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1. Johdanto

Direktiivin 92/85/ETY muuttamista koskevan Euroopan komission ehdotuksen tavoitteena 
on parantaa raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden 
turvallisuutta ja terveyttä. Tämä lainsäädäntöaloite, joka on osa komission 
"yhteensovittamispakettia", on yksi sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla edistävistä 
aloitteista.

Esittelijä tukee direktiivin 92/85/ETY tarkistamista, mutta katsoo kuitenkin, että komission 
ehdotuksen uudelleenmuotoilu on toivottavaa sekä miesten ja naisten välisten 
epäsuhtaisuuksien vähentämiseksi työmarkkinoilla että työ-, perhe- ja yksityiselämän 
aktiivisen ja tasapainoisen yhteensovittamisen edistämiseksi erityisesti siksi, että nykyinen 
tilanne ei kannusta vanhempia jakamaan vastuuta. 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 141 artiklan lisääminen tämän ehdotuksen 
yhdistettyyn oikeusperustaan – työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua koskevan 
137 artiklan 2 kohta ja miesten ja naisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistämistä koskeva 
141 artiklan 3 kohta – antaa direktiiville suuremman käsitteellisen sopusoinnun. Toisaalta 
oikeusperustan laajentaminen mahdollistaa yhteiskunnallisesti tärkeitä arvoja olevien äitiyden 
ja isyyden suojeluun liittyvien säännösten sisällyttämisen.

Tässä ehdotuksessa esitellyt muutokset käsittelevät erityisesti äitiysvapaan vähimmäiskeston 
pidentämistä 14 viikosta 18 viikkoon, täyttä palkkaa vastaavaa korvausta koskevaa 
periaatetta, turvallisuutta ja terveyttä koskevien vaatimusten asettamista työpaikoille ja 
irtisanomiskieltoa.

2. Vanhempien jaettu vastuu

EU:n sosiaalisessa toimintaohjelmassa on määritelty etusijalle sekä naisille että miehille 
suunnatun, työ- ja perhe-elämän sekä henkilökohtaisen elämän yhteensovittamisen 
helpottamista koskevan politiikan edistämisen tarve. Työn ja perhe- sekä yksityiselämän 
yhteensovittamisen vahvistaminen on myös yksi naisten ja miesten tasa-arvon 
etenemissuunnitelmassa toimintakaudelle 2006–2010 määritellyistä kuudesta etusijalla 
olevasta toiminta-alueesta. 

EU:ta kohtaa nykyisin väestöllinen haaste, jonka tunnusominaisuuksia ovat alhainen 
syntyvyyden taso ja vanhusten osuuden kasvu. Työ- ja perhe-elämän välistä tasapainoa 
suosivien säännösten parantaminen vastaa osaltaan tähän väestön vähenemistä koskevaan 
haasteeseen.

Esittelijä kuitenkin vahvistaa, että sukupuolia koskevat stereotypiat säilyvät yhteiskunnassa 
vahvoina ja muodostavat esteen naisten pääsylle töihin erityisesti laadukkaiden töiden osalta. 
Toisin kuin miesten naisten nähdään yhä olevan pääasiallisesti vastuussa lasten ja muiden 
hoitoa tarvitsevien hoidosta, ja naiset kohtaavat usein tarpeen tehdä valinta äitiyden ja 
ammatin harjoittamisen välillä. Naiset käsitetään usein työntekijöiksi, joihin liittyy "korkea 
riski" ja jotka ovat "toissijaisia valintoja" tai "hankalia" siksi, että heillä on suuri 
todennäköisyys tulla raskaaksi ja käyttää hyväkseen oikeuttaan äitiysvapaaseen. Tämän 
vuoksi on erittäin tärkeää, että uudet vapaan muodot eivät heijasta tai vahvista yhteiskunnassa 
olemassa olevia stereotypioita.
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Äitiys ja isyys kuuluvat perusoikeuksiin ja ovat välttämättömiä yhteiskunnallisen tasapainon 
kannalta. Tämän vuoksi on toivottavaa, että direktiivin 92/85/ETY tarkistus hyödyttäisi 
työssäkäyviä naisia ja suojelisi äitiyttä ja isyyttä erityisesti sellaisten toimenpiteiden avulla, 
jotka kannustavat miehiä ottamaan vastuuta perheasioista.

Lapsen fyysisesti, emotionaalisesti ja henkisesti terveen kehityksen kannalta on erittäin 
tärkeää, että isä osallistuu lapsen elämään lapsen ensimmäisistä elinkuukausista alkaen. 
Tämän vuoksi on välttämätöntä, että yhteisön lainsäädännössä otetaan huomioon myös 
henkilökohtainen palkallinen isyysvapaa, jota ei voi siirtää ja joka aviopuolison on käytettävä 
yhtä aikaa äitiysvapaan kanssa. Adoptointitapauksissa olisi samoin tunnustettava oikeus 
vapaaseen, joka jaettaisiin avioparin kesken.

3. Äitiysvapaan kesto

Ehdotus pidentää äitiysvapaata 18 viikkoon, joista kuusi viikkoa on pidettävä heti 
synnytyksen jälkeen, vastaa ILO:n äitiyden suojelusta antamassa ja vuonna 2000 
hyväksytyssä suosituksessa nro 191 määriteltyä ajanjaksoa.

Koska äitiysvapaan pituus on useissa jäsenvaltioissa jo nykyisin 18 viikkoa, neljän viikon 
pidennys (nykyisestä 14 viikosta ehdotettuun 18 viikkoon) tarkoittaa pientä muutosta, jolla 
olisi todennäköisesti vähän merkitystä useiden jäsenvaltioiden nykyiselle sääntely-
ympäristölle. Myös miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevä neuvoa-antava 
komitea suosittelee vapaan keston pidentämistä 24 viikkoon.

Komission ehdotus ei sisällä imettämistä koskevia määräyksiä. Ottaen huomioon WHO:n 
antaman suosituksen A55/15 imetyksen tärkeydestä lapsen ensimmäisinä elinkuukausina sekä 
ILO:n sopimuksen nro 183 10 artiklan, jossa suositellaan, että naisilla olisi oikeus imetyksen 
vuoksi yhteen tai useampaan taukoon päivän aikana tai päivittäisen työajan lyhentämiseen, 
esittelijä puoltaa, että työajan lyhentäminen imetyksen vuoksi ilman minkäänlaisia 
etuoikeuksien menettämistä on otettava huomioon.

4. Korvaus

Komission ehdotuksessa ehdotetaan, että äitiysvapaan aikana maksetaan täysi 
kuukausipalkka, joka vastaa viimeistä kuukausipalkkaa tai keskimääräistä kuukausipalkkaa. 
Tämä säännös ei ole kuitenkaan pakollinen, vaan jokainen jäsenvaltio voi itse määritellä 
korvauksen suuruuden, joka ei saa kuitenkaan olla koskaan sairauspäivärahaa pienempi.

Esittelijä on yhtä mieltä komission ehdotuksen kanssa, koska kokonaista palkkaa vastaava 
korvaus äitiysvapaan aikana on takuu sille, että naiset eivät kärsi taloudellista vahinkoa 
lapsentekopäätöksen vuoksi.

5. Irtisanomiskielto

Yleisesti ottaen irtisanomiskieltoa ja työntekijöiden oikeuksia koskevat ehdotetut muutokset 
ovat myönteisiä. Oikeuksia olisi voitava laajentaa kattamaan isä isyysvapaan käyttämisen 
aikana.

Komission ehdotuksessa kielletään irtisanominen raskauden alun jälkeen ja ennen kuin on 
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kulunut kuusi kuukautta äitiysvapaan päättymisestä. Tätä ajanjaksoa olisi pidennettävä 
vuodella, koska useissa tapauksissa työntekijän on sopeuduttava uuteen työtilanteeseen, mikä 
vaatii aikaa.

Esittelijä pitää myönteisinä tämän asian yhteydessä ehdotettuja muutoksia, joihin kuuluu 
oikeus palata työpaikalla samaan tai vastaavaan asemaan sekä hyötyä poissaolon aikana 
mahdollisesti tapahtuneista parannuksista. Esittelijä kuitenkin puoltaa sen valvontaa, että 
"vastaavaksi" nimitetyn työaseman tehtävien sisältö olisi todellakin sama siitä saatavan 
palkan ja siihen kuuluvien tehtävien osalta.

6. Joustavuus työjärjestelyissä

Esittelijä myöntää, että on tärkeää ottaa käyttöön mahdollisuus, että työntekijä voi 
äitiysvapaaltaan palatessaan pyytää työnantajaltaan työaikatauluihin ja työjärjestelyihin 
liittyviä muutoksia. Työnantajan ei ole pelkästään harkittava kyseistä pyyntöä, vaan 
työnantajan on myös otettava se huomioon, mikäli pyyntö on oikeutettu.

Tämä oikeus on laajennettava koskemaan myös isää ottaen huomioon vanhempien vastuiden 
jakamisen edistämisen naisten ja miesten välillä. Se, että naiset turvautuvat miehiä useammin 
näihin säännöksiin luo epätasapainoa miesten ja naisten välille ja vaikuttaa kielteisesti naisten 
tilanteeseen työpaikalla ja naisten taloudelliseen riippuvuuteen.

Esittelijä pahoittelee, että komissio ei ole ehdottanut yötyötä koskevia muutoksia. Esittelijä 
puoltaa uutta säännöstä, jossa otettaisiin huomioon yötyötä koskevat erivapaudet raskaana 
oleville naisille joitakin viikkoja ennen raskautta ja raskauden jälkeen sekä koko imetysajan 
ajan.

Esittelijä pitää myös erittäin tärkeänä sellaisen uuden säännöksen luomista, jossa annettaisiin 
raskaana olevalle, äskettäin synnyttäneelle tai imettävälle työntekijälle sekä isyysvapaan 
käyttäneelle isälle mahdollisuus kieltäytyä ylityösuorituksista.

7. Terveys ja turvallisuus

Riskien arvioinnilla on keskeinen rooli tässä ehdotuksessa. Ehdotuksessa ei kuitenkaan 
määritellä minkäänlaista ennaltaehkäisevää toimenpidettä kaikkien lisääntymistä koskevien 
riskien poistamiseksi. 

Säännökset eivät velvoita työnantajaa ryhtymään minkäänlaisiin toimiin ennen kuin 
työnantajalle on kerrottu työntekijän raskaudesta, mikä tapahtuu noin seitsemännellä tai 
kahdeksannella raskausviikolla. 

Sikiön epämuodostumiin liittyvät merkittävimmät riskit koskevat kuitenkin ensimmäisiä 
raskausviikkoja.

Geneettisiä muutoksia ja poikkeavuuksia aiheuttavat tekijät, jotka aiheuttavat 
hedelmättömyyttä, epämuodostumia ja kromosomien epämuodostumia, voivat vaikuttaa sekä 
miehiin että naisiin ennen hedelmöittymistä ja vaikuttavat ennen kaikkea sikiöön.

Esittelijä ilmaisee huolensa tästä asiasta ja katsoo, että raskaana olevia, äskettäin synnyttäneitä 
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tai imettäviä työntekijöitä ei tule jättää huomioimatta. 

On tärkeää edistää asian ennaltaehkäisevää käsittelyä, jolla varmistetaan, että työpaikkaan 
liittyvistä riskeistä tehdään asianmukainen arviointi, mikäli työpaikalla työskentelee 
hedelmällisessä iässä olevia naisia tai miehiä.


