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EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI MIESTEN 
JA NAISTEN TASA-ARVOISEN KOHTELUN PERIAATTEEN SOVELTAMISESTA IT-

SENÄISIIN AMMATINHARJOITTAJIIN JA DIREKTIIVIN 86/613/ETY KUMOAMI-
SESTA (KOM(2008) 636 LOPULLINEN) 

1.  Tavoite  ja  tausta 

Komissio antoi 3.10.2008 ehdotuksen Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivik-
si miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen soveltamisesta itsenäisiin amma-
tinharjoittajiin ja direktiivin 86/613/ETY ku-
moamisesta (KOM(2008) 636 lopullinen). 
Ehdotuksen tavoitteena on panna tehok-
kaammin täytäntöön naisten ja miesten tasa-
arvoisen kohtelun periaate sekä itsenäisten 
ammatinharjoittajien että itsenäisessä amma-
tinharjoittamisessa avustavien avio- ja avo-
puolisoiden osalta. Ehdotuksella kumottaisiin 
neuvoston direktiivi 86/613/ETY miesten ja 
naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoitta-
jiin, maatalousalalla toimivat ammatinhar-
joittajat mukaan lukien, ja itsenäisinä amma-
tinharjoittajina toimivien naisten suojeluun 
raskauden ja synnytyksen perusteella.  

Ehdotuksen tavoite liittyy erityisesti Lissa-
bonin kasvua ja työllisyyttä koskevaan stra-
tegiaan. Naisten työllisyysastetta koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseksi sukupuolten vä-
listen erojen kaventaminen varsinkin itsenäi-
sen ammatinharjoittamisen alalla on tärkeää, 
koska siellä sukupuolten väliset erot ovat 
suuret. EU-alueella esimerkiksi yrittäjistä jo-
ka kolmas on nainen. Perhevelvoitteilla vai-
kuttaa olevan negatiivinen vaikutus naisten 
yrittäjyyteen miesten yrittäjyyteen verrattuna. 

Ehdotuksen taustalla ovat Euroopan unio-
nin neuvoston ja Euroopan parlamentin ke-
hotukset harkita direktiivin 86/613/ETY tar-

kistamista. Euroopan parlamentti on myös 
erityisesti kiinnittänyt huomiota avustavien 
puolisoiden aseman parantamiseen maatalo-
usalalla. 

Ehdotus on osa komission aloitepakettia, 
jolla pyritään parantamaan naisten ja miesten 
työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista. 
Sen muut osat ovat komission ehdotus niin 
sanotun raskaussuojeludirektiivin 92/85/ETY 
muuttamisesta (KOM(2008) 637 lopullinen), 
komission tiedonanto työ- ja yksityiselämän 
tasapainon parantamisesta (KOM(2008) 635 
lopullinen) sekä komission kertomus lasten 
hoitojärjestelyjä koskevien niin sanottujen 
Barcelonan tavoitteiden täytäntöönpanosta 
(KOM (2008) 638 lopullinen). 
 
2.  Oikeusperusta 

Ehdotus perustuu EY:n perustamissopi-
muksen 141 artiklan 3 kohtaan. Sen mukaan 
neuvosto toteuttaa 251 artiklassa määrättyä 
menettelyä noudattaen ja talous- ja sosiaali-
komiteaa kuultuaan toimenpiteet, joilla var-
mistetaan miesten ja naisten tasa-arvoisten 
mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen soveltaminen työtä ja ammattia 
koskevissa kysymyksissä.  

Asiasta päätetään määräenemmistöpäätök-
sellä ja yhteispäätösmenettelyssä Euroopan 
parlamentin kanssa.  
 
3.  Pääasial l inen s i sältö  

Kysymyksessä on direktiiviehdotus, jossa 
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asetetaan vähimmäistason perusvaatimukset, 
mutta annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus 
asettaa tiukempia vaatimuksia. 

Direktiiviehdotuksen 1 artiklassa säädetään 
direktiivin tarkoitus ja soveltamisala. Direk-
tiivin tarkoituksena on itsenäisiä ammatin-
harjoittajia ja itsenäisessä ammatinharjoitta-
misessa avustavia puolisoita koskeva tasa-
arvoisen kohtelun periaatteen täytäntöönpano 
niiden seikkojen osalta, joita direktiivit 
2006/54/EY (ns. yleinen työelämän tasa-
arvodirektiivi) ja 79/7/ETY (direktiivi tasa-
arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta 
toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa ky-
symyksissä) eivät jo kata. Direktiivin sovel-
tamisalaan eivät kuulu myöskään miesten ja 
naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen 
saatavuuden ja tarjonnan alalla annetun di-
rektiivin 2004/113/EY kattamat seikat.  

Ehdotuksen 2 artikla koskee määritelmiä. 
Itsenäisen ammatinharjoittajan määritelmä 
vastaa voimassa olevan direktiivin määritel-
mää. ”Avustavilla puolisoilla” tarkoitetaan 
itsenäisten ammatinharjoittajien aviopuo-
lisoita tai kansallisessa lainsäädännössä tun-
nustettuja avopuolisoita, jotka eivät ole työ-
suhteessa tai osakkaita, mutta osallistuvat 
säännöllisesti ja kansallisessa lainsäädännös-
sä säädetyin edellytyksin itsenäisen amma-
tinharjoittajan toimintaan ja suorittavat samo-
ja tai avustavia tehtäviä. Tarkoituksena on 
kattaa aviopuolisoiden lisäksi myös kaikki 
kansallisessa lainsäädännössä avopuolisoiksi 
tunnustetut henkilöt, jotka osallistuvat sään-
nöllisesti perheyrityksen toimintaan aviosää-
dystä riippumatta. 

Välitöntä ja välillistä syrjintää sekä häirin-
tää ja sukupuolista häirintää koskevat määri-
telmät ovat soveltuvin osin samat kuin direk-
tiiveissä 2000/43/EY, 2000/78/EY, 
2002/73/EY, 2004/113/EY ja 2006/54/EY. 
Sukupuoleen perustuva häirintä tarkoittaa 
henkilön epäedullista kohtelua sukupuolen 
perusteella mutta se ei ole välttämättä suku-
puolista luonteeltaan. Sukupuolisessa häirin-
nässä on kyse ei-toivotusta fyysisestä, sanal-
lisesta tai sanattomasta seksuaalisväritteisestä 
käyttäytymisestä. 

Ehdotuksen 3 artiklassa säädetään yhden-
vertaisen kohtelun periaatteesta. Sen mukaan 
minkäänlaista sukupuoleen perustuvaa syr-

jintää ei saa esiintyä välittömästi eikä välilli-
sesti etenkään siviilisäädyn tai perheaseman 
perusteella eikä varsinkaan, kun on kysy-
myksessä yrityksen perustaminen, varusta-
minen tai laajentaminen taikka itsenäisen 
ammatinharjoittamisen käynnistäminen tai 
laajentaminen. Artiklassa selvennetään, että 
molempia edellä mainittuja häirintämuotoja 
pidetään sukupuoleen perustuvana syrjintänä 
samoin kuin käskyä tai ohjetta harjoittaa su-
kupuoleen perustuvaa syrjintää.  

Ehdotuksen 4 artiklassa säädetään positii-
vista erityistoimista. Sen mukaan jäsenvaltiot 
voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön eri-
tyistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
ehkäistä tai hyvittää sukupuoleen liittyviä 
haittoja direktiivin soveltamisalalla. Toimen-
piteiden on oltava tarpeellisia, niissä on kes-
kityttävä tietyn epäkohdan poistamiseen ja ne 
eivät saa olla voimassa pidempään kuin on 
tarpeen kartoitetun ongelman ratkaisemisek-
si. Naisilla on esimerkiksi ollut miehiä 
enemmän ongelmia yrityksen käynnistämi-
seen liittyvissä asioissa kuten pääomasijoi-
tusten saamisessa ja tuen hankkimisessa lii-
keidean kehittämiselle.  

Ehdotuksen 5 artiklassa säädetään yhtiön 
perustamisesta. Artiklan mukaan edellytykset 
avio- tai kansallisessa lainsäädännössä tun-
nustettujen avopuolisoiden välisen yhtiön pe-
rustamiseksi eivät saa olla ankarammat kuin 
muiden henkilöiden välisen yhtiön perusta-
misen edellytykset. 

Ehdotuksen 6 artiklassa säädetään avusta-
vien puolisoiden sosiaaliturvasta. Artiklan 
mukaan avustavat puolisot (avio- ja avopuo-
lisot, jotka eivät ole työsuhteessa tai osakkai-
ta mutta osallistuvat säännöllisesti ja kansal-
lisessa lainsäädännössä säädetyin edellytyk-
sin itsenäisen ammatinharjoittajan toimintaan 
ja suorittavat samoja tai avustavia tehtäviä) 
saisivat omasta pyynnöstään vähintään sa-
mantasoisen suojan samoin ehdoin kuin itse-
näiset ammatinharjoittajat. Jäsenvaltioilla 
olisi edelleen toimivalta vahvistaa maksujen 
taso sekä etuuksia ja maksuja koskevat jär-
jestelyt edellyttäen, että direktiivin vähim-
mäisvaatimuksia noudatetaan. Ehdotetun ar-
tiklan sanamuoto poikkeaa direktiivin 
86/613/ETY 6 artiklan sanamuodosta. Sen 
mukaan, jos jäsenvaltiossa on maksuosuuk-
sin rahoitettava sosiaaliturvajärjestelmä itse-
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näisille ammatinharjoittajille, on mahdollis-
tettava, että aviopuolisot, jotka eivät kuulu it-
senäisen ammatinharjoittajan sosiaaliturva-
järjestelmän piiriin, voivat vapaaehtoisesti 
maksuosuuksin liittyä johonkin sosiaaliturva-
järjestelmään. 

Ehdotuksen 7 artiklassa säädetään äitiys-
lomasta ja sen ajalta maksettavasta korvauk-
sesta sekä sijaispalveluista. Äitiyslomaa kos-
kevat säännökset ovat uusia ja sijaispalveluja 
koskevaa kohtaa on tiukennettu direktiiviin 
86/613/ETY verrattuna. Artiklan 1 kohdan 
mukaan itsenäisinä ammatinharjoittajina 
toimivilla naisilla ja avustavilla puolisoilla 
olisi oikeus omasta pyynnöstään direktiivissä 
92/85/ETY (raskaussuojeludirektiivi) sääde-
tyn pituiseen äitiyslomaan (14 viikkoa). Ar-
tiklan 2 ja 3 kohtien mukaan äitiysloman 
ajalta maksettaisiin riittävä korvaus, joka 
vastaisi vähintään sairauspäivärahaa, jollei 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyistä 
enimmäisrajoista muuta johtuisi. Jos henki-
löllä ei olisi oikeutta sairauspäivärahaan, 
maksun olisi vastattava kansallisella tasolla 
vahvistettua asianmukaista korvausta. Artik-
lan 4 kohdan mukaan naispuoliset itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja avustavat puolisot voi-
sivat mahdollisuuksien mukaan käyttää tila-
päisiä sijaisia tarjoavia palveluja tai muita 
olemassa olevia kansallisia sosiaalipalveluja 
äitiyslomakorvauksen vaihtoehtona.  

Ehdotuksen 8 artikla koskee oikeuksien 
puolustamista. Sen mukaan henkilöt, jotka 
katsovat joutuneensa syrjinnän kohteeksi, 
voivat tehdä valituksen hallinnollisen ja/tai 
tuomioistuin-menettelyn kautta puolustaak-
seen oikeuttaan tasa-arvoiseen kohteluun. 
Oikeudellista suojaa vahvistaa yhdistysten, 
järjestöjen ja muiden oikeushenkilöiden oi-
keus ajaa kannetta uhrin puolesta. Vastaava 
säännös sisältyy mm. tavaroita ja palveluita 
koskevaan tasa-arvodirektiiviin 
2004/113/EY. 

Ehdotuksen 9 artiklassa säädetään korva-
uksesta ja hyvityksestä. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että kansallisessa lainsäädän-
nössä säädetään todellisesta ja tehokkaasta 
korvauksesta tai hyvityksestä kuten perusta-
missopimuksen 13 ja 141 artiklaan perustu-
vissa syrjintädirektiiveissä. Korvaukselle tai 
hyvitykselle ei saisi ennalta vahvistaa enim-
mäismäärää.  

Ehdotuksen10 artiklassa säädetään kansal-
lisista tasa-arvoelimistä. Jäsenvaltiot voivat 
päättää, että nämä elimet ovat samat, joista 
säädetään työelämän tasa-arvoa koskevassa 
direktiivissä 2006/54/EY ja tavaroita ja pal-
veluita koskevassa tasa-arvodirektiivissä 
2004/113/EY. 

Ehdotuksen 12 artiklassa määrätään, että 
direktiivin täytäntöönpano ei ole missään ta-
pauksessa peruste alentaa jäsenvaltioissa jo 
saavutettua syrjinnänvastaisen suojan tasoa 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa asiois-
sa. 

Artiklat 11 (Tiedon levittäminen), 13 (Il-
moitukset), 14 (Täytäntöönpano), 15 (Ku-
moaminen), 16 (Voimaantulo) ja 17 (Osoi-
tus) ovat tavanomaisia loppusäännöksiä. Di-
rektiivi tulisi saattaa voimaan kahdessa vuo-
dessa. Artiklan 6 täytäntöönpanon osalta voi-
si tarvittaessa saada kahden vuoden lisäajan. 
 
4.  Vaikutus Suomen lainsäädän-

töön 

Direktiiviehdotuksen 2 artiklan a-kohdan 
itsenäisen ammatinharjoittajan määritelmä 
vastaa voimassa olevan direktiivin määritel-
mää. Saman artiklan b-kohdassa on avusta-
van puolison määritelmä. Avustavalla puo-
lisolla tarkoitetaan aviopuolison lisäksi myös 
kansallisessa lainsäädännössä tunnustettua 
avopuolisoa. Avio- ja avopuoliso kuuluisi di-
rektiivin soveltamisalaan silloin, kun hän ei 
ole työsuhteessa tai osakkaana mutta osallis-
tuu säännöllisesti ja kansallisessa lainsäädän-
nössä säädetyin edellytyksin itsenäisen am-
matinharjoittajan toimintaan ja suorittaa sa-
moja tai avustavia tehtäviä. Määritelmä on 
uusi. Voimassa olevassa direktiivissä ei ole 
erikseen määritelty käsitettä avustava puoli-
so. Sen sijaan direktiivin 2 artiklan b-
kohdassa on säännös, jonka mukaan direktii-
viä sovelletaan aviopuolisoon, joka olematta 
työsuhteessa tai osakkaana osallistuu itsenäi-
sen ammatinharjoittajan toimintaan samoja 
tai täydentäviä tehtäviä suorittaen, mutta 
erikseen nimeämättä tätä avustavaksi puo-
lisoksi. Direktiivin soveltamisalan laajenta-
minen koskemaan myös itsenäisen ammatin-
harjoittajan avopuolisoa ei ole sosiaaliturva-
lainsäädännön kannalta ongelmallista. Sen si-
jaan ongelmallista on se, että nyt ehdotetussa 
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direktiivissä avio- ja avopuolisot on nimetty 
avustaviksi puolisoiksi eli omaksi erilliseksi 
henkilöryhmäksi. Tästä syystä myös kansal-
liseen lainsäädäntöön pitäisi sisällyttää omat 
säännökset tämän henkilöryhmän tunnistami-
seksi ja erottamiseksi muista henkilöistä sekä 
antaa säännökset heidän oikeuksistaan ja  
velvollisuuksistaan.  

Välitöntä ja välillistä syrjintää sekä häirin-
tää ja sukupuolista häirintää koskevat määri-
telmät vastaavat muissa tasa-
arvodirektiiveissä säädettyä. Nämä välittö-
män ja välillisen syrjinnän määritelmät sisäl-
tyvät tasa-arvolakiin (609/1986) ja valmistel-
tavana olevassa hallituksen esityksessä (HE 
153/2008 vp) tasa-arvolakiin tullaan ehdot-
tamaan lisättäväksi sukupuoleen perustuvan 
häirinnän ja seksuaalisen häirinnän määri-
telmät, jotka asiallisesti vastaisivat ehdotuk-
sen määritelmiä. 

Suomen lainsäädäntö sisältää direktiivieh-
dotuksen 3 artiklan edellyttämät syrjintäkiel-
lot. Perustuslain 6 §:n mukaan ketään ei saa 
ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri ase-
maan muun muassa sukupuolen tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tasa-
arvolain 7 §:ssä kielletään sukupuoleen pe-
rustuva välitön ja välillinen syrjintä sekä sek-
suaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen pe-
rusteella samoin kuin käsky tai ohje harjoit-
taa sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Syrjin-
täkieltoon sisältyy myös eri asemaan asetta-
minen vanhemmuuden tai perheenhuoltovel-
vollisuuden perusteella. Yhdenvertaisuuslain 
(21/2004) 2 §:ssä kielletään syrjintä julkises-
sa ja yksityisessä toiminnassa, kun kysymys 
on itsenäisen ammatin tai elinkeinon harjoit-
tamisen edellytyksistä tai elinkeinotoiminnan 
tukemisesta. Ammatin- tai elinkeinon harjoit-
tamisen edellytyksillä tarkoitetaan viran-
omaisten päätöksellä myönnettäviä lupia, 
laillistuksia ja vastaavia asiakirjoja, joita il-
man elinkeinoa ja ammattia ei ole luvallista 
harjoittaa. Niillä tarkoitetaan myös aloittavil-
le yrittäjille suunnattujen tukien kuten startti-
rahojen ja yrittäjälainojen myöntämistä. Yh-
denvertaisuuslain 6 §:n syrjintäkielto kieltää 
syrjinnän pykälässä erikseen lueteltujen syr-
jintäperusteiden lisäksi myös muun henki-
löön liittyvän syyn perusteella.  

Suomen lainsäädäntö täyttää ehdotuksen 4 
ja 5 artiklan vaatimukset. 

Sosiaaliturvaa koskevan 6 artiklan mukaan 
avustava avio- ja avopuoliso saisi omasta 
pyynnöstään vähintään saman tasoisen suo-
jan samoin ehdoin kuin itsenäinen ammatin-
harjoittaja. Tämä korvaisi voimassa olevan 
direktiivin säännöksen, jonka mukaan avus-
tavalla aviopuolisolla on oikeus liittyä va-
paaehtoisesti johonkin maksuosuuksin rahoi-
tettavaan sosiaaliturvajärjestelmään, jos 
aviopuoliso ei muutoin kuulu itsenäisen am-
matinharjoittajan sosiaaliturvajärjestelmään.  

Suomen sosiaaliturvalainsäädäntö ei tun-
nista tai siinä ei ole erikseen määritelty, ketä 
on pidettävä ja millä edellytyksillä avustava-
na avio- tai avopuolisona. Suomen sosiaali-
turvalainsäädäntö kuitenkin täyttää nyt voi-
massa olevan direktiivin asettamat vaatimuk-
set. Yritystoimintaan osallistuva puoliso on 
yleensä joko yrittäjä tai yrityksen työntekijä, 
jolloin tämän toiminnan perusteella syntyy 
oikeus sosiaaliturvaan. Jos henkilö ei ole an-
siotyössä, oikeus sosiaaliturvaan perustuu 
asumiseen. Yrittäjien eläkelaki ja maatalous-
yrittäjien eläkelaki mahdollistavat kumpikin 
myös vapaaehtoisen liittymisen henkilölle, 
joka ei itse täytä yrittäjänä laissa säädettyjä 
pakollisen vakuuttamisen edellytyksiä riittä-
vän työpanoksen osalta eikä ole työsuhteessa 
yrittäjään tai ammatinharjoittajaan. Jos hen-
kilö on vakuutettu yrittäjien eläkelain tai 
maatalousyrittäjien eläkelain mukaan pakol-
lisesti tai vapaaehtoisesti, määräytyy hänen 
muu sosiaaliturvansa vakuutetun työtulon pe-
rusteella. 

Suomessa itsenäisen yrittäjän sekä avio- et-
tä avopuolison sosiaaliturva on järjestetty jo-
ko hänen oman yrittäjäasemansa, työntekijä-
aseman taikka perheenjäsenen aseman kautta 
direktiivin tavoitteiden mukaisesti. Tältä osin 
ehdotettu 6 artiklan säännös, jolla avopuoli-
sot rinnastetaan aviopuolisoon, ei ole Suo-
men lainsäädännön kannalta ongelmallinen. 
Ehdotetun 6 artiklan säännös on kuitenkin si-
sällöltään erilainen kuin nyt voimassa olevan 
direktiivin vastaava säännös. Ehdotetun uu-
den 6 artiklan mukaan avustavalla puolisolla 
tulisi olla oikeus saada omasta pyynnöstään 
vähintään saman tasoinen suoja ja samoin 
ehdoin kuin itsenäisellä ammatinharjoittajalla 
on. Tämä muotoilu on siinä määrin epämää-
räinen, että Suomen kattavasta sosiaaliturva-
järjestelmästä huolimatta direktiivin 6 artik-
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lan säännös saattaisi merkitä sitä, että myös 
Suomessa sosiaaliturvalainsäädäntöön pitäisi 
tuoda uutena ryhmänä työntekijän ja yrittäjän 
rinnalle avustava puoliso ja määritellä, mil-
laisin ehdoin ja edellytyksin oikeus sosiaali-
turvajärjestelmän eri etuuksiin syntyy avus-
tavana puolisona itsenäisen ammatinharjoit-
tajan toimintaan ja tehtäviin osallistumalla. 
Tämä monimutkaistaisi Suomen sosiaalitur-
vajärjestelmää ja olisi vierasta Suomen sosi-
aaliturvajärjestelmälle, jossa oikeus sosiaali-
turvaan perustuu laissa säädetyllä tavalla it-
senäiseen omaan oikeuteen työntekijänä tai 
yrittäjänä taikka Suomessa asuvana henkilö-
nä.  

Uuden henkilöryhmän määrittäminen sosi-
aaliturvaan voisi osaltaan hämärtää nykyistä 
rajanvetoa yrittäjien ja työntekijöiden välillä 
ja voisi lisätä vapaaehtoiseen vakuuttamiseen 
perustuvaa osuutta henkilöiden sosiaalitur-
vassa. 

Suomen lainsäädännössä ei ole säädetty 
ehdotuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesta 
yrittäjien ja avustavien puolisoiden oikeudes-
ta äitiyslomaan. He ovat sen sijaan oikeutet-
tuja ehdotuksen 7 artiklan 2 ja 3 kohtien 
edellyttämään riittävään korvaukseen äitiys-
lomansa ajalta. Sairausvakuutuslain 
(1224/2004) 9 luvun 2 §:n mukaan oikeus äi-
tiysrahaan koskee Suomessa samoin ehdoin 
kaikkia äitejä. Äitiysrahakauden pituus on 
105 päivää. Äitiysraha maksetaan äidille vä-
himmäismäärän suuruisena, jos äiti on sa-
manaikaisesti omassa työssä lukuun ottamat-
ta omassa kotitaloudessa suoritettavaa työtä. 
Sairausvakuutuslain 11 luvun 1 §:n mukaan 
päivärahaetuus määräytyy työtulojen perus-
teella. Saman luvun 2 §:ssä on säännökset 
päivärahan perusteena olevasta työtulosta. 
Pääsäännön mukaan itsenäisen ammatinhar-
joittajan tai yrittäjän päivärahan perusteena 
olevalla työtulolla tarkoitetaan yrittäjien elä-
kelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mu-
kaista kunkin vuoden vahvistettua työtuloa. 
Saman pykälän 2 momentissa on säännös nii-
tä tilanteita varten, että henkilö ei ole velvol-
linen ottamaan yrittäjien eläkelain tai maata-
lousyrittäjien eläkelain mukaista vakuutusta 
tai on ottanut sen vapaaehtoisesti. Äitiysraha 
määräytyy samojen periaatteiden ja säännös-
ten perusteella kuin sairauspäiväraha ja äi-
tiyspäiväraha on vähintään samansuuruinen 

kuin sairauspäiväraha.  
Ehdotuksen 7 artiklan 4 kohdan tarkoitta-

mista sijaispalveluista on Suomen lainsää-
dännössä säädetty maatalousyrittäjien osalta. 
Maatalousyrittäjillä on maatalousyrittäjien 
lomituspalvelulain (1231/1996) 7c §:n mu-
kaan oikeus sijaisapuun raskautta ja synny-
tystä varten enintään siksi ajaksi, jolta hänel-
lä on oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen 
äitiys- tai vanhempainrahaan. Muiden itse-
näisten yrittäjien osalta on olemassa vapaa-
ehtoisuuden pohjalta toimivia sijaispalveluja. 

Korvausta tai hyvitystä koskevan 9 artiklan 
mukaan syrjinnän kohteeksi joutunut itsenäi-
nen ammatinharjoittaja ja avustava puoliso 
olisivat oikeutettuja” tosiasialliseen ja tehok-
kaaseen korvaukseen tai hyvitykseen”. Tasa-
arvolain perusteella syntyy velvollisuus mak-
saa hyvitystä syrjinnästä, joka tapahtuu työ-
suhteessa, oppilaitoksessa, etujärjestöissä tai 
tavaroiden tai palveluiden vaihdannassa. 
Työelämän yleistä tasa-arvodirektiiviä 
2002/73/EY implementoitaessa mahdollisuus 
tasa-arvolain mukaiseen hyvitykseen laajen-
nettiin koskemaan myös muussa palvelussuh-
teeseen rinnastettavassa oikeussuhteessa 
työskentelevää. Hallituksen esityksen 
(195/2004 vp) mukaan säännöksen kattamia 
henkilöryhmiä ovat muun muassa itsenäiset 
työnsuorittajat ja ammatinharjoittajat tietyin 
edellytyksin ja työn tekeminen perustuisi 
yleensä toimeksianto- tai toimisopimukseen. 
Jotta oikeussuhde olisi palvelussuhteeseen 
rinnastettava, edellytetään sellaista työn te-
kemistä, joka tapahtuu samankaltaisissa olo-
suhteissa kuin työ- ja palvelussuhteessa ta-
pahtuva työnteko. Samoin edellytetään hen-
kilökohtaista sitoutumista toiselle tehtävään 
työhön. Kahden elinkeinonharjoittajan väliset 
suhteet eivät yleensä tulisi säännöksen piiriin 
eikä työnteko, joka tapahtuisi perheoikeudel-
lisella perusteella. Edellä selostetun perus-
teella vaikuttaisi siltä, että direktiiviehdotuk-
sen tarkoittamissa tilanteissa ei synny sellais-
ta palvelussuhdetta, jonka perusteella tasa-
arvolain hyvityssäännöstä voitaisiin soveltaa. 
Säännöksen hyväksyminen aiheuttaisi täten 
tarpeen tarkistaa tasa-arvolakia.  

Yhdenvertaisuuslain 9 §:n mukaan lain 
2 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa (muun muas-
sa itsenäisen ammatin tai elinkeinon harjoit-
tamisen edellytykset tai elinkeinotoiminnan 



 U 29/2009 vp 
  

 

7

tukeminen) syntyy velvollisuus maksaa hyvi-
tystä lain muiden syrjintäperusteiden kuin 
”muun henkilöön liittyvän syyn” perusteella. 
Muuna henkilöön liittyvänä syynä voidaan 
pitää direktiiviehdotuksen 3 artiklaan sisälty-
vää siviilisäädyn perusteella tapahtuvaa syr-
jintää, joka täten jäisi myös hyvityssanktion 
ulkopuolelle. Oikeusministeriön asettama 
toimikunta valmistelee parhaillaan yhdenver-
taisuuslainsäädännön uudistamista, missä 
myös hyvitysseuraamus tulee tarkasteltavak-
si. 
 
5.  Valt ioneuvoston kanta 

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti 
komission ehdotukseen, jonka tavoitteena on 
panna tehokkaammin täytäntöön naisten ja 
miesten tasa-arvoisen kohtelun periaate itse-
näisten ammatinharjoittajien sekä itsenäises-
sä ammatinharjoittamisessa avustavien avio- 
ja avopuolisoiden osalta. Säännösten valmis-
telussa tulee ottaa huomioon pienten yritys-
ten näkökulma.  

Osa jäsenmaista pitää ehdotettua oikeuspe-
rustaa riittämättömänä ja katsoo, että oikeus-
perustaan tulisi lisätä perustamissopimuksen 
308 ja 137 artiklat ehdotukseen sisältyvien 
sosiaaliturvaa sekä työturvallisuutta ja työ-
terveyttä koskevien näkökohtien vuoksi. Val-
tioneuvosto katsoo lähtökohtaisesti kuten 
neuvoston oikeuspalvelu, että ehdotettu oi-
keusperusta on riittävä. Direktiivissä on ky-
symys puolisoiden työtä ja ammattia koske-
vista asioista ja toisaalta sosiaaliturvaa sekä 
työturvallisuutta ja -terveyttä koskevia ky-
symyksiä voidaan pitää päätavoitteelle eli ta-
sa-arvon edistämiselle liitännäisinä. Kantaa 
voidaan tarpeen vaatiessa neuvottelujen ede-
tessä tarkentaa. 

Nyt voimassa olevan direktiivin laajenta-
mista koskemaan myös itsenäisen ammatin-
harjoittajan avopuolisoa voidaan pitää perus-
teltuna. Sen sijaan valtioneuvosto ei pidä toi-
vottavana, että direktiivissä nimetään ja mää-
ritellään henkilöryhmä avustavat puolisot, 
jolloin direktiivin hyväksymisestä seuraisi 
velvollisuus liittää sosiaaliturvalainsäädän-
töön ja -järjestelmään kokonaan uusi nimetty 
henkilöryhmä ja säännellä erikseen laissa, 
millaisella toiminnalla ja millaisin ehdoin tä-
hän ryhmään kuuluville oikeus sosiaaliturva-

etuuksiin syntyisi. Suomen kattavan sosiaali-
turvajärjestelmän kannalta tämä olisi epätar-
koituksenmukaista ja olisi omiaan monimut-
kaistamaan lainsäädäntöä tarpeettomasti ot-
taen huomioon, että kyse on nyt voimassa 
olevan direktiivin henkilöpiirin laajentami-
sesta koskemaan myös avopuolisoita. Voi-
massa olevan direktiivin lähestymistapa, jos-
sa ei ole erikseen nimetty ja määritelty käsi-
tettä avustava puoliso, on paremmin yhteen-
sopiva Suomen järjestelmän kanssa.  

Direktiiviehdotuksen soveltamisalaa erityi-
sesti suhteessa tavaroita ja palveluita koske-
van tasa-arvodirektiivin 2004/113//EY sovel-
tamisalaan tulisi pyrkiä selventämään. Yh-
denvertaisen kohtelun periaatetta koskevan 
artiklan osalta voitaisiin myös esittää harkit-
tavaksi siviilisäätyä koskevan syrjintäperus-
teen poistamista artiklasta ottaen huomioon, 
ettei peruste tuo lisäarvoa tasa-arvon kannal-
ta. 

Äitiysvapaaoikeuden sijasta olisi parempi 
säätää oikeudesta äitiysetuuteen. Yritystoi-
minta ei useinkaan salli pitkäaikaista poissa-
oloa ja näin estettäisiin myös yrittäjyyden 
kynnyksen nousemista tältä osin. Yrittäjyy-
den ja perhe-elämän yhteensovittamista tulisi 
tukea ja tämä tapahtuisi parhaiten kehittämäl-
lä ensisijaisesti vapaaehtoisia sijaispalveluja. 
Lakiin perustuvan sijaispalvelujärjestelmän 
luomisen kannalta ongelmallisia voisivat olla 
muun muassa rahoituksen järjestäminen, si-
jaispalveluiden organisoiminen toimialaltaan 
hyvin erilaisten pienyritysten tarpeisiin sekä 
yrittäjien yhdenvertaisen kohtelun turvaami-
nen. 

Korvausta tai hyvitystä koskevan artiklan 
sisältöä ja tavoitteita tulisi selkiyttää erityi-
sesti sen suhteen, millaisissa tilanteissa hyvi-
tystä maksettaisiin ja mikä taho olisi maksu-
velvollinen. Muut jäsenmaat eivät ole toistai-
seksi tuoneet esiin ongelmia artiklaan liitty-
en. 
 
6.  Taloudel l i set  ja  organisatoriset  

vaikutukset  

Valtio osallistuu yrittäjien ja maatalousyrit-
täjien eläkejärjestelmien rahoitukseen. Jos 
vapaaehtoisesti vakuutettavien lukumäärä 
nousisi, lisäisi se valtion kustannuksia. Kus-
tannusvaikutus lienee kuitenkin vähäinen. 
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Kustannusvaikutus on yhteydessä avustavien 
puolisoiden käsitteeseen ja kustannusvaiku-
tusta pyritään mahdollisuuksien mukaan ar-
vioimaan tarkemmin käsittelyn kuluessa.  

Tasa-arvoelimiä koskevalla artiklalla ei oli-
si organisatorisia vaikutuksia. 
 
7.  Asian käsi t te lyvaiheet  

Kansallinen käsittely 

Ehdotusta on käsitelty sosiaalijaostossa ja 
henkilöiden liikkuvuuteen liittyviä sosiaali-
turvakysymyksiä käsittelevässä jaostossa se-
kä kirjallisessa menettelyssä kilpailukykyja-

ostossa. Ehdotus on annettu tiedoksi työ-
oikeusjaostolle. 
 
Käsittely EU:n toimielimissä 

Komissio antoi direktiiviehdotuksen 
3.10.2008 ja esitteli ehdotuksen 20.10.2008. 

Artiklakohtainen käsittely neuvoston sosi-
aaliasioiden työryhmässä alkoi 19.11.2008 ja 
asiasta annettiin edistymisraportti työ- ja so-
siaaliasioiden neuvostossa 17.12.2008. Käsit-
tely jatkui työryhmässä 13.2.2009. Tavoit-
teena on yleisnäkemyksen muodostaminen / 
poliittisen yhteisymmärryksen saavuttaminen 
neuvostossa 8—9.6.2009. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


