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Aihe: Vetoomus nro 1231/2007, R. G. S., Espanjan kansalainen, Navarran poliisien 
työoloja koskevasta lainsäädännöstä ja sen ristiriidasta tiettyjä työajan 
järjestämistä koskevia seikkoja koskevan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/88/EY kanssa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että Navarran poliisien (RPCPN) työoloja koskeva lainsäädäntö 
on ristiriidassa tiettyjä työajan järjestämistä koskevia seikkoja koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY kanssa. Vetoomuksen esittäjä kertoo lisäksi, 
että Espanjan poliisin työoloja koskeva asia on ollut käsiteltävänä myös Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimessa (asia C-132/04, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Espanjan 
kuningaskunta), jonka tuomiolauselman mukaan ”Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut 
toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 
12 päivänä kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY mukaisia 
velvoitteitaan, koska se ei ole saattanut tämän direktiivin 2 artiklan 1 ja 2 kohtaa ja 4 artiklaa 
kokonaan osaksi kansallista oikeusjärjestystä siltä osin kuin on kyse julkishallinnon muusta 
kuin siviiliin kuuluvasta henkilöstä”. Vetoomuksen esittäjä pyytää näin ollen Euroopan 
parlamenttia varmistamaan, että Navarran poliisien työoloja koskevaa lainsäädäntöä 
muutetaan siten, että se on yhdenmukainen EU:n asiaa koskevan säännöstön kanssa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. huhtikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008

Vetoomus
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Vetoomuksen esittäjä katsoo, etteivät Navarran poliiseihin sovellettavat säännökset ole 
viikoittaisten vähimmäislepoaikojen osalta työaikadirektiivin1 mukaisia. 

Hän kertoo, että sovellettavien säännösten mukaan jokaisella poliisilla on oikeus vähintään 
24 tunnin yhtäjaksoiseen "viikoittaiseen lepoaikaan". Lepoaika voidaan kuitenkin määrätä eri 
ajankohtiin eri viikkoina. Jos esimerkiksi viikolla 1 poliisin 24 tunnin viikoittainen lepoaika 
osuu maanantaihin, hänen lepoaikaansa ei pitäisi voida määrätä viikolla 2 sunnuntaiksi. On 
kuitenkin mahdollista, että poliisi joutuu työskentelemään viikoittaisten lepoaikojen välillä 
12 päivää peräkkäin. 

(Vetoomuksen esittäjä ei tuo kuitenkaan esiin ongelmia, jotka koskisivat direktiivin 
3 artiklassa säädettyjä päivittäisiä vähimmäislepoaikoja (11 tuntia yhtäjaksoista lepoa kunkin 
24 tunnin jakson aikana). Siksi voidaan olettaa, että nämä lepoajat on järjestetty direktiivin 
säännösten mukaisesti.) 

Vetoomuksen esittäjä muistuttaa, että yhteisöjen tuomioistuimen hiljattain antamien 
tuomioiden mukaan työaikadirektiiviä on sovellettava poliisivoimien normaaliin toimintaan. 
Lisäksi hän toteaa, että työaikadirektiivin tarkoitusta on tulkittu nykyisessä 
lepoaikajärjestelmässä väärin, joten poliisit saattavat ajautua kertyneen väsymyksen vuoksi 
rasitustilaan, mikä rikkoo työterveys- ja työturvallisuusperiaatteita.

Komission huomiot vetoomuksesta

Sovellettava yhteisön lainsäädäntö

Työaikadirektiivin 5 artiklassa tarkoitettu viikoittainen lepoaika on vähimmäisvaatimus, jolla 
pyritään suojelemaan työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta.

Vetoomuksen esittäjä on oikeassa siinä, että työaikadirektiiviä sovelletaan poliisin ja 
pelastuspalvelun normaaliin toimintaan. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan tavanomaisten 
sääntöjen soveltamisesta voidaan poiketa vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa 
tavanomaisten sääntöjen soveltaminen vaarantaisi keskeiset toimet yhteisön suojelemiseksi 
vakavilta uhkilta.2  

Työaikadirektiivin 5 artiklassa säädetään seuraavaa: 

"Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jokainen 
työntekijä saa jokaista seitsemän päivän jaksoa kohden vähintään kahdenkymmenenneljän 
tunnin keskeytymättömän lepoajan, johon lisätään 3 artiklassa tarkoitettu yhdentoista tunnin 
päivittäinen lepoaika.

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

työajan järjestämistä koskevista seikoista, EUVL L 299, 18.11.2003.

2 Komissio vs. Espanja, asia C-132/04, 12. tammikuuta 2006 annettu tuomio; Personalrat der Feuerwehr 
Hamburg, asia C-152/04, 14. heinäkuuta 2005 annettu tuomio. 
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Jos asialliset, tekniset tai työn järjestämiseen liittyvät olosuhteet niin edellyttävät, voidaan 
soveltaa kahdenkymmenenneljän tunnin vähimmäislepoaikaa."

16 artiklassa säädetään seuraavaa: 

"Jäsenvaltiot voivat määrätä: 

a) edellä 5 artiklan (viikoittainen lepoaika) soveltamiseksi vertailujakson, joka on enintään 
14 päivää".

Direktiivin 17 artiklan 2 ja 3 kohdassa lisätään, että kun kyse on tietynlaisesta toiminnasta, 
kuten turvallisuus- ja valvontatoiminnasta sekä toiminnasta, jossa tarvitaan jatkuvaa palvelua, 
5 ja 16 artiklasta voidaan poiketa hyväksymällä asiaa koskevia asetuksia. Tällaiset 
poikkeukset edellyttävät kuitenkin sitä, että "kyseisille työntekijöille annetaan vastaavanlaiset 
korvaavat lepoajat tai että poikkeustapauksissa, joissa ei objektiivisista syistä ole mahdollista 
myöntää tällaisia vastaavanlaisia korvaavia lepoaikoja, kyseiset työntekijät saavat 
asianmukaisen suojelun".

Yhteisöjen tuomioistuin käsitteli vastaavanlaisen korvaavan lepoajan ajoitusta asiassa Jaeger
(C-151/02). Antamassaan tuomiossa se totesi seuraavaa: "Tällaisten lepoaikojen on – –
seurattava välittömästi työaikaa, jota niillä on tarkoitus tasata, jotta voidaan välttää 
peräkkäisten työskentelyjaksojen kasautumisesta aiheutuva työntekijän väsymys- tai 
ylirasitustila."1 (On kuitenkin huomattava, että tuomioistuin viittasi tässä kohden direktiivin 
3 artiklassa tarkoitettuun päivittäiseen vähimmäislepoaikaan.)

Soveltaminen käytännössä 

Vetoomuksen esittäjän esimerkistä ei käy selvästi ilmi, että Navarrassa poliiseihin 
sovellettavat säännökset olisivat ristiriidassa työaikadirektiivin kanssa. 

Poliisit näyttävät saavan säännösten nojalla päivittäisen ja viikoittaisen yhtäjaksoisen 
vähimmäislepoajan, joka vastaa pituudeltaan direktiivin 3 ja 5 artiklan vaatimuksia: 
päivittäisen lepoajan he saavat viipymättä, ja viikoittainen lepoaika järjestetään kahdesti 
neljäätoista päivää kohden. 

Keskeistä onkin selvittää, onko viikoittainen lepoaika järjestettävä samana päivänä joka 
viikko vai voidaanko se järjestää myöhemmin samalla viikolla. Tässä yhteydessä on kuitenkin 
otettava huomioon, että direktiivin 16 artiklan 1 kohdassa säädetään nimenomaisesti, että 
viikoittaisen lepoajan vertailujakso voi olla enintään 14 päivää, jos jäsenvaltio näin määrää. 

Tästä säännöksestä voidaan poiketa direktiivin 17 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla pidentämällä 
vertailujaksoa yli 14 päivän pituiseksi, kunhan työntekijöille annetaan vastaavanlaiset 
korvaavat lepoajat. Tällöin saattaa kuitenkin olla tarpeen ottaa huomioon tapa, jolla yhteisöjen 
tuomioistuin suhtautui asiassa Jaeger korvaavan lepoajan ajankohtaan: kun viikoittainen 
lepoaika viivästyy siten, että 16 artiklan a kohdassa ehdotettu 14 päivän vertailujakso 

                                               
1 Jaeger, C-151/02, 94 kohta. 
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ylitetään, vastaavan korvaavan viikoittaisen lepoajan on seurattava välittömästi työaikaa, jota 
sillä on tarkoitus tasata, yleisten työterveys- ja työturvallisuusperiaatteiden noudattamiseksi. 

Johtopäätökset
Työaikadirektiivin 16 artiklan a kohdan valossa vetoomuksen esittäjän antamasta esimerkistä 
ei käy ilmi, että Navarrassa poliiseihin sovellettavat säännökset olisivat ristiriidassa 
työaikadirektiivin kanssa.


