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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/…/EY,

annettu …,

tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 

annetun direktiivin 2003/88/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 137 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon2,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä3,

                                               

1 EUVL C 267, 27.10.2005, s. 16.
2 EUVL C 231, 20.9.2005, s. 69.
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 11. toukokuuta 2005 (EUVL C 92 E, 20.4.2006, 

s. 292), ja neuvoston yhteinen kanta, hyväksytty …
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sekä katsoo seuraavaa:

(1) Perustamissopimuksen 137 artiklassa määrätään, että yhteisö tukee ja täydentää 

jäsenvaltioiden toimia, joiden tarkoituksena on työympäristön parantaminen työntekijöiden 

terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Tämän artiklan perusteella annetuissa 

direktiiveissä on vältettävä säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia tai oikeudellisia 

rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten yritysten perustamista taikka 

niiden kehittämistä.

(2) Direktiivissä 2003/88/EY1 säädetään vähimmäisvaatimuksista työajan järjestämistä varten 

muun muassa vuorokautisten ja viikoittaisten lepoaikojen, taukojen, viikoittaisen 

enimmäistyöajan, vuosiloman sekä tiettyjen yötyötä, vuorotyötä ja työaikajärjestelmiä

koskevien seikkojen osalta.

(3) Direktiivin 2003/88/EY 19 artiklan kolmannessa kohdassa ja 22 artiklan 1 kohdan toisessa 

alakohdassa säädetään ennen 23 päivää marraskuuta 2003 suoritettavasta 

uudelleentarkastelusta. 

(4) Työajan järjestämistä koskeva alkuperäinen direktiivi, 23 päivänä marraskuuta 1993 

annettu neuvoston direktiivi 93/104/EY2, annettiin yli kymmenen vuotta sitten, ja nyt on 

osoittautunut välttämättömäksi ottaa huomioon sekä työnantajien että työntekijöiden uudet 

tilanteet ja tarpeet sekä luoda keinot 22 ja 23 päivänä maaliskuuta 2005 kokoontuneen 

Eurooppa-neuvoston asettamien, Lissabonin strategiaan kuuluvien kasvu- ja 

työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi.

                                               

1 EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9.
2 EYVL L 307, 13.12.1993, s. 1. Direktiivi kumottu direktiivillä 2003/88/EY.
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(5) Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on myös olennainen tekijä niiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi, jotka Euroopan unioni on asettanut Lissabonin strategiassa erityisesti 

naisten työllisyysasteen nostamiseksi. Yhteensovittamisella luodaan tyydyttävämpi 

työilmapiiri ja vastataan paremmin erityisesti perheellisten työntekijöiden tarpeisiin. 

Useilla tähän direktiiviin sisältyvillä muutoksilla pyritään helpottamaan työ- ja perhe-

elämän yhteensovittamista.

(6) Jäsenvaltioiden olisi kannustettava työmarkkinaosapuolia tekemään asianmukaisella tasolla 

sopimuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen parantamiseksi.

(7) Työajan järjestämisessä on tehostettava työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua 

sekä lisättävä joustavuutta varsinkin päivystysajan osalta ja erityisesti niiden 

päivystysjaksojen osalta, joina ei työskennellä, ja samalla on löydettävä uusi tasapaino työ-

ja perhe-elämän yhteensovittamisen ja joustavampien työaikajärjestelyjen välillä.

(8) Jos työntekijöillä ei ole lepoaikoja, heille olisi annettava korvaavat lepoajat. 

Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä sen kohtuullisen ajanjakson pituus, jona vastaava 

korvaava lepoaika annetaan työntekijöille, ottaen huomioon suhteellisuusperiaate ja tarve 

varmistaa kyseisten työntekijöiden turvallisuus ja terveys.
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(9) Myös viikoittaisen enimmäistyöajan vertailujaksoja koskevia säännöksiä on tarkistettava, 

jotta ne voitaisiin mukauttaa työnantajien ja työntekijöiden tarpeisiin siten, että 

työntekijöiden ja työnantajien terveydestä ja turvallisuudesta huolehditaan.

(10) Jos työsopimuksen kesto on alle yhden vuoden, vertailujakson pituus ei saa ylittää 

työsopimuksen kestoa.

(11) Direktiivin 2003/88/EY 22 artiklan 1 kohdan soveltamisesta saadut kokemukset osoittavat, 

että sen 6 artiklan soveltamatta jättämistä koskeva täysin yksilötason päätös voi aiheuttaa 

ongelmia työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun sekä työntekijän 

valinnanvapauden osalta.

(12) Direktiivin 22 artiklan 1 kohdassa säädetty mahdollisuus on poikkeus periaatteesta, jonka 

mukaan viikoittainen keskimääräinen työaika on vertailujakson aikana enintään 48 tuntia. 

Se edellyttää työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden tehokasta suojelua ja asianomaisen 

työntekijän nimenomaista, vapaaehtoista ja asiaan vaikuttavista seikoista tietoisena 

annettua suostumusta. Poikkeuksen soveltaminen edellyttää asianmukaisia takeita sen 

varmistamiseksi, että näitä ehtoja noudatetaan, sekä tiivistä valvontaa.

(13) Ennen 22 artiklan 1 kohdassa säädetyn mahdollisuuden soveltamista olisi harkittava, 

voidaanko tarvittava jousto saada aikaan joko pisintä vertailujaksoa koskevaa tai muuta 

jouston mahdollistavaa direktiivin 2003/88/EY säännöstä soveltamalla.

(14) Työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvien riskien välttämiseksi 19 artiklan 

ensimmäisen kohdan b alakohdan mukaisen joustavan vertailujakson ja 22 artiklan 

1 kohdan mukaisen mahdollisuuden päällekkäinen käyttö ei ole mahdollista.
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(15) Komissio on kuullut työmarkkinaosapuolia yhteisön tasolla asiaan liittyvän yhteisön 

toiminnan mahdollisista suuntaviivoista perustamissopimuksen 138 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti.

(16) Kuulemisen jälkeen komissio piti yhteisön toimia tarpeellisina, ja se kuuli 

työmarkkinaosapuolia uudelleen suunnitellun ehdotuksen sisällöstä perustamissopimuksen 

138 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(17) Tämän toisen kuulemisvaiheen päätyttyä työmarkkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet 

komissiolle halukkuudestaan käynnistää menettelyä, joka voisi johtaa 

perustamissopimuksen 139 artiklassa tarkoitetun sopimuksen tekemiseen.

(18) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on

työajan järjestämistä koskevan yhteisön lainsäädännön nykyaikaistaminen, vaan se voidaan 

saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä

perustamissopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei 

ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(19) Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita1. Direktiivin tarkoituksena on erityisesti 

varmistaa, että oikeutta oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin työoloihin ja työehtoihin 

kunnioitetaan täysimääräisesti, sellaisina kuin niistä määrätään perusoikeuskirjan 

31 artiklassa ja erityisesti kyseisen artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan "jokaisella 

työntekijällä on oikeus enimmäistyöajan rajoitukseen sekä päivittäisiin ja viikoittaisiin 

lepoaikoihin ja palkalliseen vuosilomaan".

                                               

1 EUVL C 303, 14.12.2007, s. 1.
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(20) Tämän direktiivin täytäntöönpanon olisi säilytettävä työntekijöille taattavan suojelun 

yleinen taso työterveyden ja työturvallisuuden osalta,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2003/88/EY seuraavasti:

1) Lisätään 2 artiklaan kohdat seuraavasti:

"1 a) 'päivystysajalla' ajanjaksoa, jonka aikana työntekijä on velvollinen olemaan 

käytettävissä työpaikallaan ryhtyäkseen suorittamaan toimintaansa tai tehtäviään 

työnantajan pyynnöstä;

1 b) 'työpaikalla' paikkaa tai paikkoja, joissa työntekijä tavallisesti suorittaa toimintaansa 

tai tehtäviään ja jotka määritetään työntekijään sovellettavan työsuhteen tai työsopimuksen 

ehtojen mukaisesti;

1 c) 'päivystysajalla, jona ei työskennellä' ajanjaksoa, jonka aikana työntekijä päivystää 

1 a kohdan mukaisesti, mutta jonka aikana työnantaja ei pyydä häntä tosiasiallisesti 

suorittamaan toimintaansa tai tehtäviään."
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2) Lisätään artiklat seuraavasti:

"2 a artikla

Päivystysaika

Päivystysaikaa, jona ei työskennellä, ei katsota työajaksi, jollei kansallisessa 

lainsäädännössä tai kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti 

työehtosopimuksessa tai työmarkkinaosapuolten välisessä sopimuksessa toisin määrätä.

Päivystysaika, jona ei työskennellä, voidaan määritellä työehtosopimuksessa tai 

työmarkkinaosapuolten välisessä sopimuksessa tai kansallisessa lainsäädännössä sen 

jälkeen, kun työmarkkinaosapuolia on kuultu, käyttämällä perustana keskimääräistä 

tuntimäärää tai osuutta päivystysajasta ottaen huomioon kyseisellä alalla saatu kokemus.

Päivystysaikaa, jona ei työskennellä, ei oteta huomioon laskettaessa 3 artiklassa säädettyä 

päivittäistä lepoaikaa ja 5 artiklassa säädettyä viikoittaista lepoaikaa, jollei

a) työehtosopimuksessa tai työmarkkinaosapuolten välisessä sopimuksessa,

tai

b) kansallisessa lainsäädännössä, työmarkkinaosapuolten kuulemisen jälkeen, toisin 

määrätä.

Ajanjakso, jonka aikana työntekijä tosiasiallisesti suorittaa toimintaansa tai tehtäviään 

päivystysaikana, katsotaan aina työajaksi.
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2 b artikla

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen

Jäsenvaltioiden on kannustettava asianmukaisella tasolla työmarkkinaosapuolia, 

rajoittamatta kuitenkaan niiden itsenäisyyttä, tekemään työ- ja perhe-elämän parempaa 

yhteensovittamista koskevia sopimuksia.

Jäsenvaltioiden on varmistettava työmarkkinaosapuolia kuullen, että työnantajat tiedottavat 

työntekijöille riittävän ajoissa heidän työaikajärjestelmissään tai -järjestelyissään

tapahtuvista merkittävistä muutoksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta työntekijöille 

tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä

11 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2002/14/EY soveltamista.

Ottaen huomioon työntekijöiden tarpeet työaikojen ja työaikajärjestelmien joustavuuteen

jäsenvaltioiden on kansallisten käytäntöjen mukaisesti myös kannustettava työnantajia

käsittelemään tällaiset työaikoja ja työaikajärjestelmiä koskevat muutospyynnöt, ottaen 

huomioon yrityksen tarpeet ja sekä työnantajien että työntekijöiden joustavuutta koskevat

tarpeet.

____________________

 EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29.".
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3) Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdassa sanat "3–6, 8 ja 16 artiklan" sanoilla "3–6 artiklan ja 8 artiklan 

sekä 16 artiklan a ja c alakohdan".

b) Korvataan 2 kohdassa ilmaus "edellyttäen, että kyseisille työntekijöille annetaan 

vastaavanlaiset korvaavat lepoajat" ilmauksella "edellyttäen, että kyseisille 

työntekijöille annetaan vastaavanlaiset korvaavat lepoajat sellaisen kohtuullisen ajan 

kuluessa, joka määritellään kansallisessa lainsäädännössä tai työehtosopimuksessa tai 

työmarkkinaosapuolten välisessä sopimuksessa".

c) Korvataan 3 kohdan johdantolauseessa sanat "3, 4, 5, 8 ja 16 artiklasta" sanoilla

"3, 4, 5 ja 8 artiklasta sekä 16 artiklan a ja c alakohdasta".

d) Muutetaan 5 kohta seuraavasti:

i) Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"5. Tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti 6 artiklasta voidaan poiketa lääkärien 

harjoittelun osalta tämän kohdan toisessa, kolmannessa, neljännessä, 

viidennessä ja kuudennessa alakohdassa vahvistettujen säännösten mukaisesti."

ii) Poistetaan viimeinen alakohta.
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4) Korvataan 18 artiklan kolmannessa kohdassa sanat "edellyttäen, että kyseisille 

työntekijöille annetaan vastaavanlaiset korvaavat lepoajat" sanoilla "edellyttäen, että 

kyseisille työntekijöille annetaan vastaavanlaiset korvaavat lepoajat sellaisen kohtuullisen 

ajan kuluessa, joka määritellään kansallisessa lainsäädännössä tai työehtosopimuksessa tai 

työmarkkinaosapuolten välisessä sopimuksessa". 

5) Korvataan 19 artikla seuraavasti:

"19 artikla

Vertailujaksoista poikkeamisen rajoitukset

Rajoittamatta 22 a artiklan b alakohdan soveltamista ja poiketen siitä, mitä 16 artiklan 

b alakohdassa säädetään, jäsenvaltioilla on työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 

suojelua koskevia yleisiä periaatteita noudattaen mahdollisuus sallia objektiivisista tai 

teknisistä syistä tai työn järjestämistä koskevista syistä, että vertailujaksoa pidennetään 

enintään 12 kuukauteen: 

a) työehtosopimuksella tai työmarkkinaosapuolten välisellä sopimuksella, siten kuin

18 artiklassa säädetään,

tai

b) lainsäädännön tai hallinnollisten määräysten nojalla asianomaisella tasolla järjestetyn 

työmarkkinaosapuolten kuulemisen jälkeen.

Käyttäessään ensimmäisen kohdan b alakohdan mukaista mahdollisuutta jäsenvaltioiden 

on varmistettava, että työnantajat noudattavat direktiivin 89/391/ETY II jaksossa säädettyjä 

velvollisuuksiaan.".
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6) Korvataan 22 artikla seuraavasti:

"22 artikla

Erinäisiä säännöksiä

1. Vaikka yleisenä periaatteena on se, että viikoittainen enimmäistyöaika Euroopan 

unionissa on 48 tuntia ja että käytännössä unionissa työntekijät työskentelevät 

pidempään vain poikkeuksellisesti, jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta 

6 artiklaa, jos ne toteuttavat tarvittavat toimenpiteet työntekijöiden turvallisuuden ja 

terveyden tehokkaan suojelun takaamiseksi. Tämän mahdollisuuden käyttämisestä on 

kuitenkin määrättävä nimenomaisesti työehtosopimuksessa tai asianomaisella tasolla 

tehdyssä työmarkkinaosapuolten sopimuksessa tai kansallisessa lainsäädännössä 

asianomaisella tasolla järjestetyn työmarkkinaosapuolten kuulemisen jälkeen.

2. Niiden jäsenvaltioiden, jotka haluavat käyttää tätä mahdollisuutta, on joka 

tapauksessa toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan, että:

a) työnantaja ei vaadi työntekijää työskentelemään yli 48 tuntia seitsemän päivän 

aikana, laskettuna 16 artiklan b alakohdassa tarkoitetun vertailujakson 

keskiarvona, jollei hän ole ensin saanut työntekijän suostumusta tällaiseen 

työskentelyyn. Suostumus on voimassa enintään yhden vuoden, ja se voidaan 

uusia;
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b) työntekijälle ei aiheudu työnantajan taholta mitään haittaa sen vuoksi, että hän 

ei ole halukas suostumaan tällaiseen työskentelyyn tai että hän peruuttaa 

suostumuksensa mistä tahansa syystä;

c) suostumus, joka on annettu:

i) yksittäisen työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä, tai

ii) työsuhteen ensimmäisten neljän viikon aikana,

on mitätön;

d) tämän artiklan mukaisesti suostumuksensa antanut työntekijä ei työskentele 

seitsemän päivän aikana enempää kuin:

i) 60 tuntia, laskettuna 3 kuukauden ajanjakson keskiarvona, ellei 

työehtosopimuksessa tai työmarkkinaosapuolten välisessä sopimuksessa 

toisin määrätä, tai

ii) 65 tuntia, laskettuna 3 kuukauden ajanjakson keskiarvona, jos 

työehtosopimusta ei ole ja jos päivystysaika, jona ei työskennellä, 

katsotaan työajaksi 2 a artiklan mukaisesti;

e) jokaisella työntekijällä on pätevän työsopimuksen tekemisen jälkeisinä 

kuutena ensimmäisenä kuukautena tai työntekijän työsopimuksessa mainittuna 

koeaikana ja koeajan päättymistä seuraavien kolmen kuukauden aikana, sen 

mukaan kumpi näistä on pitempi, oikeus peruuttaa suostumuksensa tällaiseen 

työntekoon ilmoittamalla riittävän ajoissa peruutuksesta työnantajalleen 

kirjallisesti, jolloin peruutus tulee heti voimaan. Tämän jakson jälkeen 

työnantaja voi vaatia työntekijää antamaan kirjallisen peruutusilmoituksen 

enintään kaksi kuukautta ennen peruutuksen voimaantuloa; 
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f) työnantaja pitää ajantasaisia tiedostoja kaikista tällaista työtä tekevistä 

työntekijöistä sekä riittäviä tiedostoja, joiden avulla on mahdollista varmistua 

tämän direktiivin säännösten noudattamisesta;

g) tiedostot ovat toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä, ja nämä voivat 

työntekijöiden turvallisuuteen ja/tai terveyteen liittyvistä syistä kieltää 

viikoittaisen enimmäistyöajan ylittämismahdollisuuden tai rajoittaa sitä;

h) työnantaja toimittaa toimivaltaisille viranomaisille näiden pyynnöstä tiedot 

tapauksista, joissa työntekijät ovat suostuneet työskentelemään yli 48 tuntia 

seitsemän päivän aikana, laskettuna 16 artiklan b alakohdassa tarkoitetun 

vertailujakson keskiarvona, ja riittävät tiedostot, joiden avulla on mahdollista 

varmistua tämän direktiivin säännösten noudattamisesta.

3. Jos työntekijä on palkattuna saman työnantajan palveluksessa ajanjakson tai 

ajanjaksoja, joiden kesto ei ylitä yhteensä kymmentä viikkoa 12 kuukauden 

ajanjaksona, 2 kohdan c alakohdan ii alakohdan ja d alakohdan säännöksiä ei 

sovelleta, edellyttäen, että työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelua 

koskevia yleisiä periaatteita noudatetaan."

7) Lisätään artikla seuraavasti:

"22 a artikla

Erityissäännökset

Kun jäsenvaltio käyttää 22 artiklassa säädettyä mahdollisuutta:

a) 19 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan mukaista mahdollisuutta ei sovelleta;
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b) se voi poiketen siitä, mitä 16 artiklan b alakohdassa säädetään, sallia lakien, asetusten 

tai hallinnollisten määräysten nojalla objektiivisista tai teknisistä syistä tai työn 

järjestämistä koskevista syistä, että vertailujakso pidennetään enintään kuuteen 

kuukauteen. 

Vertailujakson suhteen on noudatettava työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua 

koskevia yleisiä periaatteita, eikä se vaikuta 3 kuukauden vertailujaksoon, jota 22 artiklan 

2 kohdan d alakohdan nojalla sovelletaan työntekijöihin, jotka ovat antaneet 22 artiklan 

2 kohdan a alakohdan mukaisen suostumuksen ja joiden suostumus on voimassa."

8) Korvataan 24 artikla seuraavasti:

"24 artikla

Kertomukset

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne kansalliset säännökset, 

jotka ne ovat antaneet tai antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksissä.

2. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle joka viides vuosi kertomus tämän 

direktiivin täytäntöönpanosta käytännössä ja merkittävä siihen 

työmarkkinaosapuolten mielipiteet.

Komissio antaa kertomuksen tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle sekä työturvallisuuden, työhygienian ja 

työterveyshuollon neuvoa-antavalle komitealle.
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3. Komissio antaa joka viides vuosi 23 päivästä marraskuuta 1996 alkaen Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen

tämän direktiivin täytäntöönpanosta ottaen huomioon 1 ja 2 kohdan."

9) Lisätään artikla seuraavasti:

"24 a artikla

Arviointikertomus

1. Viimeistään …:

a) jäsenvaltioiden, jotka käyttävät 22 artiklan 1 kohdan mukaista mahdollisuutta, 

on kansallisia työmarkkinaosapuolia kuultuaan ilmoitettava komissiolle sen 

käytön perusteet, toimialat ja toimintatyypit sekä asianomaisten työntekijöiden 

lukumäärä. Kunkin jäsenvaltion kertomuksessa on annettava tiedot siitä, miten 

mahdollisuuden käyttäminen vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja 

turvallisuuteen, ja siihen on merkittävä asianmukaisen tason 

työmarkkinaosapuolten mielipiteet, ja se on myös toimitettava kansallisen 

tason työmarkkinaosapuolille; 

b) jäsenvaltioiden, jotka käyttävät 19 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan 

mukaista mahdollisuutta, on ilmoitettava komissiolle, miten ne ovat panneet 

kyseisen säännöksen täytäntöön ja miten se on vaikuttanut työntekijöiden 

terveyteen ja turvallisuuteen; 

                                               

 Virallinen lehti: kuusi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
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2. Viimeistään … komissio antaa yhteisön tason työmarkkinaosapuolia kuultuaan 

Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 

kertomuksen 

a) 22 artiklan 1 kohdan mukaisen mahdollisuuden käytöstä ja käytön perusteista, 

sekä

b) muista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa pitkiin työaikoihin, kuten 19 artiklan 

ensimmäisen kohdan b alakohdan käytöstä.

Kertomukseen voidaan liittää asianmukaiset ehdotukset ylipitkien työaikojen 

vähentämiseksi, 22 artiklan 1 kohdan mukaisen mahdollisuuden käyttö mukaan 

lukien, ottaen huomioon sen vaikutuksen niiden työntekijöiden terveyteen ja 

turvallisuuteen, joita tämä mahdollisuus koskee.

3. Neuvosto arvioi 2 kohdassa tarkoitetun kertomuksen perusteella tämän direktiivin 

mukaisten ja nimenomaan 19 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa ja 

22 artiklan 1 kohdassa säädettyjen mahdollisuuksien käyttöä.

Komissio voi kyseisen arvion huomioon ottaen ja … päivään …kuuta … mennessä

tarvittaessa toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen tämän direktiivin 

muuttamiseksi, 22 artiklan 1 kohdan mukainen mahdollisuus mukaan luettuna."

                                               

 Virallinen lehti: seitsemän vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
 Virallinen lehti: kahdeksan vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
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2 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten 

säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista, ja niiden on toteutettava kaikki tarvittavat 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan. Säädettyjen seuraamusten on oltava 

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännökset tiedoksi 

komissiolle … päivään …kuuta … mennessä. Jäsenvaltioiden on annettava niiden muutokset 

tiedoksi komissiolle hyvissä ajoin. Niiden on erityisesti valvottava, että työntekijöillä ja/tai 

työntekijöiden edustajilla on riittävät keinot varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen 

velvollisuuksien noudattaminen.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 

ja hallinnolliset määräykset voimaan ... päivään …kuuta … mennessä tai varmistettava, 

että työmarkkinaosapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet sopimusteitse. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta ne voivat milloin 

tahansa taata tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamisen. Niiden on ilmoitettava tästä 

komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on 

liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä 

siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa 

keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

                                               

 Virallinen lehti: kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
 Virallinen lehti: kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
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4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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I JOHDANTO

Komissio toimitti 24.9.2004 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista annetun direktiivin 2003/88/EY 

muuttamisesta1. Ehdotus perustuu perustamissopimuksen 137 artiklan 2 kohtaan.

Perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa 

ensimmäisessä käsittelyssä 11.5.20052.

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 11.5.20053 ja alueiden komitea omansa 

14.4.20054.

Komissio esitti 2.6.2005 muutetun ehdotuksensa5, jossa se hyväksyi 13 Euroopan parlamentin

hyväksymistä 25 tarkistuksesta.

Neuvosto pääsi 9.6.2008 määräenemmistöllä yhteistä kantaa koskevaan poliittiseen 

yhteisymmärrykseen samaan aikaan kun se sai aikaan määräenemmistöllä poliittisen 

yhteisymmärryksen yhteisestä kannasta vuokratyöntekijöiden työehtoja koskevan direktiivin 

osalta. Viisi valtuuskunnista, jotka eivät voineet hyväksyä työaikadirektiiviä koskevaa 

poliittista yhteisymmärrystä, esitti neuvoston pöytäkirjaan merkittävän yhteisen lausuman6.

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan mukaisesti neuvosto vahvisti 

määräenemmistöllä yhteisen kannan 15.9.2008.

                                               
1 EUVL C 322, 29.12.2004, s. 9.
2 EUVL C 92, 20.4.2006, s. 292.
3 EUVL C 267, 27.10.2005, s. 16.
4 EUVL C 231, 20.9.2005, s. 69.
5 EUVL C 146, 16.6.2005, s. 13.
6 Asiak. 10583/08 ADD 1.
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II TAVOITTEET

Ehdotuksella on kahtalaiset tavoitteet:

 ensiksikin tarkastella uudelleen eräitä direktiivin 2003/88/EY (jolla direktiiviä 

93/104/EY on viimeksi muutettu) säännöksiä sen 19 ja 22 artiklan mukaisesti.

Säännökset koskevat poikkeuksia vertailujaksosta 6 artiklan soveltamiseksi 

(viikoittainen enimmäistyöaika) ja mahdollisuutta olla soveltamatta 6 artiklaa, jos 

työntekijä antaa suostumuksensa kyseisen työn suorittamiseen ("opt-out-säännös");

 toiseksi ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö, etenkin 

asioissa Simap7 ja Jaeger8 annetut tuomiot, joiden mukaan lääkäreiden päivystys on 

laskettava työaikaan, jos heiltä vaaditaan fyysistä läsnäoloa sairaalassa. Tämä 

direktiivin tiettyjä säännöksiä koskeva Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tulkinta, 

joka annettiin useiden perustamissopimuksen 234 artiklan mukaisten 

ennakkoratkaisupyyntöjen perusteella, vaikutti syvästi 'työajan' käsitteeseen ja näin 

ollen direktiivin keskeisiin säännöksiin.

Erityisesti mainittakoon seuraavaa:

 Asianmukaisen tasapainon varmistamiseksi työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 

suojelun ja toisaalta työnantajien joustavuuden tarpeen välillä ehdotuksessa vahvistetaan 

yleiset periaatteet päivystystyöntekijän suojasta sekä päivystystyöskentelyn aikana että 

valmiusaikana eli päivystysaikana, jona henkilö ei työskentele. Näissä puitteissa 

ehdotuksen mukaan se osa päivystysajasta, jona henkilö ei työskentele, ei ole direktiivin 

mukaista työaikaa, ellei kansallisessa lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai 

työmarkkinaosapuolten välisissä sopimuksissa päätetä toisin.

                                               
7 Asiassa C-303/98, Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) vastaan Conselleria 

de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, 3.10.2000 annettu tuomio, Kok. 2000, 
s. I-07963.

8 Asiassa C-151/02 9.10.2003 annettu tuomio. Pyynnön on tehnyt Landesarbeitsgericht 
Schleswig-Holstein (Saksa) ennakkoratkaisun saamiseksi tässä kansallisessa 
tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa Landeshauptstadt Kiel vastaan Norbert Jaeger, ei 
vielä julkaistu.
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 Ehdotuksen tavoitteena on antaa työntekijöille ja jäsenvaltioille enemmän joustoa 
työaikajärjestelyjen suhteen tietyin edellytyksin tarjoamalla mahdollisuuden pidentää 
viikoittaisen enimmäistyöajan laskemiseen tarkoitettu vertailujakso yhteen vuoteen, 
minkä avulla yritykset voivat vastata enemmän tai vähemmän säännöllisiin kysynnän 
vaihteluihin.

 Ehdotus mahdollistaa työn ja perhe-elämän aikaisempaa paremman yhteensovittamisen 
erityisesti 22 artiklan osalta ehdotettujen muutosten avulla.

 Mitä tulee yksilölliseen poisjättäytymiseen (opt-out-vaihtoehto) 48 tunnin 
keskimääräisen viikoittaisen rajan soveltamisesta, ehdotuksessa lujitetaan 
työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua ottamalla työmarkkinaosapuolet mukaan, 
kun jäsenvaltio tekee päätöksen, jolla yksittäisten työntekijöiden sallitaan käyttää opt-
out-vaihtoehtoa. Tämän uuden järjestelmän mukaisesti jäsenvaltion päätös, jolla 
sallitaan opt-out-vaihtoehdon käyttö, on pantava täytäntöön joko asianmukaisella tasolla 
tehdyn aikaisemman työehtosopimuksen tai työmarkkinaosapuolten välisen sopimuksen 
nojalla tai työmarkkinaosapuolten asianmukaisella tasolla kuulemiseen perustuvan 
kansallisen lainsäädännön nojalla. Työnantaja ei voi kuitenkaan velvoittaa työntekijää 
työskentelemään yli 48 tunnin keskimääräisen viikoittaisen rajan, joten yksittäisen 
työntekijän on myös hyväksyttävä opt-out-vaihtoehdon käyttö. Tiukempia ehtoja 
sovelletaan myös yhteisön tasolla väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että opt-out-vaihtoehdon käyttöä harkitseva työntekijä voi tehdä 
ratkaisunsa täysin vapaasti. Lisäksi ehdotuksessa otetaan käyttöön yleisperiaate, jonka
mukaan viikoittaista enimmäistyöaikaa olisi rajoitettava.

III YHTEISEN KANNAN ERITTELY

1. Yleisiä huomautuksia

a) Komission muutettu ehdotus

Euroopan parlamentti hyväksyi 25 tarkistusta komission ehdotukseen. Näistä 
tarkistuksista 13 sisällytettiin komission muutettuun ehdotukseen kokonaan, osittain tai 
uudelleen muotoiltuna (tarkistukset 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 ja 24).
Komissio ei voinut kuitenkaan hyväksyä kahtatoista muuta tarkistusta (tarkistukset 5, 
6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23 ja 25).
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b) Neuvoston yhteinen kanta

Neuvosto saattoi hyväksyä kokonaan tai osittain kahdeksan kolmestatoista komission 
muutettuun ehdotukseen sisällytetystä tarkistuksesta eli tarkistukset 1 ja 2 (johdanto-
osan 4 kappale, jossa viitataan Lissabonin Eurooppa-neuvoston päätelmiin), 
3 (johdanto-osan 5 kappale, jossa viitataan naisten työllisyysasteen nostamiseen), 
4 (johdanto-osan 7 kappale: lisätään viittaus työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen), 
8 (johdanto-osan 14 kappale, jossa viitataan perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohtaan), 
16 (korvaavaa lepoaikaa koskeva 17 artiklan 2 kohta), 17 (17 artiklan 5 kohdan 
ensimmäinen luetelmakohta, virheen korjaaminen) ja 18 (korvaavaa lepoaikaa koskeva 
18 artiklan 3 kohta).

Lisäksi neuvosto hyväksyi uudelleenmuotoilun jälkeen seuraavien tarkistusten 
perustana olevat periaatteet:

 tarkistus 12 (2 b artikla: lisätään työn ja perhe-elämän yhteensovittamista koskeva 
säännös);

 tarkistus 13 (12 kuukauden vertailujaksoa koskevan 16 b artiklan 2 kohdan 
poistaminen);

 tarkistus 19 (19 artikla: vertailujakso).

Neuvosto ei kuitenkaan pitänyt järkevänä seuraavien tarkistusten sisällyttämistä:

 tarkistus 11 (tuntien yhteenlaskeminen sellaisissa tapauksissa, joissa on useita 
työsopimuksia) sisällytettynä muutetun ehdotuksen johdanto-osan 2 kappaleeseen, 
koska voimassa olevan direktiivin johdanto-osan 3 kappaleessa edellytetään, että 
"toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
edistämiseksi työssä 12. kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 
89/391/ETY säännöksiä sovelletaan täysimääräisesti aloilla, joita tämä direktiivi 
koskee, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä direktiivissä olevien tiukempien 
ja/tai yksityiskohtaisempien säännösten soveltamista" ja kyseisen direktiivin 
1 artiklan 4 kohdassa säädetään lisäksi, että direktiivin 89/391/EY säännöksiä 
sovelletaan täysimääräisesti vuorokautisiin ja viikoittaisiin 
vähimmäislepoaikoihin ja vuosilomaan sekä taukoihin ja viikoittaiseen 
enimmäistyöaikaan sekä tiettyihin yötyötä, vuorotyötä ja työaikajärjestelyjä 
koskeviin seikkoihin;
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 tarkistus 24 (ennen direktiivin 22 artiklan 1 c kohdan voimaantuloa tehtyjen opt-

out-sopimusten voimassaoloa koskeva säännös): neuvosto ei pitänyt tarpeellisena 

tämän komission muutettuun ehdotukseen otetun säännöksen sisällyttämistä;

 tarkistus 25 (jonka mukaan direktiivistä lähetetään jäljennös ehdokasmaiden 

hallituksille ja parlamenteille.

Neuvosto ei voinut myöskään hyväksyä tarkistuksia 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22 ja 

23 syistä, jotka komissio oli maininnut muutetussa ehdotuksessaan.

Komissio on hyväksynyt neuvoston vahvistaman yhteisen kannan.

2. Erityisiä huomautuksia

Päivystysaikaa koskevat säännökset

Neuvosto hyväksyi määritelmät, joita komissio oli ehdottanut alkuperäisessä 

ehdotuksessaan ja jotka se oli vahvistanut muutetussa ehdotuksessaan, päivystysajan ja 

sellaisen päivystysajan osalta, jona ei työskennellä.

Neuvosto oli lisäksi yhtä mieltä komission kanssa siitä, että yhteisen kannan 1 artiklan 

1 kohdan 1 b alakohtaan on lisättävä 'työpaikan' käsitteen määritelmä, jotta 

'päivystysajan' määritelmä selkeytyy.

Päivystysaikaa koskevan uuden 2 a artiklan osalta neuvosto oli yhtä mieltä komission 

kanssa periaatteesta, jonka mukaan päivystysaikaa, jona ei työskennellä, ei saisi pitää 

työaikana, ellei kansallisessa lainsäädännössä tai kansallisen lainsäädännön ja/tai 

käytännön mukaisesti työehtosopimuksessa tai työmarkkinaosapuolten välisessä 

sopimuksessa toisin päätetä. Neuvosto yhtyy komission näkemykseen siitä, että tämän 

uuden luokan käyttöönotto auttanee osaltaan selventämään työajan ja lepoajan välistä 

suhdetta.
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Neuvosto noudatti myös komission lähestymistapaa sellaisen päivystysajan 

laskentamenetelmän osalta, jona ei työskennellä, edellyttämällä, että se voidaan 

määritellä paitsi työehtosopimuksessa tai työmarkkinaosapuolten välisessä 

sopimuksessa myös kansallisessa lainsäädännössä sen jälkeen, kun 

työmarkkinaosapuolia on kuultu.

Neuvosto hyväksyi yleisperiaatteeksi sen, että päivystysaikaa, jona ei työskennellä, ei 

pitäisi ottaa huomioon laskettaessa päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja. Neuvosto 

katsoi kuitenkin myös, että on asianmukaista edellyttää mahdollisuutta ottaa käyttöön 

tietty joustavuus tämän säännöksen soveltamisessa määräämällä siitä 

työehtosopimuksissa, työmarkkinaosapuolten välisissä sopimuksissa tai kansallisessa 

lainsäädännössä, sen jälkeen kun työmarkkinaosapuolia on kuultu.

Korvaava lepoaika

Direktiivin 17 artiklan 2 kohdan ja 18 artiklan 3 kohdan osalta neuvosto voi hyväksyä 

tarkistukset 16 ja 18 sellaisina kuin ne ovat uudelleenmuotoiltuina komission 

muutetussa ehdotuksessa.

Yleisperiaate on, että työntekijöille olisi annettava korvaavat lepoajat, jos normaaleja 

lepoaikoja ei voida pitää. Jäsenvaltioiden asiana olisi määritellä sen kohtuullisen 

ajanjakson pituus, jona vastaava korvaava lepoaika annetaan työntekijöille, ottaen 

huomioon suhteellisuusperiaate ja tarve varmistaa kyseisten työntekijöiden turvallisuus 

ja terveys.

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen

Neuvosto on Euroopan parlamentin kanssa yhtä mieltä siitä, että työ- ja perhe-elämän 

yhteensovittamista on parannettava. Tämä huoli näkyy aivan selvästi yhteisen kannan 

johdanto-osan 5, 6 ja 7 kappaleessa sekä 1 artiklan 2 kohdassa, jolla direktiiviin 

sisällytetään uusi 2 b artikla.

Neuvosto on yhtä mieltä (johdanto-osan 4 ja 5 kappaletta koskevista) tarkistuksista 2 ja 

3 sellaisina kuin ne ovat uudelleen muotoiltuina komission muutetussa ehdotuksessa.
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Uuden 2 b artiklan osalta neuvosto hyväksyi mukaan komission muutetussa 

ehdotuksessa olevan ensimmäisen kohdan tekstin, jossa todetaan, että "Jäsenvaltioiden 

on kannustettava työmarkkinaosapuolia asianmukaisella tasolla tekemään työ- ja 

perhe-elämän yhteensovittamisen parantamiseen tähtääviä sopimuksia rajoittamatta 

kuitenkaan osapuolten itsenäisyyttä."

Molempien muiden kohtien mallina oli tarkistus 12, ja ne perustuvat komission 

muutettuun ehdotukseen. Toisessa kohdassa on lisäksi viittaukset 

työmarkkinaosapuolten kuulemiseen ja direktiiviin 2002/14/EY, joka luo yleisen 

kehyksen työntekijöille tiedottamiselle ja työntekijöiden kuulemiselle Euroopan 

yhteisössä sekä työmarkkinaosapuolten kuulemiselle. Kolmannessa kohdassa 

edellytetään, että jäsenvaltioiden olisi kannustettava työnantajia käsittelemään 

työntekijöiden työaikoja ja työaikajärjestelmiä koskevat muutospyynnöt, jollei yrityksen 

tarpeista ja joustavuutta koskevista työnantajien sekä työntekijöiden tarpeista muuta 

johdu.

Vertailujakso (19 artikla)

Neuvosto yhtyy Euroopan parlamentin näkemyksiin, joiden mukaan vertailujakson 

pidentämisessä olisi otettava huomioon työntekijöiden ja heidän edustajiensa lisääntynyt

osallistuminen ja tarvittavat ehkäisevät toimenpiteet työntekijöiden terveyden ja 

turvallisuuden suojelemiseksi. Se katsoi kuitenkin, että viittaus useita tätä asiaa 

koskevia säännöksiä sisältävään direktiivin 89/391/EY9 II osastoon tarjoaisi 

asianmukaiset takeet tässä suhteessa.

                                               
9 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.
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Opt-out-vaihtoehtoa koskeva kehys (22 artikla)

Neuvosto ei voinut hyväksy tarkistusta 20, jonka mukaan opt-out-vaihtoehtoa koskeva 

22 artikla olisi kumottava 36 kuukauden kuluttua direktiivin voimaantulosta, eikä 

komission muutettua ehdotusta, jonka mukaan tätä vaihtoehtoa olisi mahdollisuus 

soveltaa kolmen vuoden jälkeen. Vaikka jotkin valtuuskunnat kannattivat periaatetta, 

jonka mukaan opt-out-vaihtoehdon käyttö lopetetaan tietyn ajan kuluttua, suurin osa 

niistä vastusti tällaista ratkaisua, mikä ei kuitenkaan välttämättä tarkoittanut sitä, että ne 

käyttäisivät kaikki opt-out-vaihtoehtoa tässä vaiheessa.

Tähän liittyen neuvosto tuli lopulta eri ratkaisuvaihtoehtoja tarkasteltuaan siihen 

tulokseen, että ainoa valtuuskuntien määräenemmistön hyväksyttävissä oleva ratkaisu 

olisi se, että säädettäisiin opt-out-vaihtoehdon jatkumisesta ottamalla samanaikaisesti 

käyttöön menetelmät, joilla estetään väärinkäyttö työntekijöiden vahingoksi.

Erityisesti yhteisen kannan 1 artiklan 7 kohdassa, joka koskee direktiivin 22 a artiklan 

a kohtaa, edellytetään, ettei opt-out-vaihtoehtoa voida käyttää yhdessä 19 artiklan 

b kohdassa säädetyn vaihtoehdon kanssa. Tämän lisäksi johdanto-osan 13 kappaleessa 

todetaan, että ennen opt-out-mahdollisuuden täytäntöönpanoa olisi harkittava, eivätkö 

pisin vertailujakso tai muut direktiivin mukaiset jouston mahdollistavat säännökset 

takaisi tarvittavaa joustoa.

Opt-out-vaihtoehtoon sovellettavien edellytysten osalta yhteisessä kannassa 

edellytetään, että:

 viikoittainen työaika EU:ssa saisi olla edelleen enintään 48 tuntia nykyisen 

direktiivin 6 artiklan mukaisesti, jollei jäsenvaltiossa määrätä opt-out-

vaihtoehdosta joko työehtosopimuksissa tai asianmukaisen tason 

työmarkkinaosapuolten välisissä sopimuksissa tai kansallisessa lainsäädännössä 

asianmukaisella tasolla järjestetyn työmarkkinaosapuolten kuulemisen jälkeen ja 

jollei yksittäinen työntekijä päätä käyttää opt-out-vaihtoehtoa. Näin ollen 

päätöksen tekee edelleen yksittäinen työntekijä, eikä häntä voi pakottaa 

työskentelemään 48:aa tuntia enempää.
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 tämän vaihtoehdon käyttöä koskevat lisäksi tiukat ehdot, joiden tarkoituksena on 

taata se, että työntekijä antaa suostumuksensa vapaasta tahdostaan, rajoittaa 

lakisääteisesti viikkotyötuntien määrä opt-out-vaihtoehdon yhteydessä ja asettaa 

työnantajille erityisvelvoite ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille näiden 

pyynnöstä.

Sen takaamiseksi, että työntekijä antaa suostumuksensa vapaasta tahdostaan, yhteisessä 

kannassa edellytetään, että opt-out-valinta on pätevä ainoastaan siinä tapauksessa, että 

työntekijä on antanut suostumuksensa ennen tällaisen työn suorittamista ja että 

suostumus on voimassa enintään yhden vuoden, mikä voidaan uusia. Työnantaja ei voi 

missään tapauksessa aiheuttaa työntekijälle mitään haittaa sen vuoksi, että tämä ei ole 

halukas suostumaan tällaiseen työskentelyyn tai että hän peruuttaa jostain syystä 

suostumuksensa. Lyhytaikaisia työsopimuksia lukuun ottamatta (ks. jäljempänä) opt-

out-vaihtoehtoa koskeva suostumus voidaan lisäksi allekirjoittaa vasta neljän viikon 

kuluttua työn alkamisesta eikä työntekijää voida pyytää allekirjoittamaan opt-out-

vaihtoehtoa koskevaa suostumusta työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

Lopuksi työntekijällä on oikeus tiettyjen määräaikojen puitteissa peruuttaa 

suostumuksensa opt-out-vaihtoehdon mukaiseen työskentelyyn.

Yhteisessä kannassa edellytetään opt-out-vaihtoehdon puitteissa sallittujen 

viikkotyötuntien määrärajoittamista lakisääteisesti, mistä ei säädetä nykyisessä 

direktiivissä. 60 tuntia viikossa, laskettuna 3 kuukauden ajanjakson keskiarvona, olisi 

tavallisesti rajana, ellei työehtosopimuksessa tai työmarkkinaosapuolten välisessä 

sopimuksessa toisin määrätä. Tämä raja voitaisiin nostaa 65 tuntiin, laskettuna 

3 kuukauden ajanjakson keskiarvona, jos työmarkkinaosapuolten välistä sopimusta ei 

ole ja jos päivystysaika, jona ei työskennellä, katsotaan työajaksi.

Lopuksi yhteisessä kannassa edellytetään, että työnantajien on pidettävä kirjaa opt-out-

vaihtoehdon puitteissa työskentelevien työntekijöiden työtunneista. Nämä tiedot 

saatetaan toimivaltaisten viranomaisten saataville, ja nämä voivat työntekijöiden 

turvallisuuteen ja/tai terveyteen liittyvistä syistä kieltää viikoittaisen enimmäistyöajan 

ylittämismahdollisuuden tai rajoittaa sitä. Lisäksi toimivaltainen viranomainen voi 

pyytää työnantajaa toimittamaan tiedot tapauksista, joissa työntekijät ovat suostuneet 

työskentelemään yli 48 tuntia seitsemän päivän jakson aikana laskettuna 16 artiklan 

b kohdassa tarkoitetun vertailujakson keskiarvona.
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Yhteisessä kannassa säädetään lyhyitä työsopimuksia (jos työntekijä on palkattuna 

saman työnantajan palveluksessa ajanjakson tai ajanjaksoja, joiden kesto on yhteensä 

enintään 10 viikkoa 12 kuukauden ajanjaksolla) koskevista erityisedellytyksistä 

seuraavasti: suostumus opt-out-vaihtoehdon käyttöön voidaan antaa työsuhteen 

ensimmäisten neljän viikon aikana, eikä opt-out-vaihtoehdon puitteissa sallittujen 

viikkotyötuntien määrän lakisääteistä rajoitusta sovelleta. Työntekijää ei kuitenkaan 

voida pyytää antamaan suostumustaan työskennellä opt-out-vaihtoehdon puitteissa 

työsopimuksensa allekirjoittamisen yhteydessä.

Yhteisessä kannassa edellytetään edelleen, että kun opt-out-vaihtoehtoa käytetään, 

jäsenvaltio voi lailla, asetuksella tai hallinnollisilla määräyksillä sallia, että 

objektiivisista tai teknisistä syistä tai työn järjestämistä koskevista syistä vertailujakson 

pituudeksi määrätään enintään kuusi kuukautta. Tämä vertailujakso ei saisi kuitenkaan

vaikuttaa 3 kuukauden vertailujaksoon, jota sovelletaan 60 tai 65 tunnin viikoittaisen 

enimmäismäärän laskemiseen.

Seurantaa, arviointia ja uudelleentarkastelua koskevat säännökset

Direktiivin uutta 24 a artiklaa koskevassa yhteisen kannan 1 artiklan 9 kohdassa 

edellytetään yksityiskohtaisia raportointivaatimuksia, jotka koskevat opt-out-

vaihtoehdon käyttöä ja muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa pitkiin työaikoihin, kuten 

19 artiklan b kohdan käyttö (12 kuukauden vertailujakso). Näiden vaatimusten 

tarkoituksena on antaa komissiolle mahdollisuus seurata tiiviisti täytäntöönpanoa.

Tarkemmin sanottuna yhteisessä kannassa edellytetään, että komissio:

 toimittaa viimeistään neljän vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta 

kertomuksen, johon voidaan liittää tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset 

ylipitkien työaikojen lyhentämiseksi, opt-out-vaihtoehdon käyttö mukaan lukien, 

ottaen huomioon sen vaikutus niiden työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen, 

joita tämä mahdollisuus koskee. Neuvosto arvioi tämän kertomuksen;



10597/2/08 REV 2 ADD 1 hkd/RIR,HM/jk,or 12
FI

 voi kyseisen arvion huomioon ottaen ja viimeistään viiden vuoden kuluttua 

direktiivin voimaantulosta toimittaa neuvostolle ja Euroopan parlamentille 

direktiivin, opt-out-mahdollisuus mukaan luettuna, tarkistamista koskevan 

ehdotuksen.

V JOHTOPÄÄTÖS

Pitäen mielessä vuokratyöntekijöitä koskevan direktiivin osalta samanaikaisesti saavutetun 

hyvin konkreettisen edistyksen neuvosto katsoo, että sen työaikadirektiiviä koskeva yhteinen 

kanta on tasapainoinen ja realistinen ratkaisu komission ehdotuksen kattamiin kysymyksiin, 

ottaen huomioon suuret erot jäsenvaltioiden työmarkkinatilanteissa ja niiden tällaisiin 

tilanteisiin puuttumisen edellytyksiä koskevissa näkemyksissä. Neuvosto odottaa rakentavaa 

keskustelua Euroopan parlamentin kanssa, jotta lopullinen yhteisymmärrys tästä tärkeästä 

direktiivistä saataisiin aikaan.

_________________



12555/08 ADD 1 hkd/HKD/mh 1
JUR FI

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 3. syyskuuta 2008 (08.09)
(OR. fi)

Toimielinten välinen asia:
2004/0209 (COD)

12555/08
ADD 1

CODEC 1041
SOC 464
SAN 165
TRANS 270
MAR 115

LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN
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Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä työajan 

järjestämistä koskevista seikoista annetun direktiivin 2003/88/EY muuttamisesta
[ensimmäinen käsittely]
- Hyväksytään (yk +l)
a) yhteinen kanta
b) neuvoston perustelut
- Lausumat

1. Belgian, Kyproksen, Kreikan, Unkarin ja Espanjan valtuuskuntien yhteinen lausuma

Belgia, Kypros, Kreikka, Espanja ja Unkari katsovat, että työmarkkinaosapuolten kannalta ei 

ole päästy tarvittavaan tasapainoon toisaalta työntekijöiden suojelun ja toisaalta joustavien 

työjärjestelyjen välillä esimerkiksi perustavanlaatuisessa kysymyksessä työajasta. Myöskään 

työntekijöiden terveyden ja työturvallisuuden parantamisessa ei ole edistytty merkittävästi.
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Ne pahoittelevat sitä, että työaikadirektiiviin on jätetty poikkeus rajoittamattomaksi ajaksi, 

joten opt out -mahdollisuuden käytön vähentämisessä tai sen vähittäistä poistamista koskevan 

määräajan asettamisessa ei ole edistytty.

Ne pahoittelevat myös sitä, että opt out -järjestelmä mahdollistaa 60 ja 65 tunnin ylärajan 

ylittävän lisäpoikkeuksen. Niiden mielestä lyhytaikaiset sopimukset, joiden ne katsovat 

olevan poikkeuksia, ovat kestoltaan liian pitkiä.

Osa näistä valtuuskunnista katsoo edelleen, että päivystysaikaa, jona ei työskennellä, ei voida 

lukea lepoajaksi.

Joidenkin mielestä on valitettavaa, että työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua ei ole 

otettu huomioon samalla tavalla kuin vuokratyöntekijöitä koskevassa direktiivissä.

Näistä syistä kaikki asianomaiset jäsenvaltiot eivät voi menettelyn tässä vaiheessa kannattaa 

viimeksi esitettyä työaikadirektiiviä koskevaa välitysehdotusta.

Ne kuitenkin korostavat olevansa halukkaita rakentavasti tutkimaan mahdollisia vaihtoehtoja, 

jotta puheenjohtajavaltion, komission ja Euroopan parlamentin kanssa päästäisiin yleiseen 

kompromissiratkaisuun tämän direktiiviehdotuksen lopullisessa hyväksymisvaiheessa.

2. Ranskan valtuuskunnan lausuma

Slovenian esittämässä ehdotuksessa direktiiviksi tietyistä työajan järjestämistä koskevista 

seikoista annetun direktiivin 2003/88/EY muuttamisesta on 2a artikla, jossa sallitaan 

työmarkkinaosapuolten kuulemisen jälkeen poikkeaminen työehtosopimuksin tai kansallisen 

lainsäädännön avulla periaatteesta, että päivystysaikaa, jona ei työskennellä, ei oteta 

huomioon päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja laskettaessa.
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Ranskan mielestä päivystysjaksoja, joiden aikana ei tehdä varsinaista työtä, ei voida pitää 

lepoaikana, koska työntekijä pysyy työnantajansa käytettävissä eikä voi vapaasti hoitaa 

henkilökohtaisia asioitaan. Päivittäisten ja viikoittaisten lepoaikojen noudattaminen on 

olennainen tae työntekijöiden terveyden tehokkaasta suojelun varmistamisesta.

Näin ollen Ranska toteaa, ettei se aio saattaa kansallisen lainsäädäntönsä osaksi vaihtoehtoa, 

jossa päivittäisiä ja kuukausittaisia lepojaksoja laskettaessa otetaan huomioon päivystysaika, 

jona ei tehdä työtä.

________________________
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2004/0209 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 

 
neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tietyistä työajan 
järjestämistä koskevista seikoista annetun direktiivin 2003/88/EY muuttamisesta 

1. TAUSTA 

Päivä, jona ehdotus on toimitettu parlamentin ja neuvoston 
käsiteltäväksi 
 
(KOM(2004) 607 lopullinen: 2004/0209 (COD)) 

22. syyskuuta 2004 

 
Päivä, jona alueiden komitea on antanut lausuntonsa 

 
14. huhtikuuta 2005 
 

Päivä, jona Euroopan parlamentti on antanut lausuntonsa 
ensimmäisessä käsittelyssä 

11. toukokuuta 2005 
 

Päivä, jona Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on antanut 
lausuntonsa 

11. toukokuuta 2005 
 

Päivä, jona muutettu ehdotus on toimitettu parlamentin ja neuvoston 
käsiteltäväksi  
(KOM(2005) 246 lopullinen) 
 

31. toukokuuta 2005 

Päivä, jona neuvosto on päässyt poliittiseen yhteisymmärrykseen 
yhteisestä kannasta (määräenemmistö) 

9. kesäkuuta 2008 

Päivä, jona neuvoston yhteinen kanta on vahvistettu 15. syyskuuta 2008 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Komission ehdotuksella pyritään muuttamaan työaikadirektiiviä1 tasapainoisella 
muutospaketilla, joka vastaa neljää pääkriteeriä:  

– Annetaan lainsäädännöllinen ratkaisu komission vuonna 2004 järjestämässä julkisessa 
kuulemisessa esiin tuotuihin ongelmiin, jotka koskevat päivystysaikaa ja korvaavaa lepoaikaa.  

– Parannetaan työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojaa etenkin ylipitkiin työaikoihin 
liittyvien riskien suhteen.  

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4. marraskuuta 2003, tietyistä 

työajan järjestämistä koskevista seikoista (EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9).  
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– Annetaan lisää joustonvaraa viikoittaisen työajan vertailujakson suhteen, joka sekin tuli 
esiin vuoden 2004 julkisessa kuulemisessa.  

– Lisätään tukea työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiselle.  

Komissio esitti muutetussa ehdotuksessaan seuraavia keskeisiä muutoksia:  

Päivystysaika  
Määritellään päivystysaika juridisesti ja tehdään ero erityyppisten päivystysaikojen välille, 
jotta otetaan huomioon yhteisöjen tuomioistuimen tuoreet päätökset (kuten asioissa SIMAP2 
ja Jaeger3), joilla on ollut perustavaa vaikutusta työajan järjestämiseen julkisissa palveluissa.  

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen  
Jäsenvaltiot velvoitetaan kannustamaan työmarkkinaosapuolia yhteensovittamista tukevien 
sopimusten tekemiseen ja toteuttamaan toimenpiteet, joilla varmistetaan, että työnantajat 
tiedottavat työntekijöille hyvissä ajoin heidän työaikansa järjestämiseen tehtävistä 
muutoksista ja että niiden on käsiteltävä työntekijöiden pyynnöt, jotka koskevat muutoksia 
työaikoihin tai työn jaksotukseen.  

Viikoittaisen työajan ylärajan laskeminen 
Direktiivissä säädetään, että keskimääräinen viikoittainen työaika ylityö mukaan luettuna on 
enintään 48 tuntia. Ehdotuksessa ei muuteta ylärajaa vaan annetaan lisää joustonvaraa 
keskiarvon laskemiseen siten, että vertailujaksoa voidaan lainsäädännöllä pidentää enintään 
kahteentoista kuukauteen objektiivisista tai teknisistä syistä tai työn järjestämistä koskevista 
syistä. Pidennyksissä olisi otettava huomioon työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
suojelu, ja niistä olisi kuultava työmarkkinaosapuolia.  

Opt-out-mahdollisuuden tulevaisuus  
Direktiivin 22 artiklan 1 kohdassa säädetyn opt-out-mahdollisuuden mukaisesti jäsenvaltiot 
voivat sallia, että työntekijä sopii työnantajansa kanssa 48 työtunnin ylärajan ylittävästä 
työajasta, kunhan tietyt suojeluedellytykset täyttyvät. Muutetun ehdotuksen mukaan tämä 
poikkeus poistettaisiin tietyn määräajan kuluessa ja sillä välin sovellettaisiin lisää 
suojeluedellytyksiä.  

Lepoaikojen ajoitus 
Jos direktiivissä vaadituista päivittäisistä tai viikoittaisista lepoajoista poiketaan, olisi 
työntekijöille annettava vastaavat korvaavat lepoajat sellaisen ”kohtuullisen ajan” kuluessa, 
joka määritellään kansallisella lainsäädännöllä tai työehtosopimuksilla tai 
työmarkkinaosapuolten välisillä sopimuksilla. Muutos tarjoaisi sekä työntekijöille että 
työnantajille lisää joustonvaraa työn järjestämiseen.  

                                                 
2 Asia C-303/98 SIMAP, tuomio 3.10.2000 (Kok. 2000, s. I-07963). 
3 Asia C-151/02 Jaeger, tuomio 9.9.2003 (Kok. 2003, s. I-8389). 
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3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET 

3.1 Yleisiä huomioita yhteisestä kannasta 

Yhteinen kanta poikkeaa eräiltä osiltaan komission muutetusta ehdotuksesta. Siinä ei oteta 
huomioon monia parlamentin ehdottamia tarkistuksia, vaikka komissio oli sisällyttänyt niitä 
huomattavan määrän muutettuun ehdotukseensa.  

Yhteisen kannan vahvistamista edelsi neuvostossa poikkeuksellisen pitkä ja hankala 
ensimmäinen käsittely, jonka kuluessa huomattavan moni jäsenvaltio piti kiinni hyvinkin 
erilaisista näkökannoistaan huolimatta eri puheenjohtajavaltioiden pyrkimyksistä löytää 
(komission tukemana) hyväksyttävä kompromissi.  

Komissio on valmis antamaan tukensa osalle neuvoston ehdottamista muutoksista (kuten 
lisäedellytykset, joilla torjutaan opt-out-mahdollisuuden väärinkäyttöä), koska muutokset 
tarjoaisivat paremman suojan työntekijöille, joita ylipitkä työaika voi erityisesti koskea.  

Komissio on päätynyt hyväksymään myös muita opt-out-mahdollisuuden tulevaisuuteen 
liittyviä muutoksia, koska jäsenvaltioiden tapa hyödyntää mahdollisuutta on muuttunut 
merkittävällä tavalla. Asiaa käsitellään tarkemmin jäljempänä.  

Komissio on antanut kokonaissopimukselle tukensa, sillä oikeudellinen tilanne kaipaa nopeaa 
selkeyttämistä, jotta direktiiviä sovellettaisiin yhdenmukaisemmin kaikissa jäsenvaltioissa.  

3.2 Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tulos  

3.2.1 Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka on sisällytetty (kokonaisuudessaan, 
osittain tai periaatteessa) sekä komission muutettuun ehdotukseen että yhteiseen 
kantaan 

Johdanto-osan kappaleet: 

• tarkistus 1 (lainaus Lissabonissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmistä): ks. 
yhteisen kannan johdanto-osan 4 kappale 

• tarkistus 2 (yksityiskohtainen viittaus Lissabonissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmiin): ks. yhteisen kannan johdanto-osan 4 kappale 

• tarkistus 3 (viittaus naisten työllisyysasteen nostamiseen): ks. yhteisen kannan johdanto-
osan 5 kappale 

• tarkistus 4 (vahvempi viittaus työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen 
sekä uusi viittaus työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen): ks. yhteisen kannan 
johdanto-osan 7 kappale 

• tarkistus 8 (lainaus perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohdasta): ks. yhteisen kannan 
johdanto-osan 19 kappale.  

Artiklat: 

• tarkistus 10 (päivystysaika, jona ei työskennellä, voidaan laskea suhteellisesti): ks. yhteisen 
kannan 1 artiklan 2 kohta (ehdotettu uusi 2 a artikla)  
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• tarkistus 12 (lisätään työn ja perhe-elämän yhteensovittamista koskeva säännös): ks. 
yhteisen kannan 1 artiklan 2 kohta (ehdotettu uusi 2 b artikla) 

• tarkistus 13 (poistetaan ehdotettu uusi teksti 16 artiklan ensimmäisen kohdan b 
alakohdasta): poistettu teksti ei esiinny yhteisessä kannassa 

• tarkistukset 16 ja 18 (korvaava lepoaika): ks. yhteisen kannan 1 artiklan 3 kohdan b 
alakohta (muutos 17 artiklan 2 kohtaan) ja 1 artiklan 4 kohta (muutos 18 artiklaan) 

• tarkistus 17 (korjataan virhe): ks. yhteisen kannan 1 artiklan 3 kohdan d alakohdan i 
alakohta, jolla muutetaan 17 artiklan 5 kohtaa 

• tarkistus 19 (vertailujakso): ks. yhteisen kannan 1 artiklan 5 kohta, jolla muutetaan 19 
artiklaa. 

3.2.2 Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka sisällytettiin muutettuun ehdotukseen 
muttei yhteiseen kantaan  

• Tarkistus 11 (työaikarajoituksia sovelletaan työntekijäkohtaisesti, ei sopimuskohtaisesti) 

Ks. muutetun ehdotuksen johdanto-osan 2 kappale, jossa tarkistus on otettu osittain 
huomioon.  

• Tarkistus 20 (kumotaan 22 artiklan 1 kohdan mukainen opt-out-mahdollisuus kolmen 
vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta)  

Ks. muutetun ehdotuksen 22 artiklan 1 kohta.  

• Tarkistus 24 (voimassa olevat yksittäiset sopimukset pysyvät voimassa enintään yhden 
vuoden opt-out-mahdollisuuden ehdotetun kumoamisen jälkeen)  

Ks. muutetun ehdotuksen 22 artiklan 1 c kohta.  

3.2.3 Keskeiset komission muutetun ehdotuksen ja neuvoston yhteisen kannan väliset 
erot 

Direktiivissä edellytettyjen työaikarajoitusten ja lepoaikojen soveltaminen 
työntekijäkohtaisesti 

Koska työaikadirektiivin terveys- ja turvallisuustavoitteitten olisi toteuduttava 
täysimääräisesti, jäsenvaltioiden lainsäädännössä olisi komission näkemyksen mukaan jo nyt 
asianmukaisin säännöksin huolehdittava siitä, että direktiivissä vahvistettuja keskimääräisen 
viikkotyöajan rajoituksia ja päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja noudatetaan 
mahdollisuuksien mukaan työntekijäkohtaisesti niissä tapauksissa, joissa työntekijä 
työskentelee samanaikaisesti kahdessa tai useammassa direktiivin soveltamisalaan kuuluvassa 
työsuhteessa. Komissio esitti tämän näkemyksen jo vuonna 2000 antamassaan 
työaikadirektiiviä käsittelevässä kertomuksessaan.4 

Aiheesta virisi neuvostossa laaja keskustelu ehdotuksen ensimmäisen käsittelyn 
alkuvaiheessa. Komission käsityksen mukaan tilanne on nyt se, että ainakin 12 jäsenvaltiota 

                                                 
4 KOM(2000) 787, kohta 14.2. 
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soveltaa säännöksiä työntekijäkohtaisesti ja ainakin 12 työsopimuskohtaisesti. Tilanne on 
vaikuttanut neuvostossa käytyihin keskusteluihin. Parlamentin tarkistusehdotuksesta 
huolimatta neuvostossa ei päästy sopuun siitä, että direktiiviin sisällytettäisiin erityinen 
säännös, jonka mukaan sääntöjä olisi sovellettava työntekijäkohtaisesti. Komissio pitäisikin 
sopivana, että asiaa käsiteltäisiin erillään nyt käsiteltävästä lainsäädäntöehdotuksesta.  

Päivystysaika 

Muutetussa ehdotuksessa erotetaan toisistaan ”päivystysaika” ja ”päivystysaika, jona ei 
työskennellä”.5 Komission ehdotuksen mukaan päivystysaika (ajanjakso, jonka aikana 
työntekijä tosiasiallisesti suorittaa tehtäviään päivystyksen perusteella) katsottaisiin aina 
työajaksi. Päivystysaikaa, jona ei työskennellä, ei puolestaan katsottaisi työajaksi, jollei 
kansallisessa lainsäädännössä tai työehtosopimuksissa toisin määrätä. Päivystysaikaa, jona ei 
työskennellä, ei kuitenkaan missään tapauksessa voida lukea lepoajaksi.  

Yhteisessä kannassa ei tehdä muutoksia ”päivystysaikaan”, mutta sen mukaan ”päivystysaika, 
jona ei työskennellä” voidaan katsoa kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten 
mukaisesti joko työ- tai lepoajaksi.  

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen  

Muutetun ehdotuksen mukaisesti jäsenvaltiot toteuttaisivat tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että työnantajat ovat velvollisia käsittelemään työntekijöiden pyynnöt saada 
muutoksia työaikoihinsa ottaen huomioon kummankin osapuolen joustavuuteen liittyvät 
tarpeet. Yhteisen kannan mukaan taas jäsenvaltioiden on kannustettava työnantajia 
käsittelemään tällaiset pyynnöt tietyin lisävarauksin.  

Tekstiehdotus toisi nykyiselläänkin yleistä parannusta työoloihin. Direktiivissä ei nimittäin 
ole erityisiä yhteensovittamista koskevia säännöksiä, ja ehdotetun muotoisessa tekstissä 
asetettaisiin lisäksi jäsenvaltioille uusi velvoite varmistaa, että työnantajat tiedottavat 
työntekijöille riittävän ajoissa työaikajärjestelyissä tapahtuvista merkittävistä muutoksista.  

Opt-out-mahdollisuuden tulevaisuus 

Opt-out-mahdollisuuden tulevaisuus oli kaikkein kiistellyin aihe neuvostossa ensimmäisen 
käsittelyn aikana käydyissä pitkittyneissä ja hankalissa keskusteluissa.  

Muutetun ehdotuksen mukaan opt-out kumottaisiin kolmen vuoden kuluttua ehdotetun 
direktiivin voimaantulosta. Sitä ennen sovellettaisiin entistä tiukempia ehtoja mahdollisuutta 
käyttävien työntekijöiden suojelemiseksi.  

Yhteisessä kannassa opt-out-mahdollisuutta ei kumota. Sen sijaan siinä laajennetaan 
komission jo ehdottamaa lisäsuojaa ja luodaan opt-out-mahdollisuudelle uusi neljästä 
elementistä koostuva järjestely, johon kuuluvat i) selkeämmät rajoitukset, ii) entistä 
tiukemmat käytännön ehdot työntekijöiden suojelemiseksi, iii) opt-out-mahdollisuuden 
käytöstä tehtävä, seikkaperäisiin kansallisiin kertomuksiin perustuva arviointikertomus sekä 
iv) säännös, joka velvoittaa jäsenvaltiot valitsemaan joko opt-out-mahdollisuuden käytön tai 
mahdollisuuden pidentää lainsäädännöllä keskimääräisen työajan vertailujaksoa (enintään 12 
kuukauteen). Järjestelyä kuvataan tarkemmin jäljempänä.  

                                                 
5 ”Päivystysajalla” tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka aikana työntekijä on velvollinen olemaan käytettävissä 

työpaikallaan ryhtyäkseen suorittamaan tehtäviään työnantajan pyynnöstä. Aktiivinen päivystysaika on 
ajanjakso, jonka aikana työntekijä tosiasiallisesti suorittaa tehtäviään pyynnön perusteella. 
Päivystysaika, jona ei työskennellä, on ajanjakso, jonka aikana työntekijä päivystää työpaikallaan mutta 
ei aktiivisesti suorita tehtäviään.  
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Komissio on edelleen sitä mieltä, että opt-out-mahdollisuus muodostaa poikkeuksen 
perusperiaatteen mukaisesta enintään 48 tunnin työviikosta ja että mahdollisuus voi vaarantaa 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Sen vuoksi 
komissio on johdonmukaisesti ehdottanut, että opt-out-mahdollisuuden käyttöön suostuneita 
työntekijöitä suojaavia järjestelyjä vahvistetaan.  

Opt-out-mahdollisuuden käyttö on komission käsityksen mukaan muuttunut viime vuosien 
mittaan erittäin huomattavalla tavalla. Vuonna 2000 poikkeusta hyödynsi käytännössä vain 
yksi jäsenvaltio. Vuonna 2008 tilanne on se, että nelisentoista jäsenvaltiota on nimenomaisesti 
säätänyt opt-out-mahdollisuuden käytöstä, joskin kansallisessa lainsäädännössä on tämän 
suhteen huomattavia eroja.6 Opt-out-mahdollisuutta jo käyttävien jäsenvaltioiden lisäksi eräät 
muutkin jäsenvaltiot haluavat säilyttää sen käyttömahdollisuuden myös tulevaisuudessa 
mahdollisen toimialakohtaisen tai yleisen työvoimapulan varalta.  

Komissio katsoo, että tämä tilanne on vaikuttanut voimakkaasti neuvostossa käytyihin 
keskusteluihin. Lisäksi on todettava, että vaatimus lukea kaikki päivystysaika työajaksi on 
merkittävällä tavalla vaikuttanut siihen, että nimenomaan niille toimialoille, joilla 
päivystäminen on yleistä, suunnatun opt-out-mahdollisuuden käyttö on yleistynyt nopeasti 
vuodesta 2000 lähtien.  

Eräiden ehdotettujen muutosten, jotka koskevat päivystysaikaa, jona ei työskennellä, 
odotetaan tuovan helpotusta tietyille jäsenvaltioille, joissa on vaikeuksia saada riittävästi 
koulutettua työvoimaa joko lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä (rakenteellisista syistä taikka 
jäsenvaltioiden välisten ja kolmansiin maihin suuntautuvien työvoimavirtojen vuoksi). 
Uudessa 24 a artiklassa säädetyn arvioinnin ansiosta komissio voi selvittää, miten nuo 
muutokset vaikuttavat jäsenvaltioiden tapaan käyttää opt-out-mahdollisuutta käytännössä. 
Mahdollisuuden todellisesta käytöstä saadaan lisäksi paljon tarkempia tietoja kuin mitä 
nykyisin on käytettävissä. Se auttaa komissiota opt-out-mahdollisuuden tulevaisuutta 
koskevien yleisten päätelmien (ja mahdollisten ehdotusten) muotoilussa. 

Komissio on pohtinut pitkään ja perusteellisesti, miten asiassa olisi kaikkien edellä esitettyjen 
tekijöiden valossa parasta edetä. Jotta ehdotus pääsisi etenemään toiseen käsittelyyn, komissio 
katsoo, että on syytä tukea yhteisessä kannassa esitettyjä opt-out-mahdollisuutta koskevia 
ehdotuksia kokonaissopimuksen puitteissa.  

Enimmäistyöaika työntekijöille, jotka suostuvat poikkeamaan 48 tunnin ylärajasta 

Työaikadirektiivissä rajoitetaan keskimääräinen viikkotyöaika jo nykyisellään 48 tuntiin 
ylityö mukaan luettuna. Opt-out-mahdollisuuden mukaisesti työntekijä voi kuitenkin sopia 
työnantajan kanssa ylärajan ylittävästä työajasta. Tällaisten tapausten varalta direktiivissä ei 
aseteta työajalle yksiselitteistä ylärajaa. 

Välillisesti sitä kuitenkin rajoitetaan kahdella tavalla. Ensinnäkin työtuntien määrä ei saa 
lyhentää direktiivissä vaadittuja päivittäistä ja viikoittaista vähimmäislepoaikaa, eikä 
vaatimuksiin vaikuta myöskään opt-out-mahdollisuus. Toiseksi opt-out-mahdollisuuden 
käyttö edellyttää direktiivin 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelua koskevien yleisten periaatteitten noudattamista. Yhteisöjen 
tuomioistuin on johdonmukaisesti todennut, että poikkeuksia yhteisön lainsäädäntöön 
perustuvista oikeuksista on tulkittava suppeasti. Direktiivin 2003/88/EY 22 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaan toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat ”työntekijöiden 

                                                 
6 Eräissä jäsenvaltioissa on esimerkiksi käytössä yleistetty, kaikille toimialoille avoin opt-out-

mahdollisuus, kun taas toiset sallivat opt-out-mahdollisuuden käytön vain jollakin tietyllä toimialalla tai 
vain sellaisilla toimialoilla, joilla päivystys on erittäin yleinen käytäntö. 
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turvallisuuteen ja/tai terveyteen liittyvistä syistä kieltää tai rajoittaa” työntekijöiden 
mahdollisuuden ylittää 48 tunnin enimmäistyöaika, vaikka nämä olisivat siihen suostuneet. 
Sen vuoksi on oletettava, että vaikka työntekijä suostuisikin opt-out-mahdollisuuden käyttöön, 
todelliset terveys- ja turvallisuusriskit rajoittavat aina välillisesti hänen ylituntiensa määrää.  

Komissio näkee kuitenkin väärinkäytön riskin siinä, ettei opt-out-mahdollisuuteen 
suostuneiden työntekijöiden työajalle aseteta selkeää ylärajaa. Muutetussa ehdotuksessa 
näiden työntekijöiden työajalle asetettaisiin uusi selkeä yläraja, 55 tuntia, jota ei saa ylittää, 
ellei työehtosopimuksessa tai työmarkkinaosapuolten välisessä sopimuksessa toisin määrätä.  

Yhteisessä kannassa asiaa lähestytään toisella tavalla. 22 artiklan 2 kohdan d alakohdan 
mukaan opt-out-työntekijän enimmäistyöaika olisi 60 tuntia (kolmen kuukauden 
keskiarvona), ellei työehtosopimuksessa tai työmarkkinaosapuolten välisessä sopimuksessa 
toisin määrätä, tai 65 tuntia (kolmen kuukauden keskiarvona), jos työmarkkinaosapuolten 
välistä sopimusta ei ole ja jos päivystysaika, jona ei työskennellä, katsotaan työajaksi.  

Komissio tunnustaa, että yhteisessä kannassa ehdotetut rajoitukset tuovat parannuksen 
nykytilanteeseen, jossa opt-out-työntekijöiden työajalla ei ole selkeää ylärajaa. Komissio pitää 
perusteltuna hieman korkeamman ylärajan asettamista siinä tapauksessa, että päivystysaika, 
jona ei työskennellä, katsotaan työajaksi. Tämä malli takaa yleisesti ottaen paremman suojan 
työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle.  

3.3 Neuvoston esittämät uudet säännökset ja komission kanta niihin 

Uusi suojajärjestely opt-out-työntekijöille  

Yhteisessä kannassa laajennetaan komission jo ehdottamaa lisäsuojaa ja luodaan opt-out-
mahdollisuudelle uusi neljästä elementistä koostuva järjestely, johon kuuluvat seuraavat:  

– Selkeämmät rajoitukset. Opt-out-mahdollisuuden käyttöä pidetään poikkeuksena, joka 
edellyttää työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden tehokasta suojelua ja työntekijän 
nimenomaista, vapaaehtoista ja tietoon perustuvaa suostumusta. Sen soveltaminen edellyttää 
näitä ehtoja koskevia asianmukaisia takeita ja tiivistä valvontaa sekä työmarkkinaosapuolten 
kuulemista (johdanto-osan 12 kappale, ehdotettu 22 artiklan 1 kohta). 

– Parempi käytännön suoja työntekijöille. Opt-out-mahdollisuuden käytölle asetetaan lisää ja 
entistä tiukempia ehtoja. Niillä pyritään i) parantamaan työntekijän suojaa painostamiselta 
opt-out-mahdollisuuden käyttöön, ii) varmistamaan, että työntekijä voi palata 48 tunnin 
enimmäistyöajan soveltamiseen nopeasti ja ilman pelkoa siitä, että hänelle koituisi siitä 
työnantajan taholta mitään haittaa, iii) asettamaan työnantajalle velvollisuus pitää kansallisten 
viranomaisten käytettävissä olevia kattavia tiedostoja opt-out-mahdollisuuden käytännön 
soveltamisesta ja iv) huolehtimaan siitä, että kansalliset viranomaiset voivat seurata tilannetta 
ja puuttua siihen tehokkaammin, jos havaitaan terveyteen tai turvallisuuteen liittyviä riskejä. 
(Ehdotettu 22 artiklan 2 kohta.)  

– Arviointi. Komissio esittää neuvostolle kertomuksen7 opt-out-mahdollisuuden käytöstä (ja 
muista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa pitkiin työaikoihin). Kertomus perustuu 
jäsenvaltioiden antamiin seikkaperäisiin kertomuksiin, joita laadittaessa on kuultava 
kansallisia työmarkkinaosapuolia. Siihen voidaan liittää asianmukaisia ehdotuksia ylipitkien 

                                                 
7 Kertomus annetaan viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ehdotus on saatettava osaksi 

kansallista lainsäädäntöä.  
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työaikojen vähentämiseksi opt-out-mahdollisuuden käyttö mukaan luettuna. Tämän jälkeen 
neuvosto arvioi näitä seikkoja. (Ehdotettu 24 a artikla). 

– Valintavelvollisuus. Jäsenvaltioiden olisi valittava jompikumpi kahdesta vaihtoehdosta: ne 
joko sallivat opt-out-mahdollisuuden (millä tahansa toimialalla) tai voivat uuden vaihtoehdon 
mukaan pidentää lainsäädännöllä keskimääräisen viikkotyöajan vertailujakson enintään 12 
kuukauteen. Jos jäsenvaltio sallii opt-out-mahdollisuuden käytön, vertailujaksot eivät yleensä 
saa ylittää kuutta kuukautta, ellei työehtosopimuksessa tai työmarkkinaosapuolten välisessä 
sopimuksessa toisin määrätä. Jos jäsenvaltio ei salli opt-out-mahdollisuuden käyttöä, 
vertailujaksot voidaan pidentää enintään 12 kuukauden mittaisiksi joko työehtosopimuksella 
tai lainsäädännöllä. Säännöksen myötä jäsenvaltioille syntynee rakenteellinen kannustin 
lopettaa opt-out-mahdollisuuden käyttö. (Ehdotettu 22 a artikla.)  

Komissio pitää kehitystä myönteisenä ja katsoo sen lisäävän työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden oikeudellista suojelua.  

Lyhytaikaiset työntekijät eräiden suojaehtojen ulkopuolelle 

Yhteisen kannassa ehdotettavan 22 artiklan 3 kohdan mukaan sellaisiin työntekijöihin, jotka 
ovat palkattuina saman työnantajan palveluksessa enintään kymmenen viikon ajan, ei 
sovelleta kahta opt-out-työntekijöiden suojelemiseksi asetettua ehtoa.  

Kyseiset työntekijät saavat näin ollen antaa suostumuksen opt-out-mahdollisuuden 
soveltamiseen jo työsuhteen ensimmäisten neljän viikon aikana (eivät kuitenkaan 
työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä), ja heidän työaikansa saa ylittää opt-out-
työntekijöiden enimmäistyöajan (keskimääräinen viikkotyöaika 60 tuntia, ellei 
työehtosopimuksessa tai työmarkkinaosapuolten välisessä sopimuksessa toisin määrätä, tai 65 
tuntia viikossa, jos päivystysaika, jona ei työskennellä, katsotaan työajaksi). Edellytyksenä on, 
että työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelua koskevia yleisiä periaatteita 
noudatetaan.  

4. PÄÄTELMÄT 

Komissio antaa tukensa yhteiselle kannalle, joka hyväksyttiin määräenemmistöllä.  

Komissio on tietoinen siitä, että yhteinen kanta poikkeaa joiltakin osin komission muutetusta 
ehdotuksesta. Eräissä tapauksissa muutokset vahvistavat työntekijöiden suojaa.  

Päivystysajan ja korvaavan lepoajan osalta nykytilanne kuitenkin vaatii komission mukaan 
selkeyttämistä lainsäädännöllisellä muutoksella. Näkemys syntyi niiden mittavien 
kuulemisten aikana, jotka järjestettiin ennen kuin komissio esitti alkuperäisen ehdotuksensa 
vuonna 2004. Myöhempi kehitys on vahvistanut näkemystä.  

Näkemyksen taustalla on kaksi keskeistä seikkaa. Ensimmäinen on yhteisöjen tuomioistuimen 
tuomioiden käytännön vaikutus keskeisten julkisten palvelujen järjestämiseen. Näihin 
palveluihin (joita ovat mm. pelastuspalvelut, sairaaloiden teho-osastot ja ensiapuklinikat, 
laitoshoito sitä tarvitseville eri ryhmille sekä vammaisten tukipalvelut) kohdistuu jo nyt 
erilaisia rakenteellisia paineita väestörakenteeseen liittyvistä ja muista syistä. Tämä koskee 
etenkin niitä jäsenvaltioita, jotka kärsivät merkittävästä ammattitaitoisen työvoiman 
muuttotappiosta.  
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Toinen taustatekijä on asioissa SIMAP ja Jaeger annettujen tuomioiden yhteys opt-out-
mahdollisuuden nopeaan lisääntymiseen vuodesta 2000 lähtien. Monet niistä jäsenvaltioista, 
jotka ovat ottaneet opt-out-mahdollisuuden käyttöön vuonna 2000 tai myöhemmin, ovat 
suunnanneet sen pelkästään tai ensisijaisesti toimialoille, joilla päivystys on erittäin yleinen 
käytäntö.  

Komissio on erittäin tietoinen myös niistä eduista, joita työntekijöiden yleiselle suojalle 
koituu siitä, että neuvosto päätti kytkeä tätä muutettua ehdotusta koskevan ja ehdotettua uutta 
vuokratyödirektiiviä koskevan poliittisen yhteisymmärryksen toisiinsa. Tällä tavoin nämä 
kaksi keskeistä ehdotusta pääsevät erittäin pitkän poliittisen pattitilanteen jälkeen vihdoin 
etenemään toiseen käsittelyyn.  

Kun otetaan huomioon työaikadirektiivin muuttamisesta neuvostossa käyty erittäin pitkä ja 
hankala ensimmäinen käsittely (lähes neljä vuotta), jossa jäsenvaltioiden näkökannat 
poikkesivat toisistaan hyvinkin paljon, komissio katsoo, että tuki yhteiselle kannalle on paras 
keino viedä tämän merkittävän muutosehdotuksen lainsäädäntömenettelyä eteenpäin. 
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