, joilla on hoitovelvoitteita, olisi 

oltava oikeus kohtuulliseen lomaan, 

joustaviin työjärjestelyihin ja 

hoitopalveluihin. Naisilla ja miehillä olisi 

oltava tasavertainen oikeus 

erityisvapaisiin hoitovelvoitteidensa 

täyttämiseksi, ja heitä olisi kannustettava 

käyttämään tällaisia vapaita 

tasapainoisesti. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Työ-, yksityis- ja perhe-elämän 

yhteensovittamisessa on tärkeää 

noudattaa laaja-alaista toimintatapaa, 

johon kuuluu sekä lainsäädännöllisiä että 

muita toimia, jollaisia ovat esimerkiksi 

tehokkaat kannustimet ja toimenpiteet, 

kuten lasten hoitoon tai hoitoa 

tarvitsevista huolehtimiseen myönnettävät 

verohyvitykset. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 
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Johdanto-osan 9 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (9 b) Työmarkkinaosapuolia olisi 

kuultava talous-, työllisyys- ja 

sosiaalipolitiikkojen suunnittelussa ja 

täytäntöönpanossa kansallisia käytäntöjä 

noudattaen. Työmarkkinaosapuolia olisi 

kannustettava neuvottelemaan ja 

laatimaan työehtosopimuksia niiden 

kannalta merkityksellisissä asioissa 

kunnioittaen niiden itsenäisyyttä ja 

työtaisteluoikeutta. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) On aiheellista kumota ja korvata 

direktiivi 2010/18/EU, jolla nykyään 

säännellään vanhempainvapaata panemalla 

täytäntöön työmarkkinaosapuolten tekemä 

puitesopimus. Tämä direktiivi perustuu 

erityisesti direktiivissä 2010/18/EU 

vahvistettuihin sääntöihin ja täydentää niitä 

vahvistamalla nykyisiä oikeuksia ja 

ottamalla käyttöön uusia oikeuksia. 

(10) On aiheellista kumota ja korvata 

direktiivi 2010/18/EU, jolla nykyään 

säännellään vanhempainvapaata panemalla 

täytäntöön työmarkkinaosapuolten tekemä 

puitesopimus. Tämä direktiivi perustuu 

erityisesti direktiivissä 2010/18/EU 

vahvistettuihin sääntöihin ja täydentää niitä 

vahvistamalla nykyisiä oikeuksia ja 

ottamalla käyttöön uusia oikeuksia. 

Minkään tässä direktiivissä ei pitäisi 

tulkita heikentävän kyseisen direktiivin 

nojalla ennestään voimassa olevia 

oikeuksia. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(11) Tässä direktiivissä säädetään 

vähimmäisvaatimuksista, jotka liittyvät 

lasten vanhemmille ja työntekijöille, joilla 

on hoitovelvoitteita, tarkoitettuihin isyys-, 

(11) Tässä direktiivissä säädetään 

vähimmäisvaatimuksista, jotka liittyvät 

lasten vanhemmille ja työntekijöille, joilla 

on hoitovelvoitteita, tarkoitettuihin isyys-, 
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vanhempain- ja omaishoitovapaisiin ja 

joustaviin työjärjestelyihin. Helpottamalla 

työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista 

lasten vanhempien ja omaistaan hoitavien 

kannalta tällä direktiivillä on määrä edistää 

perussopimukseen pohjautuvia tavoitteita 

naisten ja miesten välisen tasa-arvon 

toteuttamiseksi asioissa, jotka koskevat 

mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja 

yhdenvertaista kohtelua työssä, sekä 

korkean työllisyystason edistämiseksi 

unionissa. 

vanhempain- ja omaishoitovapaisiin ja 

joustaviin työjärjestelyihin, ja siinä 

otetaan samalla huomioon kansallisia 

joustavia työjärjestelyjä ja vapaita 

koskevat järjestelyt, jotka noudattavat 

tämän direktiivin vaatimuksia ja tarjoavat 

jäsenvaltioille ja työmarkkinaosapuolille 

mahdollisuuden määrittää niitä koskevat 

erityiset säännökset. Tässä direktiivissä 

kunnioitetaan täysin työntekijöiden ja 

perheiden vapautta ja mieltymyksiä 

järjestää oma elämänsä eikä aseteta näille 

mitään velvoitteita hyödyntää direktiivin 

säännöksiä. Vaikka yksilöille ja 

jäsenvaltioille on annettu paljon 

liikkumavaraa päätöksenteossa, 

helpottamalla työ- ja perhe-elämän 

yhteensovittamista lasten vanhempien ja 

omaistaan hoitavien kannalta tällä 

direktiivillä on määrä edistää 

perussopimukseen pohjautuvia tavoitteita 

naisten ja miesten välisen tasa-arvon 

toteuttamiseksi asioissa, jotka koskevat 

mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja 

yhdenvertaista kohtelua työssä, sekä 

korkean työllisyystason ja työntekijöiden 

ja heidän perheidensä kohtuullisen 

elintason edistämiseksi unionissa. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(12) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 

kaikkiin työntekijöihin, joilla on 

työsopimus tai muu työsuhde. Kuten 

direktiivin 2010/18/EU liitteessä olevan 2 

lausekkeen 3 kohdan nojalla tätä nykyä 

säädetään, tähän olisi kuuluttava osa-

aikaisten ja määräaikaisten työntekijöiden 

tai henkilöiden, joilla on työsopimus tai 

työsuhde työvoiman vuokrausyrityksen 

kanssa, työsopimukset tai työsuhteet. 

(12) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 

kaikkiin työntekijöihin, joilla on 

työsopimus tai muu työsuhde. Kuten 

direktiivin 2010/18/EU liitteessä olevan 

2 lausekkeen 3 kohdan nojalla tätä nykyä 

säädetään, tähän olisi kuuluttava osa-

aikaisten ja määräaikaisten tai vakituisten 

työntekijöiden tai henkilöiden, joilla on 

työsopimus tai työsuhde työvoiman 

vuokrausyrityksen kanssa, työsopimukset 

tai työsuhteet. 
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Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Direktiivissä asetetaan etusijalle 

tasapainon luominen työ- ja 

yksityiselämän välille turvautumatta 

epävarmoihin ja epätyypillisiin 

työsuhteisiin. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (12 b) Tämän direktiivin tavoitteena on 

parantaa ja vahvistaa 

vanhempainvapaaoikeutta ja 

sääntelyvarmuutta koskevia säännöksiä, 

kun on kyse vapaan myöntämisestä 

vanhemmille, joiden lapsilla on jokin 

vamma tai vakava pitkäaikaissairaus, 

erityisesti jotta vältetään hakemusten 

mielivaltainen käsittely muiden kuin 

nykyisten säännösten mukaisten, tiettyjä 

ikäryhmiä koskevien vapaiden 

myöntämisessä sekä lastenhoitopalvelujen 

kustannusten kattamiseksi tarkoitettujen 

etusetelien tai erityisten maksujen 

käyttöönotossa. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Jotta naiset ja miehet voisivat jakaa 

hoitovelvoitteet tasapuolisemmin, olisi 

otettava käyttöön isien oikeus 

(13) Jotta naiset ja miehet voisivat jakaa 

hoitovelvoitteet tasapuolisemmin, olisi 

otettava käyttöön toisen vanhemman 
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isyysvapaaseen lapsen syntymän johdosta. 

Kansallisessa lainsäädännössä määritelty 

siviilisääty tai perheasema ei saisi vaikuttaa 

oikeuteen saada isyysvapaata, jotta 

jäsenvaltioiden väliset erot saataisiin 

tasattua. 

oikeus pyynnöstä isyysvapaaseen lapsen 

syntymän tai adoption johdosta. 

Kansallisessa lainsäädännössä määritelty 

siviilisääty tai perheasema tai palvelusaika 

tai työsopimuksen luonne ei saisi vaikuttaa 

oikeuteen saada isyysvapaata, jotta 

jäsenvaltioiden väliset erot saataisiin 

tasattua. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(14) Koska suurin osa isistä ei käytä 

oikeuttaan vanhempainvapaaseen tai siirtää 

huomattavan osan lomaoikeudestaan 

äideille, tässä direktiivissä pidennetään 

yhdestä neljään kuukauteen sitä 

vanhempainvapaajaksoa, jota ei voida 

siirtää yhdeltä vanhemmalta toiselle – 

samalla kun säilytetään kummankin 

vanhemman oikeus direktiivissä 

2010/18/EU tätä nykyä säädettyyn 

vähintään neljän kuukauden 

vanhempainvapaaseen; näin on tarkoitus 

kannustaa toista vanhempaa pitämään 

vanhempainvapaata. 

(14) Koska suurin osa isistä ei käytä 

oikeuttaan vanhempainvapaaseen tai siirtää 

huomattavan osan lomaoikeudestaan 

äideille, tässä direktiivissä pidennetään 

yhdestä neljään kuukauteen sitä 

vanhempainvapaajaksoa, jota ei voida 

siirtää yhdeltä vanhemmalta toiselle – 

samalla kun säilytetään kummankin 

vanhemman oikeus direktiivissä 

2010/18/EU tätä nykyä säädettyyn 

vähintään neljän kuukauden 

vanhempainvapaaseen; näin on tarkoitus 

edistää tiivistä varhaista suhdetta lapseen 

ja kannustaa toista vanhempaa pitämään 

vanhempainvapaata. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) Jotta vanhemmilla olisi paremmat 

mahdollisuudet käyttää 

vanhempainvapaata lasten kasvaessa, 

oikeus vanhempainvapaaseen olisi 

myönnettävä siihen asti, kun lapsi on 

vähintään 12-vuotias. Jäsenvaltioiden olisi 

voitava täsmentää, millaisessa määräajassa 

työntekijän on ilmoitettava työnantajalle 

(15) Jotta vanhemmilla olisi paremmat 

mahdollisuudet käyttää 

vanhempainvapaata lasten kasvaessa, 

oikeus vanhempainvapaaseen olisi 

myönnettävä siihen asti, kun lapsi on 

vähintään 13-vuotias. Jäsenvaltioiden olisi 

voitava täsmentää, millaisessa määräajassa 

työntekijän on ilmoitettava työnantajalle 
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vanhempainvapaan hakemisesta, ja 

päättää, voidaanko 

vanhempainvapaaoikeuteen soveltaa 

tiettyä palvelusaikaa koskevaa 

vähimmäisedellytystä. Koska 

sopimusjärjestelyjä on yhä 

monimuotoisempia, saman työnantajan 

palveluksessa täyttyneiden peräkkäisten 

määräaikaisten työsopimusten 

yhteismäärä olisi otettava huomioon 

palvelusaikaa laskettaessa. Työntekijöiden 

ja työnantajien tarpeiden 

tasapainottamiseksi jäsenvaltioiden olisi 

voitava päättää, määrittelevätkö ne sen, 

saavatko työnantajat lykätä 

vanhempainvapaan myöntämistä tietyissä 

olosuhteissa. Tällaisissa tapauksissa 

työnantajan olisi esitettävä perustelut 

lykkäämiselle. Koska jouston mahdollisuus 

lisää sen todennäköisyyttä, että toinen 

vanhempi (erityisesti isä) käyttää 

oikeuttaan vapaaseen, työntekijöiden olisi 

voitava pyytää vanhempainvapaata 

kokoaikaisena tai osa-aikaisena tai muussa 

joustavassa muodossa. Pitäisi olla 

työnantajan päätettävissä hyväksyykö se 

pyynnön saada vanhempainvapaata muussa 

joustavassa muodossa kuin kokoaikaisena. 

Jäsenvaltioiden olisi myös arvioitava, 

olisiko vanhempainvapaan 

myöntämisperusteita ja sitä koskevia 

yksityiskohtaisia sääntöjä mukautettava 

erityisen heikossa asemassa olevien 

vanhempien erityistarpeisiin. 

vanhempainvapaan hakemisesta. 

Työntekijöiden ja työnantajien tarpeiden 

tasapainottamiseksi jäsenvaltioiden olisi 

voitava päättää, määrittelevätkö ne sen, 

saavatko työnantajat lykätä 

vanhempainvapaan myöntämistä tietyissä 

olosuhteissa. Tällaisissa tapauksissa 

työnantajan olisi esitettävä perustelut 

lykkäämiselle kirjallisesti. Koska jouston 

mahdollisuus lisää sen todennäköisyyttä, 

että toinen vanhempi (erityisesti isä) 

käyttää oikeuttaan vapaaseen, 

työntekijöiden olisi voitava pyytää 

vanhempainvapaata kokoaikaisena tai osa-

aikaisena tai muussa joustavassa 

muodossa. Pitäisi olla työnantajan 

päätettävissä hyväksyykö se pyynnön 

saada vanhempainvapaata muussa 

joustavassa muodossa kuin kokoaikaisena. 

Jäsenvaltioiden olisi myös arvioitava, 

olisiko vanhempainvapaan 

myöntämisperusteita ja sitä koskevia 

yksityiskohtaisia sääntöjä mukautettava 

erityisen heikossa asemassa olevien 

vanhempien (yksinhuoltajat, vammaiset 

lapset, vakavat sairaudet) erityistarpeisiin. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Vanhempainvapaan jälkeisen 

työhönpaluun helpottamiseksi työntekijöitä 

ja työnantajia olisi kannustettava 

pitämään yllä yhteyttä vapaan aikana ja 

sopimaan järjestelyistä, jotka koskevat 

asianmukaisia työhönpaluutoimia, joista 

(16) Vanhempainvapaan jälkeisen 

työhönpaluun helpottamiseksi 

työntekijöiden ja työnantajien olisi 

sovittava järjestelyistä, jotka koskevat 

asianmukaisia työhönpaluutoimia, joista 

päätetään asianomaisten osapuolten kesken 
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päätetään asianomaisten osapuolten kesken 

ottaen huomioon kansalliset säädökset, 

työehtosopimukset ja käytännöt. 

ottaen huomioon kansalliset säädökset, 

työehtosopimukset ja käytännöt. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Tässä direktiivissä säädetyn 

omaishoitovapaaoikeuden lisäksi kaikkien 

työntekijöiden olisi säilytettävä oikeutensa 

ottaa työstä vapaata kiireellisten ja 

odottamattomien perheeseen liittyvien 

pakottavien syiden vuoksi, kuten 

direktiivissä 2010/18/EU nykyään 

säädetään, jäsenvaltioiden vahvistamien 

edellytysten puitteissa. 

(18) Tässä direktiivissä säädetyn 

omaishoitovapaaoikeuden lisäksi kaikkien 

työntekijöiden olisi säilytettävä oikeutensa 

ottaa työstä vapaata kiireellisten ja 

odottamattomien perheeseen liittyvien 

syiden vuoksi, kuten direktiivissä 

2010/18/EU nykyään säädetään, 

jäsenvaltioiden vahvistamien edellytysten 

puitteissa. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(19) Jotta lisättäisiin niiden – erityisesti 

miespuolisten – työntekijöiden, joilla on 

lapsia ja hoitovelvoitteita, kannustimia 

ottaa tässä direktiivissä säädettyä vapaata, 

heillä olisi oltava oikeus riittävään 

korvaukseen vapaan aikana. Korvauksen 

tason olisi vastattava vähintään sitä, mitä 

kyseinen työntekijä saisi sairauslomalla 

ollessaan. Jäsenvaltioiden olisi otettava 

huomioon sosiaaliturvaoikeuksien, 

terveydenhuolto mukaan luettuna, 

jatkuvuuden merkittävyys. 

(19) Jotta lisättäisiin niiden – erityisesti 

miespuolisten – työntekijöiden, joilla on 

lapsia ja hoitovelvoitteita, kannustimia 

ottaa tässä direktiivissä säädettyä vapaata, 

heillä olisi oltava oikeus riittävään 

korvaukseen vapaan aikana. Korvauksen 

tason olisi oltava riittävä mutta vastattava 

vähintään sitä, mitä kyseinen työntekijä 

saisi sairauslomalla ollessaan. 

Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 

sosiaaliturvaoikeuksien, terveydenhuolto 

mukaan luettuna, jatkuvuuden 

merkittävyys. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 21 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(21) Jotta työssäkäyvät vanhemmat ja 

omaistaan hoitavat saataisiin pidettyä 

osana työvoimaa, näiden työntekijöiden 

olisi voitava mukauttaa työaikansa 

henkilökohtaisten tarpeidensa ja 

mieltymystensä mukaiseksi. 

Työssäkäyvien vanhempien ja omaistaan 

hoitavien olisi tämän vuoksi voitava 

pyytää joustavia työjärjestelyjä 

hoivatarkoituksia varten; tällä tarkoitetaan 

työntekijöiden mahdollisuutta mukauttaa 

työskentelymalliaan muun muassa 

käyttämällä etätyöjärjestelyjä tai joustavia 

työaikoja tai lyhentämällä työaikaa. 

Jäsenvaltioiden olisi työntekijöiden ja 

työnantajien tarpeisiin vastaamiseksi 

voitava rajoittaa joustavien 

työjärjestelyjen, lyhennetty työaika 

mukaan luettuna, kestoa. Osa-aikatyö on 

osoittautunut hyödylliseksi antamalla 

joillekin naisille mahdollisuuden pysyä 

työmarkkinoilla lasten saannin jälkeen, 

mutta pitkät lyhennetyn työajan jaksot 

saattavat johtaa pienempiin 

sosiaaliturvamaksuihin, mikä puolestaan 

näkyy myöhemmin eläkeoikeuksien 

supistumisena tai puuttumisena. Viime 

kädessä työnantajan olisi päätettävä siitä, 

hyväksytäänkö työntekijän esittämä 

joustavia työjärjestelyjä koskeva pyyntö. 

Joustavien työjärjestelyjen tarpeen taustalla 

olevat erityiset olosuhteet saattavat 

muuttua. Työntekijöillä olisi näin ollen 

oltava oikeus palata alkuperäiseen 

työskentelymalliinsa tietyn sovitun 

ajanjakson päätyttyä sekä tämän lisäksi 

mahdollisuus pyytää tätä milloin tahansa, 

kun taustalla olevien olosuhteiden muutos 

sitä vaatii. 

(21) Jotta työssäkäyvät vanhemmat ja 

omaistaan hoitavat saataisiin pidettyä 

osana työvoimaa, työnantajien olisi 

annettava heille mahdollisuus mukauttaa 

työaikansa henkilökohtaisten tarpeidensa ja 

mieltymyksensä mukaiseksi. 

Työssäkäyvien vanhempien ja omaistaan 

hoitavien olisi kyseistä oikeutta 

väärinkäyttämättä voitava pyytää joustavia 

työjärjestelyjä hoivatarkoituksia varten; 

tällä tarkoitetaan työntekijöiden 

mahdollisuutta mukauttaa 

työskentelymalliaan muun muassa 

käyttämällä etätyöjärjestelyjä tai joustavia 

työaikoja tai lyhentämällä työaikaa. 

Jäsenvaltioiden olisi työntekijöiden ja 

työnantajien tarpeisiin vastaamiseksi ja sen 

varmistamiseksi, että kyseiset tarpeet ovat 

asianmukaisesti tasapainossa, voitava 

rajoittaa osa-aikatyön kestoa asettamalla 

etusijalle muut joustavat työjärjestelyt. 

Osa-aikatyö on kuin onkin osoittautunut 

hyödylliseksi antamalla joillekin naisille 

mahdollisuuden pysyä työmarkkinoilla 

lasten saannin tai muiden 

hoitovelvoitteiden jälkeen, mutta pitkät 

lyhennetyn työajan jaksot saattavat johtaa 

pienempiin sosiaaliturvamaksuihin, mikä 

puolestaan näkyy myöhemmin 

eläkeoikeuksien supistumisena tai 

puuttumisena. Viime kädessä työnantajan 

olisi päätettävä siitä, hyväksytäänkö 

työntekijän esittämä joustavia 

työjärjestelyjä koskeva pyyntö. Joustavien 

työjärjestelyjen tarpeen taustalla olevat 

erityiset olosuhteet saattavat muuttua. 

Työntekijöillä olisi näin ollen oltava oikeus 

palata alkuperäiseen työskentelymalliinsa 

tietyn sovitun ajanjakson päätyttyä sekä 

tämän lisäksi mahdollisuus pyytää tätä 

milloin tahansa, kun taustalla olevien 

olosuhteiden muutos sitä vaatii. 

 

Tarkistus  26 
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Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(23) Työntekijöitä, jotka käyttävät 

oikeuttaan pitää vapaata tai pyytää 

joustavia työjärjestelyjä, olisi suojeltava 

syrjinnältä tai miltä tahansa tästä syystä 

tapahtuvalta epäedullisemmalta kohtelulta. 

(23) Työntekijöitä, jotka käyttävät 

oikeuttaan pitää vapaata tai pyytää 

joustavia työjärjestelyjä, olisi suojeltava 

syrjinnältä, vastatoimilta tai miltä tahansa 

tästä syystä tapahtuvalta epäedullisemmalta 

kohtelulta. Vapaan pitämisellä tai 

joustavilla työjärjestelyillä ei saisi olla 

kielteisiä vaikutuksia työllisyystasoon tai 

muihin työoloihin. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(24) Työntekijöiden, jotka käyttävät 

tässä direktiivissä säädettyä oikeuttaan 

pitää vapaata tai pyytää joustavia 

työjärjestelyjä, olisi saatava suoja tällaisen 

vapaan hakemisen tai pitämisen tai 

tällaisten joustavien työjärjestelyjen 

pyytämistä koskevan oikeuden käyttämisen 

vuoksi tapahtuvalta irtisanomiselta ja 

mahdollisen irtisanomisen valmistelulta. 

Kun työntekijät katsovat tulleensa 

irtisanotuiksi näillä perusteilla, heidän olisi 

voitava pyytää työnantajaa esittämään 

asianmukaisesti perustellut irtisanomisen 

syyt. 

(24) Työntekijöiden, jotka käyttävät 

tässä direktiivissä säädettyä oikeuttaan 

pitää vapaata tai pyytää joustavia 

työjärjestelyjä, olisi saatava suoja tällaisen 

vapaan hakemisen tai pitämisen tai 

tällaisten joustavien työjärjestelyjen 

pyytämistä koskevan oikeuden käyttämisen 

vuoksi tapahtuvalta irtisanomiselta, 

työntekijälle vahingolliselta 

painostamiselta ja kiusaamiselta ja 

mahdollisen irtisanomisen valmistelulta. 

Kun työntekijät katsovat tulleensa 

irtisanotuiksi näillä perusteilla, heidän olisi 

voitava pyytää työnantajaa esittämään 

asianmukaisesti perustellut irtisanomisen 

syyt. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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Tässä direktiivissä säädetään 

vähimmäisvaatimuksista, joilla on tarkoitus 

toteuttaa naisten ja miesten välinen tasa-

arvo asioissa, jotka koskevat 

mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja 

kohtelua työssä, helpottamalla 

työssäkäyvien vanhempien ja omaistaan 

hoitavien työ- ja perhe-elämän 

yhteensovittamista. 

Tässä direktiivissä säädetään 

vähimmäisvaatimuksista, joilla on tarkoitus 

toteuttaa naisten ja miesten välinen tasa-

arvo asioissa, jotka koskevat 

mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja 

sosiaalisia oikeuksia ja palkkaa koskevaa 

kohtelua työssä, helpottamalla 

työssäkäyvien vanhempien ja omaistaan 

hoitavien työ- ja perhe-elämän 

yhteensovittamista. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 

työntekijöihin, niin naisiin kuin miehiin, 

joilla on työsopimus tai työsuhde. 

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 

työntekijöihin, sekä naisiin että miehiin, 

joilla on työsopimus tai työsuhde, 

sellaisena kuin se on määritelty 

jäsenvaltion lainsäädännössä, 

työehtosopimuksissa ja/tai 

noudatettavassa käytännössä. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) ’isyysvapaalla’ isille tarkoitettua 

vapaata työstä lapsen syntymän johdosta; 

a) ’isyysvapaalla’ toiselle 

vanhemmalle tarkoitettua palkallista 

vapaata työstä lapsen syntymän tai 

adoption johdosta; 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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b) ’vanhempainvapaalla’ vapaata 

työstä lapsen syntymän tai adoptoinnin 

vuoksi lapsesta huolehtimiseksi; 

b) ’vanhempainvapaalla’ palkallista 

vapaata työstä lapsen syntymän tai 

adoptoinnin vuoksi lapsesta 

huolehtimiseksi; 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a) ’yksinhuoltajavanhemmalla’ 

henkilöä, joka ei ole naimisissa eikä elä 

kansallisessa lainsäädännössä 

määritetyssä parisuhteessa ja jolla on 

yksin vanhempainvastuu lapsesta. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 

että isillä on oikeus pitää vähintään 

kymmenen työpäivän isyysvapaa lapsen 

syntymän johdosta. 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 

että toisella vanhemmalla on oikeus pitää 

vähintään pakollinen palkallinen 

neljäntoista työpäivän isyysvapaa lapsen 

syntymän tai adoptoinnin johdosta tai 

vähintään viidentoista työpäivän 

isyysvapaa monisynnytyksen tai 

useamman lapsen adoptoinnin johdosta. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 

oikeus isyysvapaaseen myönnetään toisen 
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vanhemman palvelusajasta ja 

työsopimuksen luonteesta riippumatta. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 

että työntekijöillä on yksilöllinen oikeus 

vähintään neljän kuukauden 

vanhempainvapaaseen, joka on pidettävä 

ennen kuin lapsi saavuttaa tietyn iän, jonka 

on oltava vähintään kaksitoista vuotta. 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 

että työntekijöillä on yksilöllinen oikeus 

vähintään kuuden kuukauden 

vanhempainvapaaseen, joka on pidettävä 

ennen kuin lapsi saavuttaa tietyn iän, jonka 

on oltava vähintään kolmetoista vuotta. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Yksinhuoltajavanhempien kohdalla 

vanhempainvapaan kesto on 

kaksinkertainen. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jos jäsenvaltiot sallivat yhden 

vanhemman siirtää 

vanhempainvapaaoikeuttaan toiselle 

vanhemmalle, niiden on varmistettava, että 

vähintään neljä kuukautta 

vanhempainvapaasta on sellaista, että sitä 

ei voida siirtää. 

2. Jos jäsenvaltiot sallivat yhden 

vanhemman siirtää 

vanhempainvapaaoikeuttaan toiselle 

vanhemmalle, niiden on varmistettava, että 

vähintään neljä kuukautta 

vanhempainvapaasta on sellaista, että sitä 

ei voida siirtää. Vammaisen tai vakavasti 

sairaan lapsen vanhempien kohdalla 
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vanhempainvapaan kesto on 

kaksinkertainen. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltio voi pitää 

vanhempainvapaaoikeuden 

vähimmäisedellytyksenä enintään vuoden 

työssäoloa tai palvelusaikaa. Kun on kyse 

neuvoston direktiivissä 1999/70/EY21 

tarkoitetuista peräkkäisistä määräaikaisista 

työsopimuksista, jotka ovat täyttyneet 

saman työnantajan palveluksessa, näiden 

sopimusten yhteismäärä on otettava 

huomioon palvelusaikaa laskettaessa. 

4. Jäsenvaltio voi pitää 

vanhempainvapaaoikeuden 

vähimmäisedellytyksenä enintään 

yhdeksän kuukauden työssäoloa tai 

palvelusaikaa. Kun on kyse neuvoston 

direktiivissä 1999/70/EY21 tarkoitetuista 

peräkkäisistä määräaikaisista 

työsopimuksista, jotka ovat täyttyneet 

saman työnantajan palveluksessa, näiden 

sopimusten yhteismäärä on pakollista ottaa 

huomioon palvelusaikaa laskettaessa. 

__________________ __________________ 

21 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 (EYVL 

L 175, 10.7.1999, s. 43). 

21 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 (EYVL 

L 175, 10.7.1999, s. 43). 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Työntekijöiden on työsuhteensa 

alussa saatava kirjallisesti tiedot 

työsuhteesta johtuvista oikeuksistaan ja 

velvollisuuksistaan, mukaan lukien 

oikeudet ja velvollisuudet koeajalla. 
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Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. Jäsenvaltioiden on arvioitava, onko 

vanhempainvapaan myöntämisperusteita ja 

soveltamista koskevia yksityiskohtaisia 

järjestelyjä tarpeen mukauttaa 

adoptiovanhempien, vammaisten 

vanhempien ja vammaisten tai 

pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien 

tarpeisiin. 

7. Jäsenvaltioiden on arvioitava, onko 

vanhempainvapaan myöntämisperusteita ja 

soveltamista koskevia yksityiskohtaisia 

järjestelyjä tarpeen laajentaa 

adoptiovanhempien, vammaisten 

vanhempien, yksinhuoltajavanhempien 

(yksinhuoltajaperheiden) ja vammaisten 

tai vakavasti pitkäaikaissairaiden lasten 

vanhempien tarpeisiin. Erityisesti 

vammaisten tai jäsenvaltion 

terveysviranomaisten vahvistamien 

todistusten mukaan vakavasti sairaiden 

lasten vanhempien esittämien 

vanhempainvapaan pitämistä koskevien 

pyyntöjen hylkääminen kielletään. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet varmistaakseen, että jokaisella 

työntekijällä on oikeus pitää vähintään viisi 

työpäivää omaishoitovapaata vuodessa. 

Tällaisen oikeuden edellytyksenä voi olla, 

että työntekijän omaisen terveydellisestä 

tilanteesta on esitettävä asianmukaiset 

perustelut. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet varmistaakseen, että jokaisella 

työntekijällä on oikeus pitää vähintään 

seitsemän työpäivää palkallista 

omaishoitovapaata vuodessa. Tällaisen 

oikeuden edellytyksenä on oltava, että 

työntekijän omaisen terveydellisestä 

tilanteesta esitetään asianmukaiset 

perustelut. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

6 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 6 a artikla 

 Vammaisille äideille tai toisille 

vanhemmille myönnettävä vapaa 

 Jäsenvaltioiden on taattava, että tässä 

direktiivissä esitettyjen eri vapaiden 

kestoja on voitava pidentää vähintään 

50 prosentilla, jos äiti tai toinen vanhempi 

on vammainen. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet varmistaakseen, että 

työntekijöillä on oikeus olla pois työstä 

kiireellisten perheeseen liittyvien 

pakottavien syiden vuoksi sellaisen 

sairauden tai tapaturman sattuessa, jonka 

vuoksi työntekijän välitön läsnäolo on 

välttämätöntä. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 

poissaoloa työstä pakottavan syyn vuoksi 

koskevan oikeuden tietyksi ajaksi 

vuosittain ja/tai tapauksittain. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet varmistaakseen, että 

työntekijöillä on oikeus olla pois työstä 

kiireellisten perheeseen liittyvien 

pakottavien syiden vuoksi sellaisen 

sairauden tai tapaturman sattuessa, jonka 

vuoksi työntekijän välitön läsnäolo on 

välttämätöntä. Jäsenvaltiot voivat pitää 

asianmukaisiksi katsomiensa todisteiden 

esittämistä poissaoloa työstä pakottavan 

syyn vuoksi koskevan oikeuden 

edellytyksenä. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava 

kansallisten olosuhteiden, kuten 

kansallisten säädösten, työehtosopimusten 

ja/tai käytäntöjen, mukaisesti ja ottaen 

huomioon työmarkkinaosapuolille siirretyn 

toimivallan, että 4, 5 ja 6 artiklassa 

tarkoitettuja oikeuksiaan vapaaseen 

käyttävät työntekijät saavat maksun tai 

riittävän korvauksen, jonka olisi vastattava 

Jäsenvaltioiden on varmistettava 

kansallisten olosuhteiden, kuten 

kansallisten säädösten, työehtosopimusten 

ja/tai käytäntöjen, mukaisesti ja ottaen 

huomioon työmarkkinaosapuolille siirretyn 

toimivallan, että 4, 5 ja 6 artiklassa 

tarkoitettuja oikeuksiaan vapaaseen 

käyttävät työntekijät saavat maksun, 

verohyvityksen tai riittävän korvauksen, 

joka ei saa olla vähemmän kuin määrä, 
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vähintään sitä, mitä kyseinen työntekijä 

saisi sairauslomalla ollessaan. 

jonka kyseinen työntekijä saisi 

sairauslomalla ollessaan. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 

että työntekijöillä, joilla on tietynikäisiä 

lapsia (ainakin 12:nteen ikävuoteen asti), ja 

omaistaan hoitavilla on oikeus pyytää 

joustavia työjärjestelyjä hoivatarkoituksia 

varten. Tällaisten joustavien 

työjärjestelyjen kestoa voidaan rajoittaa 

kohtuullisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 

että työntekijöillä, joilla on tietynikäisiä 

lapsia (ainakin 13:nteen ikävuoteen asti), ja 

omaistaan hoitavilla on oikeus pyytää 

joustavia työjärjestelyjä hoivatarkoituksia 

varten. Tällaisten joustavien 

työjärjestelyjen kestoa voidaan rajoittaa 

kohtuullisesti. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Työnantajien on harkittava 

1 kohdassa tarkoitettuja joustavia 

työjärjestelyjä koskevia pyyntöjä ja 

vastattava niihin sekä työnantajan että 

työntekijän tarpeet huomioon ottaen. 

Työnantajien on perusteltava pyynnön 

epääminen. 

2. Työnantajien on harkittava 

1 kohdassa tarkoitettuja joustavia 

työjärjestelyjä koskevia pyyntöjä ja 

vastattava niihin kirjallisesti sekä 

työnantajan että työntekijän tarpeet 

huomioon ottaen. Työnantajien on 

perusteltava kirjallisesti tällaisen pyynnön 

epääminen. 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Kun 1 kohdassa tarkoitettujen 

joustavien työjärjestelyjen kesto on 

rajallinen, työntekijöillä on oltava oikeus 

3. Kun 1 kohdassa tarkoitettujen 

joustavien työjärjestelyjen kesto on 

rajallinen, työntekijöillä on oltava oikeus 



 

AD\1153958FI.docx 25/30 PE606.271v03-00 

 FI 

palata alkuperäiseen työskentelymalliin 

sovitun ajan päättyessä. Työntekijällä on 

lisäksi oltava oikeus pyytää paluuta 

alkuperäiseen työskentelymalliin, kun 

tämä on perusteltua olosuhteiden 

muutoksen vuoksi. Työnantajilla on 

velvollisuus harkita näitä pyyntöjä ja 

vastata niihin sekä työnantajan että 

työntekijän tarpeet huomioon ottaen. 

palata alkuperäiseen työskentelymalliin 

sovitun ajan päättyessä. Lisäksi on 

säädettävä työntekijän työhön paluun 

jälkeisestä siirtymäkauden suoja-ajasta, 

jotta työntekijän siirtyminen takaisin 

työelämään tapahtuisi sujuvammin ja 

tehokkaammin, kun otetaan huomioon, 

että tämän suoja-ajan aikana uuden 

teknologian käyttö voisi auttaa 

työntekijöitä palaamaan työhön kestävällä 

tavalla sujuvammin ja saattamaan 

tietonsa ajan tasalle. Työntekijällä on 

lisäksi oltava oikeus pyytää paluuta 

alkuperäiseen työskentelymalliin samalla 

työllisyystasolla. Työnantajien on 

perusteltava kirjallisesti tällaisen pyynnön 

epääminen. 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet kieltääkseen työntekijöiden 

epäedullisemman kohtelun sillä 

perusteella, että he ovat hakeneet tai 

pitäneet 4, 5 tai 6 artiklassa tarkoitettua 

vapaata tai käyttäneet oikeuttaan 9 

artiklassa tarkoitettuihin joustaviin 

työjärjestelyihin. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet kieltääkseen työntekijöiden 

syrjinnän ja epäedullisemman kohtelun 

sillä perusteella, että he ovat hakeneet tai 

pitäneet 4, 5 tai 6 artiklassa tarkoitettua 

vapaata tai käyttäneet oikeuttaan 

9 artiklassa tarkoitettuihin joustaviin 

työjärjestelyihin. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Työntekijät, jotka katsovat 

joutuneensa irtisanotuiksi 4, 5 tai 6 

artiklassa tarkoitetun vapaan hakemisen tai 

pitämisen tai 9 artiklassa tarkoitettuja 

joustavia työjärjestelyjä koskevan oikeuden 

käyttämisen vuoksi, voivat pyytää 

2. Työntekijöillä, jotka katsovat 

joutuneensa irtisanotuiksi 4, 5 tai 

6 artiklassa tarkoitetun vapaan hakemisen 

tai pitämisen tai 9 artiklassa tarkoitettuja 

joustavia työjärjestelyjä koskevan oikeuden 

käyttämisen vuoksi, on oikeus pyytää 
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työnantajaa toimittamaan irtisanomisesta 

asianmukaisesti perustellut syyt. 

Työnantajan on esitettävä perustelut 

kirjallisina. 

työnantajaa toimittamaan irtisanomisesta 

asianmukaisesti perustellut syyt. 

Työnantaja on velvoitettava esittämään 

hyvissä ajoin perustelut kirjallisina. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on säädettävä 

seuraamuksia koskevista säännöistä, joita 

sovelletaan, jos tämän direktiivin nojalla 

annettuja kansallisia säännöksiä tai tämän 

direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 

oikeuksia koskevia asiaankuuluvia jo 

voimassa olevia säännöksiä ei noudateta. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 

tarvittavat toimenpiteet seuraamusten 

soveltamisen varmistamiseksi. 

Seuraamusten on oltava tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia. Ne voivat olla 

sakkoja. Niihin voi sisältyä myös 

korvauksen maksaminen. 

Jäsenvaltioiden on säädettävä 

seuraamuksia koskevista säännöistä, joita 

sovelletaan, jos tämän direktiivin nojalla 

annettuja kansallisia säännöksiä tai tämän 

direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 

oikeuksia koskevia asiaankuuluvia jo 

voimassa olevia säännöksiä ei noudateta. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia 

sovelletaan. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 

tarvittavia toimenpiteitä työntekijöiden ja 

työntekijöiden edustajina toimivien 

työntekijöiden suojelemiseksi työnantajan 

harjoittamalta epäsuotuisalta kohtelulta tai 

epäsuotuisilta seurauksilta, jotka johtuvat 

heidän esittämästään valituksesta 

yrityksessä tai vireille panemastaan 

oikeudellisesta menettelystä, jonka 

tarkoituksena on varmistaa, että tällä 

direktiivillä myönnettyjä oikeuksia 

noudatetaan. 

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 

tarvittavia toimenpiteitä työntekijöiden 

suojelemiseksi työnantajan harjoittamalta 

epäsuotuisalta kohtelulta tai epäsuotuisilta 

seurauksilta, jotka johtuvat heidän 

esittämästään valituksesta yrityksessä tai 

vireille panemastaan oikeudellisesta 

menettelystä, jonka tarkoituksena on 

varmistaa, että tällä direktiivillä 

myönnettyjä oikeuksia noudatetaan. 
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Tarkistus  52 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

direktiivin 2006/54/EY 20 artiklan nojalla 

nimetty elin tai nimetyt elimet, jonka tai 

joiden tehtävänä on edistää, analysoida, 

valvoa ja tukea lasten vanhempien ja 

omaistaan hoitavien yhdenvertaisen, 

sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä 

vapaan kohtelun toteuttamista, ovat 

toimivaltaisia myös tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

direktiivin 2006/54/EY 20 artiklan nojalla 

nimetty elin tai nimetyt elimet, jonka tai 

joiden tehtävänä on edistää, analysoida, 

valvoa ja tukea lasten vanhempien ja 

omaistaan hoitavien yhdenvertaisen, 

sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä 

vapaan kohtelun toteuttamista, ovat 

toimivaltaisia myös tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, 

sanotun vaikuttamatta 

työsuojelutarkastuselinten tai muiden 

elinten, myös sosiaaliviranomaisten, 

valtuuksiin valvoa työntekijöiden 

oikeuksia. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tai pitää 

yllä säännöksiä, jotka ovat työntekijöiden 

kannalta tässä direktiivissä säädettyjä 

säännöksiä edullisemmat. Niiden on 

kuitenkin varmistettava, että vähintään 

neljän kuukauden jaksoa 

vanhempainvapaasta ei voida siirtää, kuten 

5 artiklan 2 kohdassa säädetään. 

Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tai pitää 

yllä säännöksiä, jotka ovat työntekijöiden 

kannalta tässä direktiivissä säädettyjä 

säännöksiä edullisemmat, mutta ne eivät 

saa heikentää jäsenvaltioiden 

kansallisessa lainsäädännössä 

vahvistettuja vaatimuksia. Niiden on 

kuitenkin varmistettava, että vähintään 

neljän kuukauden jaksoa 

vanhempainvapaasta ei voida siirtää, kuten 

5 artiklan 2 kohdassa säädetään, ja että 

vammaisten ja jäsenvaltion 

terveysviranomaisten vahvistamien 

todistusten mukaan vakavasti sairaiden 

lasten vanhempien vapaa suojataan 

velvoittavasti. 
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Tarkistus  54 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle viimeistään viiden vuoden 

kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 

kaikki tämän direktiivin soveltamista 

koskevat tiedot, jotka komissio tarvitsee 

voidakseen laatia Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen tämän 

direktiivin soveltamisesta. 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta 

... [kolmen vuoden kuluttua tämän 

direktiivin voimaantulosta] kaikki tämän 

direktiivin soveltamista koskevat tiedot ja 

perusteellinen arviointi direktiivin 

vaikutuksista naisten työllisyyttä koskeviin 

tilastoihin, ja tarvittaessa on esitettävä 

säädösehdotus. 
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