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Työryhmän asettaminen valmistelemaan työelämän tasapaino -direktiivin täytäntöönpanoa

Asettaminen
Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään asettanut kolmikantaisen työryhmän
valmistelemaan työelämän tasapaino -direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät
muutokset työ- ja elinkeinoministeriön toimialan lainsäädäntöön, selvittämään
pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman eräitä direktiiviin liittyviä
kirjauksia sekä valmistelemaan perhevapaauudistuksen mahdolliset
työsopimuslain muutokset.
Toimikausi
3.12.2019 – 31.12.2021
Tausta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1158 vanhempien ja
omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston
direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta, on saatettava osaksi kansallista
lainsäädäntöä jäsenmaissa viimeistään 2.8.2022. Direktiivissä säädellään
isyysvapaasta, vanhempainvapaasta, omaishoitovapaasta, joustavista
työjärjestelyistä ja oikeussuojasta.
Pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaan:


Selvitetään mahdollisuudet lisätä työajan joustoa tasapainottamaan työn
ja perheen yhteensovittamista ja jaksamaan työuralla pidempään.
Tavoitteena on parantaa erityisesti pienten lasten vanhempien ja
ikääntyvistä omaisista huolehtivien mahdollisuuksia osa-aikatyöhön.



Ehkäistään raskaussyrjintää. Täsmennetään lainsäädäntöä niin, että
raskaus ja perhevapaan käyttö eivät saa vaikuttaa määräaikaisen
työsuhteen jatkumiseen.
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Selvitetään perhevapaalta palaavien työsuhdeturvan parantamista ja
ryhdytään selvityksen tulosten perusteella tarvittaviin lainsäädäntö- ja
muihin toimiin.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan perhevapaauudistuksesta ja
työelämän tasapaino -direktiivin täytäntöönpanosta johtuvat muutokset sosiaalija terveysministeriön toimialan lainsäädäntöön.
Tehtävät
Työryhmän tehtävänä on


valmistella työelämän tasapaino -direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät
muutokset työ- ja elinkeinoministeriön toimialan lainsäädäntöön,



selvittää edellä mainitut hallitusohjelman kirjaukset sekä



tehdä perhevapaauudistuksen mahdolliset muutokset työsopimuslakiin.

Organisointi
Puheenjohtaja
Johtava asiantuntija Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö
Jäsenet
hallitusneuvos Risto Lerssi, Valtion työmarkkinalaitos, Valtiovarainministeriö
asiantuntija Katja Miettinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
neuvottelupäällikkö Anne Kiiski, Kunnallinen työmarkkinalaitos KT
asiantuntija Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät ry
lakimies Anu-Tuija Lehto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
lakimies Anja Lahermaa, STTK ry
työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko, Akava ry
työura- ja eläkeasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari, Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK ry (palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen edustaja)
tasa-arvoneuvos Riitta Martikainen, tasa-arvoyksikkö, työ- ja tasa-arvo-osasto,
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies Eva Ojala, etuusyksikkö, sosiaaliturva- ja vakuutusosasto,
sosiaali- ja terveysministeriö
Asiantuntija
lakimies Timo von Boehm, Kirkon työmarkkinalaitos
Sihteeri
erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa, työ- ja elinkeinoministeriö
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Työryhmän kokoonpano ei vastaa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
annetun lain (609/1986) 4 a §:n 1 momentissa edellytettyä 40 prosentin sääntöä.
Jäsenesityspyynnössä ja asettamispäätöstä valmisteltaessa on selvitetty
jäsenorganisaatioiden mahdollisuuksia nimetä sekä mies- että naispuolisia
jäseniä. Edustettuina olevilla tahoilla ei ole henkilöstöresurssiensa puitteissa ja
asiantuntemusvaatimukset huomioiden ollut mahdollisuutta esittää miespuolisia
edustajia. Tästä syystä on katsottu perustelluksi määrätä työryhmän jäsenet
esitysten mukaisesti riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi.
Kustannukset
Työryhmän tulee työskennellä virka-aikana ilman eri korvausta.

Timo Harakka
Työministeri

Tarja Kröger
Hallitusneuvos

Jakelu

Työryhmän puheenjohtaja ja jäsenet

Tiedoksi

Valtion työmarkkinalaitos, valtiovarainministeriö
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kunnallinen työmarkkinalaitos KT
Suomen Yrittäjät ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
STTK ry
Akava ry
Tasa-arvoyksikkö / työ- ja tasa-arvo-osasto / sosiaali- ja terveysministeriö
Etuusyksikkö / sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / sosiaali- ja terveysministeriö
kansliapäällikkö Jari Gustafsson, työ- ja elinkeinoministeriö
erityisavustaja Jenni Karjalainen, työ- ja elinkeinoministeriö
osastopäällikkö Antti Neimala, työ- ja elinkeinoministeriö
työmarkkinaneuvos, Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö

