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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentti on pyytänyt ehdotusta direktiiviksi, joka korvaisi nykyisen direktiivin 
86/613/ETY, "välillisen syrjinnän torjumiseksi, tasa-arvoista kohtelua koskevan positiivisen 
velvoitteen asettamiseksi ja avustavien aviopuolisoiden oikeudellisen aseman 
parantamiseksi". Tässä yhteydessä kiinnitettiin huomiota avustavien aviopuolisoiden 
tilanteeseen käsityöläisammateissa, kaupan alalla, maataloudessa, kalastuksessa ja pienissä 
perheyrityksissä sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ja ottaen huomioon sen, että naiset 
ovat huomattavasti haavoittuvammassa asemassa kuin miehet1.

Tämän lausunnon tavoitteena on painottaa tätä pyyntöä. Lisäksi siinä tuetaan komission 
ehdotusta 'avopuolisoiden' lisäämisestä ryhmiin, jotka direktiivin olisi katettava. Koska 
tilanne jäsenvaltioissa on hyvin monimutkainen, mitä tulee avopuolisoita koskevaan 
lainsäädäntöön, näyttää tarpeelliselta tehdä selväksi, että Euroopan unionin näkökulmasta 
kaikkien henkilöiden, jotka osallistuvat itsenäisten ammatinharjoittajien toimintaan olematta 
työntekijöitä tai liikekumppaneita, olisi nautittava samantasoisia oikeuksia ja suojelua. 

Mitä tulee naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon, yhtäläisen kohtelun periaatetta on 
sovellettava paitsi yrityksen perustamiseen, varustamiseen tai laajentamiseen myös sen 
johtamiseen, joka käsittää päätöksentekoprosesseihin osallistumisen.

Mitä tulee yhtäläiseen kohteluun, komission ponnisteluja paremman sosiaalisen suojelun 
varmistamiseksi avustaville puolisoille ja avopuolisoille pidetään myös myönteisinä. 
Sosiaaliturvajärjestelmien etujen olisi kuitenkin oltava vapaaehtoisella pohjalla vain, jos 
samaa periaatetta sovelletaan itsenäisiin ammatinharjoittajiin. Jos jäsenvaltio velvoittaa 
itsenäiset ammatinharjoittajat liittymään sosiaaliturvajärjestelmään, sen olisi oltava pakollinen 
myös avustaville puolisoille ja avopuolisoille.

Lopuksi ehdotetaan, että jäsenvaltioiden olisi kyettävä täyttämään direktiivin tavoitteet 
huomattavasti aikaisemmin kuin komissio kaavailee, koska kyseessä on jo voimassa oleva 
direktiivi, jota vain laajennetaan joiltakin osin.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

                                               
1 3. syyskuuta 2008 annettu EP:n päätöslauselma naisten ja miesten tasa-arvosta – 2008.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja
avustaviin puolisoihin, koska molemmat 
osallistuvat liiketoiminnan harjoittamiseen.

(7) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin, avustaviin 
puolisoihin ja avopuolisoihin, koska 
molemmat osallistuvat liiketoiminnan 
harjoittamiseen.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
soveltaminen itsenäisen 
ammatinharjoittamisen alalla merkitsee 
sitä, että yrityksen tai muunlaisen 
itsenäisen ammatinharjoittamisen 
perustamiseen, varustamiseen tai 
laajentamiseen ei saa liittyä mitään 
syrjintää.

(11) Tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
soveltaminen itsenäisen 
ammatinharjoittamisen alalla merkitsee 
sitä, että yrityksen tai muunlaisen 
itsenäisen ammatinharjoittamisen 
perustamiseen, johtamiseen, varustamiseen 
tai laajentamiseen ei saa liittyä mitään 
syrjintää.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen varmistaa, että yritysten 
perustamisedellytyksiin ei liity 
siviilisäätyyn tai perheasemaan perustuvaa 
syrjintää aviopuolisoiden tai kansallisessa 
lainsäädännössä tunnustettujen 
avopuolisoiden välillä.

(12) On tarpeen varmistaa, että yritysten 
perustamisedellytyksiin ei liity 
siviilisäätyyn tai perheasemaan perustuvaa 
syrjintää aviopuolisoiden tai kansallisessa 
lainsäädännössä tunnustettujen 
avopuolisoiden välillä. Käsitteet 
"siviilisääty" ja "perheyritys" olisi tässä 
direktiivissä tulkittava siten, että otetaan 
huomioon Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen asianomaisten 
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tuomioiden mukainen avoliittojen 
tunnustaminen.

Perustelu
Tällä tarkistuksella pannaan täytäntöön Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeusasiassa 
C-267/06 Tadao-Maruko 1. huhtikuuta 2008 antama tuomio.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Avustavilla puolisoilla pitäisi olla 
omasta pyynnöstään oikeus saada 
vähintään samantasoinen suoja ja samoin 
ehdoin, erityisesti maksujen suhteen, kuin 
itsenäisillä ammatinharjoittajilla, ottaen 
huomioon heidän panoksensa 
perheyrityksissä. Jäsenvaltioita pitäisi 
vaatia toteuttamaan tarvittavat 
toimenpiteet, jotta valinta olisi 
mahdollinen. Itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja avustavien 
puolisoiden suojelun taso voi joka 
tapauksessa olla suhteutettu sen mukaan, 
miten paljon he osallistuvat perheyrityksen 
toimintaan.

(13) Avustavilla puolisoilla ja 
avopuolisoilla pitäisi olla omasta 
pyynnöstään oikeus saada vähintään 
samantasoinen suoja ja samoin ehdoin, 
erityisesti maksujen suhteen, kuin 
itsenäisillä ammatinharjoittajilla, ottaen 
huomioon heidän panoksensa 
perheyrityksissä. Jäsenvaltioita pitäisi 
vaatia toteuttamaan tarvittavat 
toimenpiteet, jotta valinta olisi 
mahdollinen tai sisällyttämään avustavat 
puolisot ja avopuolisot pakolliseen 
sosiaaliturvajärjestelmäänsä samoin 
ehdoin kuin itsenäiset 
ammatinharjoittajat. Itsenäisten 
ammatinharjoittajien, avustavien 
puolisoiden ja avopuolisoiden suojelun 
taso voi joka tapauksessa olla suhteutettu 
sen mukaan, miten paljon he osallistuvat 
perheyrityksen toimintaan.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Raskaana olevien itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja avustavien 
puolisoiden taloudellisesti ja fyysisesti 

(14) Raskaana olevien itsenäisten 
ammatinharjoittajien, avustavien 
puolisoiden ja avopuolisoiden
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suojattoman tilanteen vuoksi heille on 
myönnettävä oikeus äitiyslomaan, josta 
osan pitäisi olla pakollinen. Jäsenvaltioilla 
on edelleen toimivalta vahvistaa maksujen 
taso ja kaikki etuuksia ja maksuja koskevat 
järjestelyt edellyttäen, että direktiivin 
vähimmäisvaatimuksia noudatetaan. Kun 
otetaan huomioon itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja avustavien 
puolisoiden erityistilanne, heidän pitäisi 
saada viime kädessä valita, haluavatko he 
pitää äitiysloman vai ei.

taloudellisesti ja fyysisesti suojattoman 
tilanteen vuoksi heille on myönnettävä 
oikeus äitiyslomaan, josta osan pitäisi olla 
pakollinen. Jäsenvaltioilla on edelleen 
toimivalta vahvistaa maksujen taso ja 
kaikki etuuksia ja maksuja koskevat 
järjestelyt edellyttäen, että direktiivin 
vähimmäisvaatimuksia noudatetaan. Kun 
otetaan huomioon itsenäisten 
ammatinharjoittajien, avustavien 
puolisoiden ja avopuolisoiden
erityistilanne, heidän pitäisi saada viime 
kädessä valita, haluavatko he pitää 
äitiysloman vai ei.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Itsenäisen ammatinharjoittamisen 
erityispiirteet huomioon ottaen 
naispuolisille itsenäisille 
ammatinharjoittajille ja avustaville 
puolisoille pitäisi mahdollisuuksien 
mukaan antaa mahdollisuus valita, 
ottavatko he taloudellisen korvauksen vai 
tilapäisen sijaisen äitiysloman ajaksi.

(15) Itsenäisen ammatinharjoittamisen 
erityispiirteet huomioon ottaen 
naispuolisille itsenäisille 
ammatinharjoittajille, avustaville 
puolisoille ja avopuolisoille pitäisi 
mahdollisuuksien mukaan antaa 
mahdollisuus valita, ottavatko he 
taloudellisen korvauksen vai tilapäisen 
sijaisen äitiysloman ajaksi.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla  2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Direktiivi kattaa itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja avustavat puolisot.

2. Direktiivi kattaa itsenäiset 
ammatinharjoittajat, avustavat puolisot ja 
avopuolisot.

Tarkistus 8
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Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritysten perustamisedellytyksiin ei liity 
siviilisäätyyn tai perheasemaan 
perustuvaa syrjintää aviopuolisoiden tai 
kansallisessa lainsäädännössä 
tunnustettujen avopuolisoiden välillä.
"Perheyrityksiksi" tunnustetaan kaikki 
aviopuolisoiden ja kansallisessa 
lainsäädännössä tunnustettujen 
avopuolisoiden yhdessä perustamat 
yritykset. Avoliittojen tunnustaminen 
perustuu asianomaisiin Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen tuomioihin. 

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla  1 kohta  b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) "avustavilla puolisoilla" tarkoitetaan 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
aviopuolisoita tai kansallisessa 
lainsäädännössä tunnustettuja 
avopuolisoita, jotka eivät ole työsuhteessa 
tai osakkaita mutta osallistuvat 
säännöllisesti ja kansallisessa 
lainsäädännössä säädetyin edellytyksin 
itsenäisen ammatinharjoittajan toimintaan 
ja suorittavat samoja tehtäviä tai avustavia 
tehtäviä

b) ’avustavilla puolisoilla ja 
avopuolisoilla’ tarkoitetaan itsenäisten 
ammatinharjoittajien aviopuolisoita tai 
kansallisessa lainsäädännössä tunnustettuja 
avopuolisoita, jotka eivät ole työsuhteessa 
tai osakkaita mutta osallistuvat 
säännöllisesti ja kansallisessa 
lainsäädännössä säädetyin edellytyksin 
itsenäisen ammatinharjoittajan toimintaan 
ja suorittavat samoja tehtäviä tai avustavia 
tehtäviä.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla  1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhdenvertaisen kohtelun periaatteella 1. Yhdenvertaisen kohtelun periaatteella 
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tarkoitetaan, että minkäänlaista 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää ei saa 
esiintyä välittömästi eikä välillisesti 
etenkään siviilisäädyn tai perheaseman 
perusteella eikä varsinkaan, kun on 
kysymyksessä yrityksen perustaminen, 
varustaminen tai laajentaminen taikka 
kaikenlaisen itsenäisen 
ammatinharjoittamisen käynnistäminen tai 
laajentaminen.

tarkoitetaan, että minkäänlaista 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää ei saa 
esiintyä välittömästi eikä välillisesti 
etenkään siviilisäädyn tai perheaseman 
perusteella eikä varsinkaan, kun on 
kysymyksessä yrityksen perustaminen, 
johtaminen, varustaminen tai 
laajentaminen taikka kaikenlaisen 
itsenäisen ammatinharjoittamisen 
käynnistäminen tai laajentaminen.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siltä osin kuin on kysymys muista kuin 
mahdollisuuksia tiettyyn toimintaan 
koskevista erityisistä edellytyksistä, joita 
sovelletaan kumpaankin sukupuoleen 
yhtäläisesti, jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että edellytykset 
aviopuolisoiden tai kansallisessa 
lainsäädännössä tunnustettujen 
avopuolisoiden välisen yhtiön 
perustamiseksi eivät ole ankarammat kuin 
muiden henkilöiden välisen yhtiön 
perustamisen edellytykset.

Siltä osin kuin on kysymys muista kuin 
mahdollisuuksia tiettyyn toimintaan 
koskevista erityisistä edellytyksistä, joita 
sovelletaan kumpaankin sukupuoleen 
yhtäläisesti, jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että edellytykset 
aviopuolisoiden välisen tai kansallisessa 
lainsäädännössä tunnustettujen 
avopuolisoiden välisen yhtiön 
perustamiseksi eivät ole ankarammat kuin 
muiden henkilöiden välisen yhtiön 
perustamisen edellytykset.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Avustavien puolisoiden sosiaaliturva Avustavien puolisoiden ja avopuolisoiden
sosiaaliturva

6. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
avustavat puolisot saavat omasta 
pyynnöstään vähintään samantasoisen 
suojan samoin ehdoin kuin itsenäiset 

6. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
avustavat puolisot ja avopuolisot saavat 
vähintään samantasoisen suojan samoin 
ehdoin kuin itsenäiset ammatinharjoittajat. 
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ammatinharjoittajat. Jos tämä etujen laajentaminen ei ole 
pakollista tietyn jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaan, se on 
myönnettävä avustavan puolison tai 
avopuolison pyynnöstä.

Perustelu

Sosiaalisissa järjestelmissä, joissa sosiaaliturvajärjestelmään osallistumista ei jätetä 
itsenäisen ammatinharjoittajan oman harkinnan varaan, osallistumisen olisi oltava pakollista 
myös avustavien puolisoiden ja avopuolisoiden kohdalla; jos itsenäisillä 
ammatinharjoittajilla on valinnan mahdollisuus, se on myös avustavilla puolisoilla ja 
avopuolisoilla. 

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla  1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
naispuoliset itsenäiset ammatinharjoittajat 
ja avustavat puolisot saavat omasta 
pyynnöstään oikeuden direktiivissä 
92/85/ETY säädetyn pituiseen 
äitiyslomaan.

1. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
naispuoliset itsenäiset ammatinharjoittajat,
avustavat puolisot ja avopuolisot saavat 
omasta pyynnöstään oikeuden direktiivissä 
92/85/ETY säädetyn pituiseen 
äitiyslomaan.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla  3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu korvaus 
katsotaan riittäväksi, mikäli se takaa 
asianomaiselle henkilölle vähintään 
samansuuruisen tulon kuin tämä saisi 
terveydellisistä syistä tapahtuneen 
työskentelyn keskeytymisen vuoksi, tai jos 
tätä ei sovelleta, muun kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistetun vastaavan 
korvauksen, kuitenkin kansallisessa 
lainsäädännössä mahdollisesti määrätyn 

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu korvaus 
katsotaan riittäväksi, mikäli se takaa 
asianomaiselle henkilölle vähintään 
minimipalkan, jos sellainen on vahvistettu
kansallisessa lainsäädännössä tai ainakin
samansuuruisen tulon kuin tämä saisi 
terveydellisistä syistä tapahtuneen 
työskentelyn keskeytymisen vuoksi, tai jos 
tätä ei sovelleta, muun kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistetun vastaavan 
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ylärajan puitteissa. korvauksen, kuitenkin kansallisessa 
lainsäädännössä mahdollisesti määrätyn 
ylärajan puitteissa sikäli kuin tämän 
ylärajan soveltaminen ei johda syrjintään.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
naispuoliset itsenäiset ammatinharjoittajat 
ja avustavat puolisot voivat 
mahdollisuuksien mukaan käyttää 
tilapäisiä sijaisia tarjoavia palveluita tai 
muita kansallisia sosiaalipalveluita 
2 kohdassa tarkoitetun korvauksen 
vaihtoehtona.

4. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
naispuoliset itsenäiset ammatinharjoittajat 
ja avustavat puolisot ja avopuolisot voivat 
käyttää tilapäisiä sijaisia tarjoavia 
palveluita tai muita kansallisia 
sosiaalipalveluita 2 kohdassa tarkoitetun 
korvauksen vaihtoehtona.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla  1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki tämän direktiivin 
soveltamista koskevat tiedot viimeistään 
[kuusi vuotta direktiivin antamisen 
jälkeen].

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki tämän direktiivin 
soveltamista koskevat tiedot viimeistään 
[neljä vuotta direktiivin antamisen 
jälkeen].

Komissio laatii tiivistelmäraportin 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään [seitsemän vuotta direktiivin 
antamisen jälkeen]. Raporttiin liitetään 
tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin 
muuttamiseksi.

Komissio laatii tiivistelmäraportin 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään [viisi vuotta direktiivin 
antamisen jälkeen]. Raporttiin liitetään 
tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin 
muuttamiseksi.
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla  2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityisolojen huomioon ottamiseksi 
jäsenvaltiot voivat tarvittaessa saada 
[kahden vuoden] lisäajan 6 artiklan 
noudattamiseksi.

2. Erityisolojen huomioon ottamiseksi 
jäsenvaltiot voivat tarvittaessa saada 
[yhden vuoden] lisäajan 6 artiklan 
noudattamiseksi.
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