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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotus perustuu perustamissopimuksen 137 artiklan 2 kohtaan ja 141 artiklan 3 kohtaan. 
Vaikka direktiivi 92/85/ETY perustuukin EY:n perustamissopimuksen 118 a artiklaan 
(nykyinen 137 artikla) ja on terveys- ja turvallisuusdirektiivissä 89/391/ETY tarkoitettu 
erityisdirektiivi, tämän ehdotuksen oikeusperustaan on otettu myös perustamissopimuksen 
141 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 
141 artiklan 3 kohdassa vahvistetun, naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien ja 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen soveltamiseen. Tämän vuoksi ehdotuksen oikeusperustat 
kuuluvat yhteen.

Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta on vastuualueensa mukaisesti kiinnittänyt erityistä huomiota 
seuraaviin kohtiin.

Vastuun jakaminen
On erittäin tärkeää, että nainen ja mies jakavat vastuun lapsesta tämän syntymisestä lähtien, ja 
on myös tärkeää, että miehelle annetaan mahdollisuus ottaa tämä vastuu. Koska kyseisessä 
direktiivissä ei oteta huomioon isyyslomaa, Euroopan parlamentti haluaisi painottaa tarvetta 
tätä alaa koskevan direktiivin antamiseen, jossa voidaan varmistaa yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja vastuun jakamisen toteutuminen. Sitä paitsi vastuun jakamisen 
varmistamiseksi tätä ehdotusta direktiiviksi olisi pidettävä osana tulevaa keskustelua 
vanhempainlomaa koskevasta direktiivistä ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien 
miesten ja naisten tasa-arvoista kohtelua koskevasta direktiivistä. 

Raskaana olevien työntekijöiden työhön liittyvät oikeudet
Työllisyysvaliokunta on vakuuttunut siitä, että ehdotetulla direktiivin 92/85/ETA 
muuttamisella tuetaan raskaina olevien naisten työoikeuksia. Valmistelija on kuitenkin 
vakuuttunut siitä, että ilman jäljempänä esitettyjä työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan 
ehdottamia tarkistuksia ja Euroopan työmarkkinaosapuolten hyväksymiä toimia, muutetulla 
tekstillä ei täysin myötävaikutettaisi työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamisen 
edistämiseen eikä naisten työelämään paluun helpottamiseen.

Äitiysvapaan vähimmäiskeston pidentäminen, pakollinen äitiysloma mukaan lukien
Komissio ehdottaa äitiysvapaan vähimmäiskeston pidentämistä 14 viikosta 18 viikkoon, 
mukaan lukien kuuden viikon pakollinen vapaa lapsen syntymisen jälkeen. Tarkoituksena on 
mahdollistaa työntekijän toipuminen synnytyksestä. Vaikutustenarviointi osoittaa, että 
äitiysloman pidentämisellä ja lapsen syntymän jälkeisen pakollisen vapaan sisällyttämisellä 
tähän ajanjaksoon ei sinänsä ole parasta mahdollista vaikutusta raskaina olevien naisen 
asemaan työmarkkinoilla. On välttämätöntä liittää siihen sellaisia toimia kuin tosiasiallinen 
vanhempainloma, ja muita toimia (esimerkiksi Barcelonan tavoitteiden mukaisiin 
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sitoumuksiin perustuvat lastenhoitomahdollisuudet). Direktiivin 92/85/ETA olisi siis nähtävä 
pelkästään ensimmäisenä askeleena oikeaan suuntaan.

Uramahdollisuuksien turvaaminen
Direktiiviin 92/85/ETY esitetyissä muutoksissa mainitaan, että 2 artiklassa tarkoitetuilla 
työntekijöillä on oikeus palata tehtäväänsä tai vastaavanlaiseen tehtävään työehdoilla, jotka 
eivät ole heille aikaisempia epäedullisemmat, ja saada edukseen kaikki työehtojen 
parannukset, joihin heillä olisi ollut oikeus poissaolonsa aikana (2 artiklan 3 kohdan 
b alakohta).

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta tukee tätä ehdotusta, mutta pitää yhtä tärkeänä 
varmistaa, että näille työntekijöille annetaan heidän uransa jatkamisen kannalta 
asianmukainen koulutus. Se, että työntekijät ovat poissa työmarkkinoilta 18 viikkoa, voi 
vakavasti vahingoittaa heidän urakehitystään. Olisi panostettava erityisesti koulutukseen, jotta 
työntekijät eivät menetä legitiimejä uramahdollisuuksiaan.

Itsenäisten ammatinharjoittajien oikeudet 
Vaikka käsiteltävänä olevassa direktiiviehdotuksessa esitetyt toimet syrjinnän torjumiseksi ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien varmistamiseksi koskevat ainoastaan palkkatyössä olevia naisia, 
jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että myös itsenäisillä ammatinharjoittajilla on samat 
direktiivin mukaiset oikeudet.

Työmarkkinaosapuolten rooli
Euroopan työmarkkinaosapuolet (BusinessEurope (UNICE), CEEP ja CES) pääsivät 
14. joulukuuta 1995 sopimukseen vanhempainlomasta, joka pantiin täytäntöön neuvoston 
direktiivillä 96/34/EY (3. kesäkuuta 1996). Tässä direktiivissä vahvistetaan vanhempainlomaa 
koskevat vähimmäisvaatimukset, millä on tärkeä merkitys työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamiselle ja naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun edistämiselle.

Direktiiviin 92/85/ETY esitetyissä muutoksissa mainitaan työntekijöiden oikeus palata 
tehtäväänsä (2 artiklan 2–5 kohta), mutta on yhtä tärkeää ottaa huomioon, mitä tosiasiallisia 
edellytyksiä näillä työntekijöillä on työmarkkinoille palaamiseen. Tämä kysymys liittyy 
esimerkiksi tarpeeseen varmistaa tehokkaasti lastenhoitomahdollisuudet, jotta työntekijöillä 
on todelliset edellytykset palata tehtäväänsä.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) ottaa huomioon UNICE:n, CEEP:n 
ja EAY:n tekemästä vanhempainlomaa 
koskevasta puitesopimuksesta 3 päivänä 
kesäkuuta 1996 annetun neuvoston 
direktiivin  96/34/EY1,
_____________
1 EYVL L 145, 19.6.1996, s. 4.

Or. pt

Perustelu

Neuvoston direktiivi 96/34/EY on BusinessEuropen (UNICE), CEEP:n ja EAY:n välinen 
puitesopimus vanhempainlomasta ja tärkeä lisä ehdotukseen direktiiviksi direktiivin 
92/85/ETY muuttamisesta, koska siinä annetaan vähimmäisvaatimukset työtä tekevien 
vanhempien työntekijän ja vanhemman velvollisuuksiensa yhteensovittamisen helpottamiseksi. 

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) ottaa huomioon Barcelonassa 
15.-16. maaliskuuta 2002 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston päätelmissä esitetyt 
lastenhoitopalveluja koskevat tavoitteet.

Or. pt

Perustelu

Barcelonassa maaliskuussa 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi, että jäsenvaltioiden 
olisi poistettava pidäkkeitä naisten osallistumiselta työvoimaan ja pyrittävä tarjoamaan 
lastenhoitopalveluja vuoteen 2010 mennessä vähintään 90 prosentille kolmevuotiaista ja sitä 
vanhemmista alle kouluikäisistä lapsista ja vähintään 33 prosentille alle kolmevuotiaista 
lapsista, ja että palvelujen on oltava yhtäläisiä kaupungeissa ja maaseudulla. 
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 c) ottaa huomioon komission 
4. heinäkuuta 2006 antaman tiedonannon 
”Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva 
EU:n strategia”1.
______________

1KOM(2006)0367.

Or. pt

Perustelu

Tiedonannossa todetaan, että lasten oikeuksien toteutumisen pitäisi olla EU:n ensisijainen 
tavoite ja että jäsenvaltioiden olisi noudatettava YK:n yleissopimusta lapsen oikeuksista ja 
siihen liittyviä lisäpöytäkirjoja sekä pyrittävä vuosituhannen kehitystavoitteiden 
toteuttamiseen. Käsiteltävänä olevaa direktiiviä ajatellen tämä merkitsee sen varmistamista, 
että kaikilla lapsilla on mahdollisuus rintaruokintaan ja saada kehitystarpeidensa mukaista 
korkealaatuista huolenpitoa.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 d) ottaa huomioon Maailman 
terveysjärjestön 16. huhtikuuta 2002 
antaman suosituksen vauvojen ja lasten 
syöttämistä koskevasta 
maailmanlaajuisesta strategiasta 
(A55/15).

Or. pt

Perustelu

Maailman terveysjärjestön mukaan äidinmaidon pitäisi olla lapsen ainoa ravinto 
ensimmäisten kuuden viikon ajan, jotta lapsi voisi kasvaa ja kehittyä parhaalla mahdollisella 
tavalla. 
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Ottaen huomioon EU:n väestön 
ikääntymisen ja komission tiedonannon 
“Euroopan väestökehitys – haasteista 
mahdollisuuksiin”1 on luotava tarvittavat 
edellytykset äitiyden tosiasiallisen 
suojelemisen varmistamiselle.
______________

1KOM(2006)0571.

Or. pt

Perustelu

Ottaen huomioon väestönkehityksen ja syntyvyyden lisäämisen merkityksen olisi luotava 
tarvittavat edellytykset äitiysloman toteutumiselle. 

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
8 artikla –1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos työntekijä imettää lasta, voidaan 
enimmäiskestoltaan 18 viikon äitiyslomaa 
pidentää kuudella viikolla.

Or. pt

Perustelu

WHO:n suosituksen mukaan lasta olisi ruokittava ainoastaan äidinmaidolla ensimmäiset 
kuusi kuukautta. Jotta tämä olisi mahdollista, kuuden viikon lisäaika on sisällytetty tähän 
artiklaan.
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin, ja 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
muutokset lainsäädännössään 
äitiyslomaan liittyvien yhtäläisten 
työoikeuksien turvaamiseksi.

Or. pt

Perustelu

Itsenäisiä ammatinharjoittajia ei saisi kohdella eri tavoin eikä heillä saisi olla vähemmän 
oikeuksia kuin palkkatyöntekijöillä.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
asianmukaiset toimet varmistaakseen 
raskaina olevien naisten turvallisuuden ja 
terveyden, mukaan lukien ergonomiset 
olosuhteet, työaika (muun muassa yötyö 
ja työolojen muutokset) ja työtahti, sekä 
lisätäkseen suojaa erityisiä 
tartuntatekijöitä ja ionisoitua säteilyä 
vastaan.

Or. pt
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Perustelu

Raskaina olevien naisten turvallisuuden ja terveyden suojelun on oltava tämän direktiivin 
tärkeimpiä huolenaiheita.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 2 artiklassa tarkoitettu työntekijä 
irtisanotaan 1 kohdassa mainittuna aikana, 
on työnantajan esitettävä kirjallisesti 
asianmukaisesti perustellut syyt 
irtisanomiselle. Jos irtisanominen tehdään 
kuuden kuukauden kuluessa 8 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun äitiysloman 
päättymisestä, on työnantajan 
asianomaisen työntekijän pyynnöstä 
esitettävä kirjallisesti asianmukaisesti 
perustellut syyt irtisanomiselle.

2. Jos 2 artiklassa tarkoitettu työntekijä 
irtisanotaan 1 kohdassa mainittuna aikana, 
on työnantajan esitettävä kirjallisesti 
asianmukaisesti perustellut syyt 
irtisanomiselle. Jos irtisanominen tehdään 
kahdentoista kuukauden kuluessa 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
äitiysloman päättymisestä, on työnantajan 
asianomaisen työntekijän pyynnöstä 
esitettävä kirjallisesti asianmukaisesti 
perustellut syyt irtisanomiselle.

Or. pt

Perustelu

Tällä pyritään varmistamaan, ettei työntekijää, joka on käyttänyt oikeuttaan äitiyslomaan, 
sanota irti tästä syystä äitiyslomaa seuraavien kahdentoista – ei pelkästään kuuden –
kuukauden aikana. Koska työntekijällä ja työnantajalla voi äitiyslomaa seuraavien kuuden 
kuukauden aikana olla syytä mukauttaa työolosuhteita uuteen tilanteeseen, irtisanomissuojaa 
olisi pidennettävä kahteentoista kuukauteen. 

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 92/85/ETY
11 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

"c) edellä 2 artiklassa tarkoitettujen 
työntekijöiden oikeus palata tehtäväänsä tai 
vastaavanlaiseen tehtävään työehdoilla, 
jotka eivät ole heille aikaisempia 
epäedullisemmat, ja saada edukseen kaikki 
työehtojen parannukset, joihin heillä olisi 
ollut oikeus poissaolonsa aikana”.

"c) edellä 2 artiklassa tarkoitettujen 
työntekijöiden oikeus palata tehtäväänsä tai 
vastaavanlaiseen tehtävään työehdoilla, 
jotka eivät ole heille aikaisempia 
epäedullisemmat, ja saada edukseen kaikki 
työehtojen parannukset, joihin heillä olisi 
ollut oikeus poissaolonsa aikana;
tuotantoprosessin rakenteiden 
uudistamiseen tai perinpohjaiseen 
uudelleenjärjestämiseen liittyvissä 
poikkeustilanteissa, on aina varmistettava, 
että työntekijällä on mahdollisuus 
keskustella työnantajan kanssa kyseisten 
muutosten vaikutuksesta hänen 
työoloihinsa”.

Or. pt

Perustelu

Tämä on tärkeää, koska ennalta-arvaamattomassa tilanteessa (esimerkiksi talouskriisi), joka 
voi olla haitallinen äitiyslomalla olevalle naiselle ja jonka vuoksi hän voi menettää 
oikeutensa, saattaa hänen asemansa työssä olla uhattuna, jos hän ei keskustele työnantajansa 
kanssa uudelleenjärjestelyjen vaikutuksista työhönsä.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta b a alakohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
11 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 2 kohtaan c a alakohta 
seuraavasti:
”c a) edellä 2 artiklassa tarkoitetuilla 
työntekijöillä on oikeus 
täydennyskoulutukseen 
uramahdollisuuksiensa vahvistamiseksi.”
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Or. pt

Perustelu

Tällä pyritään siihen, ettei lasten synnyttäminen estäisi naisten uramahdollisuuksia. 
Työnantajan olisi (yhteisymmärryksessä asianomaisten työntekijöiden kanssa) toteutettava 
tarvittavia koulutustoimia työntekijöiden uramahdollisuuksien turvaamiseksi.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta b b alakohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
11 artikla  2 kohta  c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) Lisätään 2 kohtaan c b alakohta 
seuraavasti:
”c b) jäsenvaltioiden on varmistettava, 
ettei äitiysloman pitäminen huononna 
työntekijän eläkeoikeuksia.” 

Or. pt

Perustelu

On tärkeää, etteivät työntekijöiden äitiyslomansa aikana saamat tuet vaikuta kielteisesti 
heidän eläkeoikeuksiinsa. Jäsenvaltioiden olisi estettävä tämän tapahtuminen ja korvattava 
mahdolliset eläkeoikeuksien menetykset. 

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – alakohta
Direktiivi 92/85/ETY
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

"5. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 artiklassa 
tarkoitetut työntekijät voivat 8 artiklassa 
säädetyn äitiysloman aikana tai siltä 

"5. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että 2 artiklassa 
tarkoitetut työntekijät voivat 8 artiklassa 
säädetyn äitiysloman aikana tai siltä 
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palattuaan pyytää muutoksia työaikaansa ja 
työnsä jaksottamiseen ja että työnantajan 
on käsiteltävä sellaiset pyynnöt ottaen 
huomioon työnantajan ja työntekijöiden 
tarpeet.”

palattuaan pyytää muutoksia työaikaansa ja 
työnsä jaksottamiseen ja että työnantajan 
on käsiteltävä sellaiset pyynnöt ottaen 
huomioon työnantajan ja työntekijöiden 
tarpeet. Tällaisen pyynnön voi myös tehdä 
äitiysloman pitäneen työntekijän 
vanhempi tai tämän puoliso tai kumppani, 
ja pyyntöä on käsiteltävä samalla tavalla.

Or. pt

Perustelu

Velvollisuuksien jakamisen kannalta on tärkeää, että myös työntekijän vanhemmalla tai 
tämän puolisolla tai kumppanilla on mahdollisuus pyytää kyseisiä työaikaa ja työn 
jaksottamista koskevia muutoksia.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan työmarkkinaosapuolia 
kehotetaan keskustelemaan 
vanhempainlomaa koskevasta 
puitesopimuksesta siten, että 
lähtökohtana pidetään kummankin 
vanhemman panostamista yksityis- ja 
työelämän tasapainon parantamiseen, 
kun heillä on lapsi.

Or. pt

Perustelu

Direktiivin 92/85/ETY muuttamista koskevassa ehdotuksessa ei mainita toimia sen 
varmistamiseksi, että äitiysloma todella pidetään, eikä toimia äitiysloman päättymisen ja 
työhön palaamisen välisen siirtymäkauden helpottamiseksi, esimerkiksi lastenhoitoon, 
isyyslomaan tai vanhempainlomaan liittyviä toimia.
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