
Julkaistu Suomen Eläinlääkärilehdessä 9/2015 
 
 
Syrjintä raskauden ja perhevapaiden perusteella 

 
Henkilön asettaminen eriarvoiseen asemaan raskauden, synnytyksen, vanhemmuuden tai 
perheenhuoltovelvollisuuden vuoksi on sukupuoleen perustuvana syrjintänä tasa-arvolain vastaista. 
Tällainen syrjintä on kiellettyä kaikissa työ- ja virkasuhteen vaiheissa.  
 
Työhönottopäätöksen tulee perustua hakijan pätevyyteen. Työnantaja ei työhönottotilanteessa saa kysyä 
hakijalta raskaudesta, perheenperustamissuunnitelmista tai vanhemmuudesta. Työnhakijalla on oikeus olla 
vastaamatta tällaisiin kysymyksiin ja pidättäytyä kertomasta esimerkiksi raskaudesta. Mikäli henkilö valitaan 
tehtävään, raskaudesta tulee kuitenkin ilmoittaa työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen 
äitiysvapaan aiottua alkamista. 

Työsuhteen määräaikaisuus ei ole hyväksyttävä peruste jättää raskaana tai perhevapaalla oleva hakija 
valitsematta, eikä henkilön määräaikaisuutta saa rajoittaa kestämään vain äitiys-, isyys- tai 
vanhempainvapaan alkuun. Määräaikaista työsuhdetta ei myöskään saa raskauden tai perhevapaan vuoksi 
jättää uusimatta tai työntekijää jättää vakinaistamatta, jos työvoiman tarve jatkuu. Jos määräaikaisuuksia 
on aikaisemminkin jatkettu ilman erillistä hakumenettelyä, tulisi näin menetellä raskaudesta tai 
perhevapaasta huolimatta.  

Sekä toistaiseksi voimassaolevassa että määräaikaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle voidaan 
valita sijainen hänen perhevapaansa ajaksi. Työnantaja ei saa vaihtaa perhevapaalla olevaa työntekijää 
sijaiseen, vaikka pitäisi sijaista pätevämpänä.  

Syrjintä on kiellettyä myös työsuhteen kestäessä eivätkä raskaus tai perhevapaat saa vaikuttaa 
esimerkiksi palkkaukseen, työtehtävien jakamiseen tai koulutukseen pääsemiseen. Positiivinen 
erityiskohtelu, kuten esimerkiksi työntekijän vapauttaminen päivystysvelvollisuudesta raskauden 
loppuvaiheessa, voi sen sijaan olla hyväksyttävää. Erityiskohtelustakin olisi kuitenkin syytä sopia 
työntekijän kanssa.  

Työsuhdetta ei saa päättää syrjivin perustein. Syrjintäkielto koskee myös koeaikapurkua.  
 

Valvontakeinot ja seuraamukset 
Työnantajan on pyynnöstä annettava viivytyksettä kirjallinen selvitys menettelynsä perusteista henkilölle, 
joka epäilee tulleensa syrjityksi tasa-arvolaissa kielletyllä tavalla. Syrjintää epäilevä työntekijä voi myös 
kääntyä asiassaan valvontaviranomaisen eli tasa-arvovaltuutetun puoleen.  

Työnantaja, joka on tasa-arvolain vastaisesti syrjinyt työntekijää, voidaan määrätä maksamaan loukatulle 
työntekijälle hyvitystä. Hyvitys on määrältään vähintään 3 570 euroa ja sitä on vaadittava nostamalla kanne 
käräjäoikeudessa kahden vuoden kuluessa syrjinnän kiellon rikkomisesta. Työhönottotilanteessa kanne on 
nostettava vuoden kuluessa ja hyvitykselle on asetettu enimmäismäärä, 17 840 euroa.  

Henkilön, joka katsoo joutuneensa syrjityksi, on esitettävä tosiseikkoja syrjintäväitteensä tueksi, 
esimerkiksi perhevapaan ja määräaikaisuuden jatkamatta jättämisen ajallinen yhteys. Tällöin syntyy 
syrjintäolettama ja todistustaakka siirtyy työnantajalle. Työnantajan on kyettävä osoittamaan menettelynsä 
lainmukaisuus ja hyväksyttävyys vapautuakseen hyvityksen maksuvelvollisuudesta.   

Syrjintää harjoittava työnantaja saattaa myös joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen menettelystään, sillä 
työsyrjintä on kriminalisoitu rikoslaissa.  

 
Mitä edellä on kerrottu työsuhteista, koskee myös virkasuhteita.  
 
Tämä kirjoitus on yleiskatsaus. Todellisesta tilanteesta kannattaa aina olla yhteydessä liiton 
jäsenneuvontaan. 
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