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Pyysitte 12. tammikuuta 2010 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon edellä mainitun komission 
ehdotuksen oikeusperustan asianmukaisuudesta.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 28. tammikuuta 2010.

Komissio on esittänyt direktiiviehdotuksen oikeusperustaksi EY:n perustamissopimuksen 
137 artiklan 2 kohtaa ja 141 artiklan 3 kohtaa. Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen 
oikeusperustana ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimuksen) 
153 artiklan 2 kohta ja 157 artiklan 3 kohta.

Tietyt asiasta vastaavan valiokunnan jäsenet ovat esittäneet tarkistuksia, joilla poistetaan 
direktiiviehdotuksen johdanto-osan viittaus 157 artiklan 3 kohtaan. Kysymys koskeekin sitä, 
voiko direktiiviehdotuksen oikeusperustana olla yksinomaan 153 artikla.
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Menettelyn kannalta edellä mainittujen määräysten yhdistäminen ei aiheuta ongelmia, sillä 
kummassakin tapauksessa sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä. Ongelmia ei aiheudu 
siitäkään, että 153 artiklan 2 kohdassa edellytetään sekä talous- ja sosiaalikomitean että 
alueiden komitean ja 157 artiklassa vain ensiksi mainitun komitean kuulemista.

I. SEUT-sopimuksen asiaa koskevat artiklat

157 artikla

1. Jokainen jäsenvaltio huolehtii sen periaatteen noudattamisesta, jonka mukaan miehille ja 
naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka.

2. Tässä artiklassa palkalla tarkoitetaan tavallista perus- tai vähimmäispalkkaa ja muuta 
korvausta, jonka työntekijä suoraan tai välillisesti saa työnantajaltaan työstä tai tehtävästä 
rahana tai luontoisetuna.

Samalla palkalla ilman sukupuoleen perustuvaa syrjintää tarkoitetaan, että:

a) palkka, joka maksetaan työn tuloksen perusteella, lasketaan saman mittayksikön mukaan;

b) palkka, joka maksetaan työhön käytetyn ajan perusteella, on sama samasta tehtävästä.

3. Euroopan parlamentti ja neuvosto toteuttavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan toimenpiteet, joilla varmistetaan miesten ja naisten 
tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltaminen työtä ja 
ammattia koskevissa kysymyksissä, mukaan lukien samasta tai samanarvoisesta työstä 
maksettavan saman palkan periaate.

4. …

153 artikla

1. Edellä 151 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi unioni tukee ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimintaa seuraavilla aloilla:

a) erityisesti työympäristön parantaminen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi;

b) työehdot;

c) työntekijöiden sosiaaliturva ja sosiaalinen suojeleminen;

d) työtekijöiden suojelu työsopimuksen päättymisen yhteydessä;

e) tiedottaminen työntekijöille ja työntekijöiden kuuleminen;

f) työntekijöiden ja työnantajien edustaminen ja heidän etujensa kollektiivinen turvaaminen, 
mukaan lukien yhteistoiminta työpaikalla, jollei 5 kohdasta muuta johdu;
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g) sellaisten kolmansien maiden kansalaisten palvelussuhteen ehdot, jotka oleskelevat 
laillisesti unionin alueella;

h) työmarkkinoilta syrjäytyneiden henkilöiden integroiminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 166 artiklan määräyksiä;

i) miesten ja naisten välinen tasa-arvo asioissa, jotka koskevat heidän mahdollisuuksiaan 
työmarkkinoilla sekä heidän kohteluaan työssä;

j) sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen;

k) sosiaalisen suojelun järjestelmien nykyaikaistaminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
c alakohdan soveltamista.

2. Tätä varten Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat:

a) …;

b) antaa 1 kohdan a–i alakohdassa tarkoitetuilla aloilla direktiivein säännöksiä 
vähimmäisvaatimuksista, jotka pannaan täytäntöön asteittain ottaen huomioon kunkin 
jäsenvaltion edellytykset ja kussakin jäsenvaltiossa voimassa oleva tekninen sääntely. Näissä 
direktiiveissä vältetään säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia tai oikeudellisia 
rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten yritysten perustamista taikka niiden 
kehittämistä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto tekevät ratkaisunsa tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan.

…

3. …

II. Komission valitsema oikeusperusta

Komissio perustelee kahden oikeusperustan valintaa näin: Ehdotus perustuu [SEUT-
sopimuksen 153 artiklan 2 kohtaan ja 157 artiklan 3 kohtaan]. Vaikka direktiivi 92/85/ETY 
perustuukin [nykyiseen SEUT-sopimuksen 153 artiklaan] ja on terveys- ja 
turvallisuusdirektiivissä 89/391/ETY tarkoitettu erityisdirektiivi, tämän ehdotuksen 
oikeusperustaan on otettu myös perustamissopimuksen [157] artikla. Äitiysvapaa on 
olennainen osa raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden suojelua. Suoja raskauteen tai äitiyteen perustuvalta 
irtisanomiselta tai syrjinnältä auttaa sekin naisten terveyden ja turvallisuuden suojelua kuten 
myös se, että äitiysvapaalta maksetaan korvausta. Äitiysvapaaseen, sen kestoon, 
maksettavaan korvaukseen liittyvät säännöt sekä äitiyslomalle jäävien tai siltä palaavien 
naisten oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat kuitenkin erottamattomalla tavalla [157] artiklan 
3 kohdassa vahvistetun, naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
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kohtelun periaatteen soveltamiseen. Tämän vuoksi ehdotuksen oikeusperustat kuuluvat 
yhteen1.

III. Analyysi

Nyt käsillä olevalla direktiiviehdotuksella pyritään muuttamaan aiempaa direktiiviä 
(92/85/ETY), jonka oikeusperustana oli 118 a artikla, SEUT-sopimuksen 153 artiklan 
edeltäjä. Miesten ja naisten tasa-arvoa ei tuolloin mainittu 118 a artiklassa, vaan sitä 
käsiteltiin 119 artiklassa ja siinäkin ainoastaan tasa-arvoisen kohtelun kannalta palkkauksessa.

Perussopimuksissa on Amsterdamin sopimuksesta lähtien ollut määräyksiä miesten ja naisten 
tasa-arvosta. Se asetetaan nyt yleiseksi periaatteeksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
(SEU-sopimuksen) 3 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa, jonka mukaan unioni "torjuu 
sosiaalista syrjäytymistä ja syrjintää sekä edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
sosiaalista suojelua, naisten ja miesten tasa-arvoa, sukupolvien välistä yhteisvastuuta ja 
lapsen oikeuksien suojelua". Tätä vahvistetaan SEUT-sopimuksen 8 artiklassa: "Unioni pyrkii 
kaikissa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa." Periaatetta sovelletaan sosiaalipolitiikassa 153 artiklan 
1 kohdan i alakohdan nojalla ("miesten ja naisten välinen tasa-arvo asioissa, jotka koskevat 
heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla sekä heidän kohteluaan työssä") ja 157 artiklan, 
etenkin sen 3 kohdan nojalla (sellaisten toimenpiteiden toteuttaminen, joilla "varmistetaan 
miesten ja naisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
soveltaminen työtä ja ammattia koskevissa kysymyksissä, mukaan lukien samasta tai 
samanarvoisesta työstä maksettavan saman palkan periaate").

Komissio on direktiiviehdotuksessa lisännyt alkuperäiseen oikeusperustaan, joka on nykyinen 
SEUT-sopimuksen 153 artikla ja jossa määrätään muun muassa työntekijöiden terveydestä ja 
turvallisuudesta sekä miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta asioissa, jotka koskevat heidän 
kohteluaan työssä, 157 artiklan 3 kohdan, joka koskee nimenomaan miesten ja naisten tasa-
arvoista kohtelua työtä ja ammattia koskevissa kysymyksissä. Komissio pyrkii näin 
osoittamaan, että direktiiviehdotus koskee paitsi otsikossa mainittujen raskaana olevien ja 
äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta myös 
äitiysvapaaseen, sen kestoon ja maksettavaan korvaukseen liittyviä sääntöjä sekä äitiyslomalle 
jäävien tai siltä palaavien naisten oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka sen mielestä kuuluvat 
erottamattomalla tavalla 157 artiklan 3 kohdassa vahvistetun, naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen soveltamiseen. Tämä näkyy 
direktiiviehdotuksen johdanto-osan 2 kappaleessa, jossa perustellaan oikeusperustan 
lisäämistä seuraavasti: "Koska tässä direktiivissä käsitellään raskaana olevien ja äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden lisäksi myös 
yhdenvertaiseen kohteluun liittyviä kysymyksiä, kuten oikeutta palata samaan tai vastaavaan 
työpaikkaan, irtisanomiseen liittyviä sääntöjä ja työhön liittyviä oikeuksia sekä äitiysloman 
ajalta maksettavan korvauksen parantamista, direktiivin oikeusperustan muodostavat yhdessä 
perustamissopimuksen [153] ja [157] artikla."

                                               
1 Viittaukset on saatettu ajan tasalle Lissabonin sopimuksen voimaantulon huomioon ottaen.
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Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa esitettyjä asiaa koskevia 
tarkistuksia perustellaan seuraavasti:

"Direktiivi 92/85/ETY koskee niiden säännösten parantamista, jotka koskevat raskaana 
olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden terveyden suojelua ennen 
synnytystä ja sen jälkeen. Tarkoituksena on ottaa huomioon naisten biologinen tila raskauden 
aikana ja sen jälkeen yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Synnytyksen 
perusteella voi lomaa saada ainoastaan raskaana oleva työntekijä. Direktiivi ei liity tasa-
arvoisiin mahdollisuuksiin ja tasa-arvoiseen kohteluun työelämässä tai perhe- ja työelämän 
yhteensovittamiseen. Siksi ei pidä viitata [157] artiklaan" (tarkistukset 74 ja 77, Anna 
Záborská).

"Oikeusperustaksi valittu perustamissopimuksen [157] artikla on ongelmallinen. Vuoden 
1992 direktiivi perustui työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemista koskevaan 
EY:n perustamissopimuksen [153] artiklaan. Sen sijaan [157] artikla koskee miesten ja 
naisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen kohtelun periaatetta. Tämän 
oikeusperustan lisäys on perusteena direktiivin soveltamisalan laajentamiselle äitiysloman 
ulkopuolelle (erityisesti vanhempain-, isyys- ja adoptiovapaaseen) ja rajaa äitiyslomaan 
liittyvät kysymykset miesten ja naisten tasa-arvoperiaatteen tiukkaan noudattamiseen" 
(tarkistukset 75 ja 78, Philippe Juvin).

Näistä perusteluista voidaan ottaa esille kaksi kysymystä. Ensiksikin on määritettävä, onko 
miesten ja naisten tasa-arvon käsitteen ja direktiivin tarkoituksen välillä suoraa yhteyttä vai ei.

Jos tähän kysymykseen vastataan myöntävästi, on selvitettävä, onko 157 artiklan 3 kohdan 
lisääminen 153 artiklan 2 kohtaan asianmukaista, sillä kumpikin määräys liittyy miesten ja 
naisten tasa-arvoon työtä ja ammattia koskevissa kysymyksissä.

Onko direktiivin tarkoituksen ja miesten ja naisten tasa-arvoa koskevan kysymyksen välillä 
yhteyttä?

Direktiivin tarkoituksena on suojella raskaana olevia, äskettäin synnyttäneitä tai imettäviä 
työntekijöitä. Koska edellä mainitut tilanteet koskevat biologisista syistä yksinomaan naisia, 
direktiiviä sovelletaan vain naisiin tai sen säännökset on tarkoitettu vain naisille. Perustelu, 
jonka mukaan direktiivi ei liity miesten ja naisten tasa-arvoon, näyttäisi ensi silmäyksellä 
aukottomalta, mutta näin ei ole.

Oikeuskäytännön mukaan toimen oikeusperustan valinta "ei voi perustua ainoastaan tietyn 
toimielimen näkemykseen ... , vaan sen on perustuttava tuomioistuimen tutkittavissa oleviin 
objektiivisiin seikkoihin"1, ja "tällaisiin seikkoihin kuuluvat erityisesti toimen tavoite ja 
sisältö"2. Kun otetaan huomioon sekä itse direktiivistä että yleisestä asiayhteydestä saatava 
laaja näyttö, on hyvinkin selvää, että direktiivillä on perusluonteinen yhteys miesten ja naisten 
tasa-arvoa koskevaan kysymykseen. Vastakkainen tulkinta ei olisi järkevä, vaan siinä 
ymmärrettäisiin väärin direktiiviehdotuksen henki ja päämäärä.

                                               
1 Asia 45/86, komissio v. neuvosto (yleiset tullietuudet), tuomio 26.3.1987, Kok. 1987, s. 1493, 11 kohta.
2 Asia C-300/89, komissio v. neuvosto (titaanioksidi), tuomio 11.6.1991, Kok. 1991, s. I-2867, 10 kohta.
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1. Määritelmät ja yleinen kehys

Näyttää siltä, että väärinymmärrys perustuu tasa-arvon käsitteeseen. SEUT-sopimuksen 
157 artiklan 3 kohdassa määrätään sellaisten toimenpiteiden toteuttamisesta, joilla
"varmistetaan miesten ja naisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen soveltaminen työtä ja ammattia koskevissa kysymyksissä, mukaan lukien samasta 
tai samanarvoisesta työstä maksettavan saman palkan periaate". Jo määräyksen 
sanamuodosta ilmenee, että tasa-arvo voi ilmetä eri muodoissa. Kyse on tällöin tasa-arvoisesta 
kohtelusta ja tasa-arvoisista mahdollisuuksista. Miehiä ja naisia ei ainoastaan pidä kohdella 
tasa-arvoisesti, vaan heille on myös annettava samat mahdollisuudet, eikä heille saa aiheutua 
haittaa taikka antaa vähäisempiä tai suurempia mahdollisuuksia vain siksi, että he ovat tietyn 
sukupuolen edustajia.

Tasa-arvon käsite on siten läheisesti sidoksissa syrjinnän tai pikemminkin syrjintäkiellon 
käsitteeseen. Daniel Lochak esittää artikkelissaan La notion de discrimination dans le droit 
français et le droit européen kiinnostavan määritelmän toisiinsa liittyvistä mutta silti erillisistä 
eriarvoisuuden ja syrjinnän käsitteistä. Hän toteaa ensiksi, että käsitteet ovat erottamattomia 
siltä osin kuin syrjintä nähdään yleisemmin osana pyrkimystä syrjinnän torjumiseen1. Hän 
perustelee, että eriarvoisuus on "tosiasiallinen tilanne", joka perustuu joko yksilöille 
ominaisiin tai ulkoisiin tekijöihin. Syrjintä puolestaan liittyy "toisen tekoon" ja on "tekijän 
aikaansaannos". Tässä tapauksessa direktiivi tiettyä ryhmää – nimittäin raskaana olevia, 
äskettäin synnyttäneitä tai imettäviä naisia – suojellessaan estää syrjinnän esiintymisen, sillä 
tuolloin naisille ei aiheudu haittaa heidän biologisen tilansa vuoksi.

Yhteisöjen tuomioistuimen määritelmän mukaan syrjintää on "erilaisten sääntöjen 
soveltaminen samankaltaisissa tilanteissa tai saman säännön soveltaminen erilaisissa 
tilanteissa"2. Yhteisöjen tuomioistuin totesi saman määritelmän perusteella Ranskassa 
sovelletusta naisten yötyötä koskevasta yleisestä kiellosta, että miehet ja naiset olivat yötyön 
mahdollisten haittavaikutusten kannalta samassa tilanteessa. Naisia ei sen vuoksi tasa-
arvoperiaatteen huomioon ottaen voitu vapauttaa yötyöstä pelkästään sukupuolen perusteella. 
Yhteisöjen tuomioistuin totesi kuitenkin, että kielto oli pätevä raskaana olevien tai imettävien 
työntekijöiden tapauksessa, sillä kyseiset naiset olivat tuolloin eri tilanteessa kuin 
miespuoliset työtoverinsa.

Saman logiikan mukaan raskaana olevat, äskettäin synnyttäneet tai imettävät naiset ovat 
biologisen tilansa vuoksi eri tilanteessa kuin miehet. Näin ollen voidaan katsoa, että 
nimenomaan samankaltaisten sääntöjen soveltaminen erilaisissa tilanteissa on syrjivää, kun 
taas vain naisia koskevien sääntöjen soveltamista edellä mainituissa tapauksissa voidaan 
perustella sillä, että he ovat eri tilanteessa kuin miehet. Se, että direktiivi koskee vain naisia, ei 
suinkaan tarkoita, että se olisi irrallaan tasa-arvoperiaatteesta, vaan on osoitus siitä, että siinä 
sovelletaan tasa-arvoperiaatetta siltä osin kuin sen erityissääntöjen perusteella naisille ei 
aiheudu haittaa heidän erityistilanteensa vuoksi. Direktiivillä puututaan syrjintään ja 
tosiasialliseen eriarvoisuuteen, joka kumpuaa naispuolisten työntekijöiden biologisesta tilasta 

                                               
1 D. Lochak, "La notion de discrimination dans le droit français et le droit européen", Egalité des sexes: la 
discrimination positive en question, s. 40.
2 Asia C-342/93, Gillespie ym. v. Northern Health and Social Services Board, tuomio 13.2.1996, Kok. 1996, s. 
I-475, 16 kohta; asia C-394/96, Brown v. Rentokil Ltd, tuomio 30.6.1998, Kok. 1998, s. I-4185, 30 kohta.
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erotuksena miehistä. Direktiivillä suojellaan nimenomaan raskaana olevia, äskettäin 
synnyttäneitä tai imettäviä naisia, joten sillä pyritään varmistamaan, että naisia kohdellaan 
tasa-arvoisesti miesten kanssa ja että heillä on aidosti tasa-arvoiset mahdollisuudet.

Kun eriarvoisuus on tosiasiallinen tilanne, tasa-arvo voi puolestaan olla tosiasiallinen tai
oikeudellinen tilanne, siis joko aineellista tai muodollista tasa-arvoa. Perustelu, jonka mukaan 
direktiivin ja miesten ja naisten tasa-arvon välillä ei ole yhteyttä, perustuu muodollisen tasa-
arvon käsitteeseen. Kyseisen perustelun mukaan toimi toteutetaan miesten ja naisten tasa-
arvon nojalla vain silloin, kun se johtaa kummankin sukupuolen samaan kohteluun tai sillä 
estetään erilainen kohtelu henkilön sukupuolen perusteella. SEUT-sopimuksen 157 artiklan 
1 kohta kuuluu tähän ryhmään, sillä siinä määrätään periaatteesta, jonka mukaan "miehille ja 
naisille maksetaan ... sama palkka". Nykyisin on olemassa useita määräyksiä, joissa 
vahvistetaan miesten ja naisten muodollisen tasa-arvon periaate ja joilla kielletään – etenkin 
työtä ja ammattia koskevissa kysymyksissä – kaikenlainen sukupuoleen perustuva syrjintä.

Tilastot osoittavat kuitenkin selvästi, että vaikka tasa-arvosta määrätään selvästi laissa, 
miesten ja naisten eriarvoisuus työtä, kohtelua ja palkkaa koskevissa kysymyksissä on usein 
räikeää. Miesten ja naisten tasa-arvo työssä ei sen vuoksi ole läheskään toteutunut. Tästä 
syystä niin kansallisissa kuin unioninkin toimintalinjoissa on tähdätty paitsi muodolliseen 
myös tosiasialliseen, aineelliseen tasa-arvoon. Samalla on havaittu, että tasa-arvoisen 
kohtelun sijaan nyt painotetaan tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja että tiukan tasa-
arvoperiaatteen sijaan halutaan edistää positiivisia erityistoimia. Tällainen tarve tuotiin esille 
väliaikaisia erityistoimia koskevassa yleisessä suosituksessa nro 25, joka on annettu 
kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen 4 artiklan 1 kohdan 
perusteella:

"Puhtaasti muodollisen oikeudellisen tai ohjelmakeskeisen lähestymistavan avulla ei pystytä 
saavuttamaan naisten tosiasiallista tasa-arvoa miesten kanssa, aineellista tasa-arvoa. 
Yleissopimuksessa edellytetään myös, että naisille annetaan tasa-arvoiset lähtökohdat ja että 
heidän vaikutusvaltaansa lisätään tätä edistävällä ympäristöllä, jotta voidaan saavuttaa tasa-
arvoiset tulokset. Ei riitä, että naisille taataan sama kohtelu kuin miehille, vaan on otettava 
huomioon paitsi biologiset myös yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti luodut erot naisten ja 
miesten välillä. Tietyissä tilanteissa naisia ja miehiä on kohdeltava eri tavoin, jotta näihin 
eroihin voidaan puuttua."1

Direktiivin säännöksiä onkin tulkittava sosiaalipolitiikan näkökulmasta siten, että niillä 
suojellaan raskaana olevia, äskettäin synnyttäneitä tai imettäviä naisia. Myönnettäköön, että 
direktiivissä on säännöksiä, joita niiden luonteen vuoksi sovelletaan vain naisiin, mutta 
yhtäältä näiden säännösten tarkoituksena on syrjintäkielto ja aineellisen tasa-arvon 
saavuttaminen, ja niillä myös suojellaan asianomaisten naispuolisten työntekijöiden terveyttä 
ja turvallisuutta.

                                               
1 YK:n alaisuudessa toimiva naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CEDAW), yleinen suositus nro 
25 – 30. istunto, 2004, 4 artiklan 1 kohta – Väliaikaiset erityistoimet.
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2. Direktiivin sisällöstä saatava näyttö

a) Johdanto-osan kappaleet

Johdanto-osan kappaleissa todetaan selvästi, että direktiivin antamisella halutaan suojella 
raskaana olevia, äskettäin synnyttäneitä tai imettäviä naisia kaikenlaiselta heidän tilaansa 
liittyvältä syrjinnältä ja pyritään tällä tavoin toteuttamaan miesten ja naisten tasa-arvoperiaate 
työtä ja ammattia koskevissa kysymyksissä.

Johdanto-osan 3 kappaleessa todetaan tältä osin, että direktiivissä käsitellään 
"yhdenvertaiseen kohteluun liittyviä kysymyksiä". Johdanto-osan 4 ja 5 kappaleessa todetaan, 
että naisten ja miesten tasa-arvo kuuluu perusperiaatteisiin, joiden on ohjattava EU:n 
toimintaa ja heijastuttava siihen. Johdanto-osan 7 kappaleen mukaan direktiivi on osa "tasa-
arvolainsäädäntöä". Johdanto-osan 11–17 kappaleessa puolestaan viitataan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, joka koskee raskaana olevien naisten suojelua syrjinnältä 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen nojalla. Koko johdanto-osan sisällön huomioon ottaen on 
selvää, että sen mukaan direktiivi on suoraan sidoksissa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.

b) Artiklaosa

Koska nyt käsillä olevan direktiiviehdotuksen tarkoituksena on muuttaa olemassa olevaa 
direktiiviä, tässä analyysissa olisi otettava huomioon paitsi lisätyt tai muutetut säännökset 
myös sellaiset direktiivin 92/85/ETY säännökset, jotka jäävät voimaan.

Osa säännöksistä liittyy suoraan työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Tästä on kyse 3–
8 artiklassa. Ne koskevat vaarallisten kemiallisten, fyysisten ja biologisten tekijöiden 
määrittelyä (3 artikla), velvoitetta arvioida vaarat ja tiedottaa niistä (4 artikla), arvioinnin 
tuloksista juontuvaa toimintaa (5 ja 6 artikla), yötyökieltoa (7 artikla) ja äitiyslomaa 
(8 artikla).

Niitä seuraavat säännökset liittyvät kuitenkin suoraan raskaana olevien, äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien naisten suojeluun heidän tilaansa perustuvalta syrjinnältä. Näin 
ollen 9 artiklalla suojellaan naispuolisia työntekijöitä palkan menetykseltä, kun he ottavat 
vapaata synnytystä edeltäviä tutkimuksia varten, 10 artiklalla kielletään irtisanominen 
raskauden ja äitiysloman aikana, 11 artiklalla taataan työntekijälle työsopimukseen liittyvät 
oikeudet ja edut, ja 12 artikla koskee edellä mainittujen oikeuksien saajaa.

Artiklaosan sisällön erillinen analyysi viittaa siihen, että direktiivillä on itse asiassa kaksi 
tarkoitusta: suojella naispuolisten työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta sekä taata heille 
tasa-arvoinen kohtelu.

3. Direktiiviin kuulumattomista asiakirjoista saatava näyttö

Kaikissa direktiiviehdotukseen liittyvissä asiakirjoissa direktiiviehdotus katsotaan 
toimenpiteeksi, jolla edistetään miesten ja naisten tasa-arvoa työssä.
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a) Perustelut

Perustellessaan uuden direktiivin antamista komissio palauttaa huolellisesti mieleen sen 
taustan eli unionin toiminnan työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi, miesten ja 
naisten tasa-arvoiset mahdollisuudet työmarkkinoilla sekä raskaana olevien naisten työtä ja 
ammattia koskevissa kysymyksissä kokeman syrjinnän torjumisen. Se luettelee tässä 
yhteydessä tällä alalla olemassa olevat välineet, kuten naisten ja miesten tasa-arvon 
etenemissuunnitelman 2006–2010 sekä useita Euroopan parlamentin päätöslauselmia. Lisäksi 
mainitaan, että miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevää neuvoa-antavaa 
komiteaa on kuultu.

b) Vaikutusten arviointi

Vaikutusten arvioinnissa on kiinnostavia tietoja siitä, millainen tasa-arvon osa-alue on 
direktiiviehdotukseen sisältyvien toimenpiteiden kohteena. Siinä todetaan, että

kaiken toiminnan tavoitteena olisi lisätä sukupuolten tasa-arvoa 
työmarkkinaosuuksissa ja parantaa työ-, yksityis- ja perhe-elämän 
yhteensovittamista.

Tämä toteamus on suoraan ristiriidassa useiden tarkistusten perustelujen kanssa: "Direktiivi ei 
liity tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin ja tasa-arvoiseen kohteluun työelämässä tai perhe- ja 
työelämän yhteensovittamiseen."

Toimenpiteet, joilla pyritään suojelemaan raskaana olevia, äskettäin synnyttäneitä tai 
imettäviä työntekijöitä, liittyvät suoraan työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittamiseen. 
Niiden ansiosta nainen voi valintansa mukaan keskittyä perhe-elämään ilman, että työelämä 
kärsii siitä. Loogisesti ja muodollisesti voidaan sanoa, että tämä kysymys koskettaa myös 
miehiä, mutta tilastojen mukaan perhe-elämän vietosta aiheutuu miehille selvästi vähemmän 
haittaa työelämässä, sillä naiset ottavat merkittävästi suuremman vastuun perhe-elämästä. 
Vaikutusten arvioinnissa viitataan tässä yhteydessä naisten ja miesten välisen palkkaeron 
torjuntaa koskevaan komission tiedonantoon:

"Vanhemmuus alentaa pysyvästi naisten työllisyysastetta, muttei lainkaan miesten.
Tämän vuoksi naisten työura usein keskeytyy, hidastuu ja lyhenee, ja siitä kertyvät 
ansiotulot näin ollen vähenevät."1

Kun pyritään saavuttamaan miesten ja naisten tasa-arvo työssä ja tasa-arvoiset mahdollisuudet 
työuralla, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista helpottavat toimenpiteet – vaikka osa niistä 
koskeekin vain naisia – edistävät siten suoraan aineellista tasa-arvoa, jota ei toistaiseksi ole 
saavutettu.

Direktiiviehdotuksen toimenpiteiden avulla voidaan sen vuoksi vaikutusten arvioinnin 
mukaan saavuttaa sukupuolten tasa-arvo heidän osallistumisessaan työmarkkinoille. Voidaan 

                                               
1 Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle "Naisten ja miesten välisen palkkaeron torjunta" (KOM(2007)0424 lopullinen), 18. heinäkuuta 2007, 
2.1 kohta.



PE438.389v01-00 10/12 AL\803146FI.doc

FI

jopa väittää, että äitiyslomaa pidentämällä voidaan turvata naisille suurempi vakaus 
tehtävässä, joka heillä oli ennen raskautta1. Vaikutusten arvioinnin mukaan neljän viikon 
pidennys äitiyslomaan voi tarkoittaa, että naiset joutuvat entistä harvemmin pitkittämään 
poissaoloaan pitämällä vanhempainvapaata. Näiden lisäviikkojen avulla äiti ja lapsi voivat 
luoda toisiinsa entistä vahvemman siteen, ja samalla äidin on entistä helpompaa huolehtia 
päivähoitojärjestelyistä. Vaikutusten arvioinnissa todetaan tältä osin, että äitiysloman 
pidentäminen voisi auttaa selviytymään ajasta ennen päivähoitoa2. 

Lopuksi voidaan todeta, että direktiiviin ehdotettu säännös, jonka nojalla työntekijä voi 
pyytää työnantajaansa tekemään muutoksia työaikaansa ja työnsä jaksottamiseen3 äitiysloman 
jälkeen, antaa naisille mahdollisuuden palata kokoaikatyöhön ja välttyä pakolliselta osa-
aikatyöltä4. Työnantajan ei ole pakko suostua työntekijän pyyntöön, mutta on todettu, että 
tällaisella säännöksellä – joka on nykyisin voimassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa – on 
ollut myönteinen vaikutus naisten pysymiseen työssä, joka heillä oli ennen lapsen syntymää.5

4. Analyysin tulos

Sekä direktiiviehdotuksen että siihen liittyvien asiakirjojen analyysista käy selvästi ilmi, että 
direktiiviehdotuksen ja miesten ja naisten tasa-arvoperiaatteen välillä on yhteys. Vaikka 
tällainen yhteys onkin olemassa, raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden suojelua koskevan direktiivin luokittelu on jokseenkin vaikeaa. Tämä johtuu 
siitä, ettei siinä aineellisesti säädetä sekä miehiä että naisia koskevista toimenpiteistä vaan 
ainoastaan viimeksi mainittuja koskevista toimenpiteistä. Kyse ei silti ole SEUT-sopimuksen 
157 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista positiivisista erityistoimista. Positiiviset erityistoimet 
tarkoittavat, että voidaan toteuttaa erityistoimenpiteitä, joiden avulla tosiasiallinen tasa-arvo 
toteutuu aliedustettuna olevan sukupuolen kohdalla. Tällaiset toimenpiteet ovat luonteeltaan 
väliaikaisia ja niistä on luovuttava, kun tasa-arvo saavutetaan. Miesten ja naisten tasa-arvoa ei 
kuitenkaan voida koskaan saavuttaa raskauden kaltaisessa kysymyksessä, sillä naiset ovat 
biologisen tilansa takia eri tilanteessa kuin miehet. Joidenkin mukaan tällaiset suojatoimet 
ovat poikkeuksia tasa-arvoperiaatteeseen, mutta tuntuisi asianmukaiselta luonnehtia niitä 
toimenpiteiksi, joilla helpotetaan tosiasiallisen tasa-arvon saavuttamista miesten ja naisten 
välillä, siltä osin kuin niillä estetään naisten syrjintä (kuten irtisanomiskiellon avulla) ja 
autetaan naisia niihin sisältyvien velvoitteiden (oikeus palata tehtäväänsä ja oikeus saada 
edukseen kaikki työsopimukseensa liittyvät edut) kautta tosiasiallisesti saamaan tasa-arvoista 
kohtelua ja olemaan kokematta haittaa siksi, että he ovat naisia, sekä myönnetään heille 
heidän erityistarpeisiinsa liittyviä oikeuksia (äitiysloma). Tämä vahvistetaan myös yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännössä, joka koskee sen tulkintaa direktiivin 76/207/ETY6

2 artiklan 3 kohdasta:

                                               
1 Vaikutustenarviointiraportti, SEC(2008)2596, s. 31. Ks. myös s. 34.
2 Vaikutustenarviointiraportti, SEC(2008)2596, s. 35.
3 11 artiklan 5 kohta (lisätään direktiiviehdotuksessa).
4 Suurin osa osa-aikatyöntekijöistä on naisia.
5 Vaikutustenarviointiraportti, SEC(2008)2596, s. 33.
6 Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen 
koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa 9. helmikuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi 76/207/ETY, 
EYVL L 39, 14.2.1976, s. 40.
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"Tämän direktiivin estämättä saadaan soveltaa säännöksiä, jotka koskevat naisten 
suojelua erityisesti raskauden ja äitiyden perusteella."

Yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa Hofmann antamassaan tuomiossa1 ja johdonmukaisesti 
sen jälkeen antamissaan tuomioissa2 erityisesti kyseisen säännöksen osalta, että siinä 
tunnustetaan "tasa-arvoisen kohtelun periaatteen mukaisesti oikeus suojella naisen tarpeita 
kahdessa suhteessa. Toisaalta on kysymys naisen biologisen tilan suojelusta raskauden 
aikana ja sen jälkeen aina siihen asti, kunnes hänen fysiologiset ja psyykkiset toimintonsa 
palaavat normaaleiksi synnytyksen jälkeen, ja toisaalta naisen ja lapsen välillä raskauden ja 
synnytyksen jälkeen vallitsevan erityissuhteen suojelemisesta."3

Todetessaan, että naisten suojelu on oikeutettua "tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
mukaisesti", yhteisöjen tuomioistuin kiistatta luokittelee nyt käsillä olevan 
direktiiviehdotuksen tasa-arvoperiaatteen piiriin, josta sitä ei voida – toisin kuin tarkistusten 
esittäjät katsovat – erottaa.

IV. Onko 157 artiklan 3 kohdan lisääminen tarpeen, kun 153 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa määrätään jo miesten ja naisten tasa-arvon edistämisestä?

Tasa-arvoisesta kohtelusta sosiaalipolitiikassa on Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta 
alkaen määrätty kahdessa artiklassa, nykyisessä 153 artiklan 1 kohdan i alakohdassa, jossa 
mainitaan "miesten ja naisten välinen tasa-arvo asioissa, jotka koskevat heidän 
mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla sekä heidän kohteluaan työssä", ja 157 artiklan 
3 kohdassa, jossa mainitaan "miesten ja naisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja tasa-
arvoisen kohtelun periaatteen soveltaminen työtä ja ammattia koskevissa kysymyksissä, 
mukaan lukien samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavan saman palkan periaate". 
Vaikka kyseiset artiklat ovat sisällöltään samankaltaisia, yleisesti katsotaan, että 
157 artiklassa tasa-arvokysymystä käsitellään erityisesti ja kattavammin, saman palkan 
periaatteesta (1 ja 2 kohta) aina aliedustettuna olevaan sukupuoleen kohdistuvien positiivisten 
erityistoimien laillisuuteen, jotta "täysi tosiasiallinen tasa-arvo toteutuisi" (4 kohta). SEUT-
sopimuksen 153 artiklassa puolestaan luetellaan aloja, joilla unionilla on toimivalta. 

V. Päätelmä

Edellä esitetyn perusteella voidaan katsoa, että on täysin perusteltua säilyttää kumpikin 
oikeusperusta eli 153 artikla ja 157 artiklan 3 kohta.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 28. tammikuuta 2010 äänin 
21 puolesta, ei tyhjiä, yksimielisesti4 suosittaa, että ehdotuksella Euroopan parlamentin ja 

                                               
1 Asia 184/83, Hofmann v. Barmer Ersatzkasse, tuomio 12.7.1984, Kok. 1984, s. 3047.
2 Ks. esim. asia C-32/93, Webb v. EMO Air Cargo, tuomio 14.7.1994, Kok. 1994, s. I-3567.
3 Asiassa Hofmann annetun tuomion 25 kohta.
4 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Klaus-Heiner Lehne (puheenjohtaja), Raffaele 
Baldassarre (varapuheenjohtaja), Sebastian Valentin Bodu (varapuheenjohtaja), Evelyn Regner 
(varapuheenjohtaja), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard 
Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, 
Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Eva 
Lichtenberger ja Sajjad Karim.
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neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai 
imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä 
annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY muuttamisesta olisi oltava kaksi oikeusperustaa eli 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artikla ja 157 artiklan 3 kohta.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner Lehne


