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Asia: Vetoomus nro 0989/2004, Björn Wackerhagen, Saksan kansalainen, (Kielissä 
toimivan Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaft -turvallisuusyrityksen 
puolesta,) komission ehdotuksesta tietyistä työajan järjestämistä koskevista 
seikoista annetun direktiivin 2003/88/EY muuttamisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että komission ehdottama direktiivin 2003/88/EY muuttaminen 
vaikuttaa vakavasti turvallisuus- ja vartiointialan liiketoimintaan. Hän arvostelee erityisesti 
säännöksiä, joiden perusteella enimmäismääräksi asetettu 48 tunnin viikoittainen työaika 
voidaan ylittää ainoastaan siinä tapauksessa, että työntekijä hyväksyy ylityksen kirjallisesti. 
Tällainen suostumus voidaan kuitenkin antaa vasta työntekijän koeajan päätyttyä. Tämä 
rajoittaisi merkittävästi koeajalla työskentelevien työntekijöiden työmahdollisuuksia. 
Yritykset eivät myöskään voisi arvioida riittävästi työntekijän taitoja. Vetoomuksen esittäjä 
katsoo myös, että ehdotukseen sisältyvä vaatimus siitä, että työnantajien on pidettävä kirjaa 
työntekijöiden työajasta, lisää hallinnollisia tehtäviä ja näin ollen vähentää niiden tehokkuutta. 
Hän pyytää Euroopan parlamenttia tarkistamaan 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan asiaa 
koskevia säännöksiä nykyisen lainsäädäntömenettelyn aikana.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. huhtikuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 23. maaliskuuta 2007

Johdanto

Vetoomus on esitetty Kielissä toimivan turvallisuuspalveluyrityksen puolesta. Vetoomuksen 
esittäjä viittaa työaikadirektiiviin 2003/88/EY1 ja komission lainsäädäntöehdotukseen 
kyseisen direktiivin muuttamisesta2. Hän katsoo, että jotkut ehdotetuista tarkistuksista 
vaikuttaisivat kielteisesti turvallisuuspalvelualan yritysten liiketoimintaan.

Vetoomuksen esittäjä viittaa erityisesti ehdotuksiin direktiivin 22 artiklaan tehtäviksi 
muutoksiksi (niin sanottu poikkeuslauseke, jolla poiketaan direktiivin 2003/88/EY 6 artiklalla 
asetetusta viikoittaisen työajan enimmäismäärästä).

Analyysi

Direktiivin 2003/88/EY 6 artiklan mukaan viikoittainen työaika ei saa ylittää 48 tuntia, ylityöt 
mukaan luettuina. Työaika voidaan kuitenkin määritellä usean kuukauden keskiarvona. 
Jäsenvaltiot voivat 22 artiklan nojalla päättää olla soveltamatta tätä säännöstä ottaen kuitenkin 
huomioon työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelua koskevat yleiset periaatteet ja 
edellyttäen, että työntekijä suostuu henkilökohtaisesti työskentelemään yli 48 tunnin 
keskiarvon (niin sanottu poikkeuslauseke). Direktiivin 22 artikla sisältää myös muutamia 
suojaavia säännöksiä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että poikkeusta koskevat sopimukset 
on tehty työntekijän vapaasta tahdosta ja että poikkeukseen suostuneita työntekijöitä koskevat 
tiedot ovat terveydestä ja turvallisuudesta vastaavien viranomaisten saatavilla.

Vetoomuksen esittäjä vastustaa niitä komission tarkistetun ehdotuksen säännöksiä, joiden 
perusteella työntekijää ei voida pyytää hyväksymään poikkeussopimusta silloin, kun hän 
työskentelee koeajalla, ja joiden perusteella työnantajien on pidettävä kirjaa poikkeukseen 
suostuneiden työntekijöiden tosiasiallisesta työajasta. Hän katsoo, että kyseiset muutokset 
vaikuttaisivat merkittävästi turvallisuusalan yritysten liiketoimintaan, sillä ne rajoittaisivat 
yritysten mahdollisuuksia arvioida koeajalla työskentelevien työntekijöiden kykyjä ja 
lisäisivät yritysten hallinnollisia tehtäviä, jos niiden on laskettava poikkeukseen suostuneiden 
työntekijöiden työaika.

Komission yksiköt kirjoittivat vetoomuksen esittäjälle 18. heinäkuuta 2005 ja pyysivät häneltä 
selventäviä tietoja. Kirjeessä kysyttiin, soveltaako vetoomuksen esittäjä todella 
työaikadirektiivin 22 artiklaa, ja jos näin on, minkä kansallisen lainsäädännön määräyksen 
nojalla. Direktiivin 22 artiklaa voidaan soveltaa vain, jos asianomainen jäsenvaltio on 
päättänyt käyttää poikkeuslauseketta hyväkseen. Siinä tapauksessa, että vetoomuksen esittäjä 
ei sovella toimintaan 22 artiklaa, kirjeessä pyydettiin selvennystä siihen, millä perusteella hän 
katsoi muutetun ehdotuksen vaikuttavan kielteisesti turvallisuusalaan.

                                               
1 EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9.
2 KOM(2004)0607 lopullinen. Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn ja 11. toukokuuta 2005 annetun 
Euroopan parlamentin päätöslauselman perusteella komissio antoi tarkistetun ehdotuksen (KOM(2005)0246 
lopullinen).
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Komission yksiköt eivät ole saaneet vastausta kyseiseen kirjeeseen.

Päätelmät

Komission yksiköt katsovat, että vetoomuksen esittäjän olisi annettava niille selventävää 
tietoa kyseisistä näkökohdista, jotta ne voisivat vastata hänen esittämiinsä kysymyksiin. 
Koska esitettyihin kysymyksiin ei ole annettu vastausta, komissio ei voi jatkaa asian 
käsittelyä.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Direktiivin 2003/88/EY 6 artiklan mukaan viikoittainen työaika ei saa ylittää 48 tuntia, ylityöt 
mukaan luettuina. Työaika voidaan kuitenkin määritellä usean kuukauden keskiarvona. 
Jäsenvaltiot voivat 22 artiklan nojalla päättää olla soveltamatta tätä säännöstä ottaen kuitenkin 
huomioon työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelua koskevat yleiset periaatteet ja 
edellyttäen, että työntekijä suostuu henkilökohtaisesti työskentelemään yli 48 tunnin 
keskiarvon (niin sanottu poikkeuslauseke). Direktiivin 22 artikla sisältää myös muutamia 
suojaavia säännöksiä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että poikkeusta koskevat sopimukset 
on tehty työntekijän vapaasta tahdosta ja että poikkeukseen suostuneita työntekijöitä koskevat 
tiedot ovat terveydestä ja turvallisuudesta vastaavien viranomaisten saatavilla. 

Vetoomuksen esittäjä vastustaa niitä komission tarkistetun ehdotuksen säännöksiä, joiden 
perusteella työntekijää ei voida pyytää hyväksymään poikkeussopimusta silloin, kun hän 
työskentelee koeajalla, ja joiden perusteella työnantajien on pidettävä kirjaa poikkeukseen 
suostuneiden työntekijöiden tosiasiallisesta työajasta. Hän katsoo, että kyseiset muutokset 
vaikuttaisivat merkittävästi turvallisuusalan yritysten liiketoimintaan, sillä ne rajoittaisivat 
yritysten mahdollisuuksia arvioida koeajalla työskentelevien työntekijöiden kykyjä ja 
lisäisivät yritysten hallinnollisia tehtäviä, jos niiden on laskettava poikkeukseen suostuneiden 
työntekijöiden työaika. 

Komission yksiköt kirjoittivat vetoomuksen esittäjälle 18. heinäkuuta 2005 ja pyysivät häneltä 
selventäviä tietoja. Komission edellisessä vastauksessa todettiin, ettei kyseiseen kirjeeseen 
ollut saatu vastausta. Nyt on kuitenkin käynyt ilmi, ettei tämä pidä paikkaansa. Kirjeeseen 
saatiin elokuussa 2005 päivätty vastaus, mutta se arkistoitiin epähuomiossa väärin. Komissio 
pahoittelee aiemmin esitettyä virheellistä väitettä.
Nyt annettavassa vastauksessa otetaan huomioon vetoomuksen esittäjän komissiolle 
elokuussa 2005 toimittamat selventävät tiedot sekä hänen elokuussa 2007 
vetoomusvaliokunnalle antamansa vastaus. 

Lisäksi siinä otetaan huomioon vetoomuksen aiheena olevaa lainsäädännön muutosehdotusta 
koskeva viimeaikainen kehitys. Koska neuvosto ja parlamentti eivät päässeet 
yksimielisyyteen yhteisestä tekstistä sovittelukomitean viimeisessä kokouksessa 
27. huhtikuuta 2009, kyseistä ehdotusta ei voida nyt hyväksyä. 

Analyysi vetoomuksen esittäjän toimittamien lisätietojen perusteella 

Vetoomuksen esittäjän elokuussa 2005 ja 2007 lähettämien kirjeiden perusteella todetaan 
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seuraavaa: 

a) poikkeuslausekkeen käyttö turvallisuusalalla:
Taustatiedoksi vetoomuksen esittäjä mainitsee, että turvallisuusalan työehtosopimukset1

käyttävät Saksassa laajasti hyväkseen kansallisessa lainsäädännössä olevaa säännöstä2, joka 
sallii poikkeuslausekkeen käytön. Komission käsityksen mukaan kyseisessä säännöksessä 
rajoitetaan poikkeuslausekkeen käyttö aloihin, joilla työaika säännöllisesti sisältää 
huomattavan määrän niin sanottua työvalmiudessa olemista (Arbeitsbereitschaft), jolloin 
työntekijän on pysyttävä jatkuvasti valppaana voidakseen tarpeen vaatiessa toimia 
välittömästi, tai niin sanottua päivystysaikaa (Bereitschaftsdienst), jolloin työntekijän on 
oltava valmis vastaamaan hälytykseen, mutta hänen ei tarvitse olla jatkuvasti valppaana ja hän 
voi levätä tai nukkua, kunnes hänet hälytetään paikalle. Turvallisuusalalla käsitteellä 
Arbeitsbereitschaft lienee enemmän merkitystä. 

b) ehdotus, jolla kielletään sopimus työskennellä yli 48 tuntia viikossa koeajan aikana:
Vetoomuksen esittäjä vastustaa komission ehdotusta, jonka mukaan työntekijän suostumus 
48 tunnin rajan ylittävien työtuntien tekemiseen (22 artiklaan sisällytetty poikkeuslauseke) on 
mitätön, jos se on annettu koeajan aikana. Hän katsoo, että tällainen säännös olisi kohtuuton 
taakka työn käytännön järjestämisen kannalta. 

Vetoomuksen esittäjän mukaan alan tarpeet edellyttävät, että koko turvallisuushenkilökunta, 
myös koeajalla olevat, voivat tehdä 24 tunnin työvuoroja. Näyttää kuitenkin siltä, että hänen 
ennakoimansa ongelmat eivät niinkään johdu työaikadirektiivistä, vaan kansallisen 
lainsäädännön säännöksistä, jotka rajoittavat vuorokautisen työajan enintään 10 tuntiin. 
Direktiivin nojalla on jo mahdollista joustaa vuorokautisten työvuorojen suhteen: 17 artiklassa 
säädetään, että kun on kyse turvallisuustoiminnasta, vartijoiden ja talonmiesten työ mukaan 
luettuna, vähintään 11 tunnin vuorokautista lepoa kunkin 24 tunnin jakson aikana voidaan 
lykätä sillä edellytyksellä, että työntekijä saa myöhemmin vastaavanlaisen korvaavan 
lepoajan. 

Viikoittaisen työajan osalta vetoomuksen esittäjä toteaa, että turvallisuushenkilökunnan 
kokonaistyöaika on keskimäärin 250 tuntia kuukaudessa, mikä vastaa 55,5 tuntia viikossa. 
Kun otetaan huomioon, että koeaika on kuusi kuukautta ja että direktiivissä jo säädetään, että 
viikoittainen työaika voidaan laskea 12 kuukauden keskiarvona, jos työehtosopimuksessa niin 
määrätään, komissio ei katso, että kielto työskennellä yli 48 tuntia viikossa koeajan aikana 
aiheuttaisi vakavia ongelmia työn järjestämisessä. 

Komissio muistuttaa lisäksi, että sen ehdotuksen taustalla on huoli sen varmistamisesta, että 
suostumus 48 tunnin rajan ylittävien työtuntien tekemiseen annetaan vapaasta tahdosta, kuten 
yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Pfeiffer3 antamassa tuomiossa korostetaan. Yhä koeajalla 
oleva työntekijä on heikommassa asemassa, eikä hänen pidä joutua kohtuuttoman 
painostuksen kohteeksi, jotta hän suostuisi direktiivin nojalla hänellä olevien oikeuksien 
rajoittamiseen. Komissio muistuttaa myös, että parlamentti on johdonmukaisesti tukenut 

                                               
1 Saksan lain mukaan poikkeuslausekkeen käyttö edellyttää sekä yksittäisen työntekijän kirjallista suostumusta 
että työehtosopimuksella annettua valtuutusta. 
2 Työaikalain (ArbZG) 7 pykälä 2a momentti, sellaisena kuin se on muutettuna. 
3 Pfeiffer (asiat C-397/01 - C-403/01), 81 kohta.
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tällaista ehdotusta. 

c) ehdotettu velvollisuus pitää kirjaa työtunneista:
Vetoomuksen esittäjä vastustaa komission ehdotusta, jonka mukaan silloin, kun työntekijät 
hyödyntävät direktiivin 22 artiklan poikkeuslauseketta, työnantajien olisi pidettävä 
tosiasiallisesti tehdyistä työtunneista ajan tasalla olevaa kirjaa, jonka tietojen olisi oltava 
toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä näiden niitä pyytäessä. Tähän vastalauseeseen ei 
ole liitetty tarkempia tietoja.  

Komissio muistuttaa, että direktiivin mukaisesti perussääntönä on, että keskimääräisen 
viikoittaisen työajan enimmäismäärä on 48 tuntia, mikä yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 
Pfeiffer (edellä mainittu asian 100 kohta) tekemän päätöksen mukaan "muodostaa yhteisön 
sosiaalioikeuden erityisen merkityksellisen säännön", jolla suojellaan työntekijän terveyttä ja 
turvallisuutta. Direktiivin 22 artiklan mukaisesti työnantaja voi vaatia työntekijää tekemään 
enemmän työtunteja vain, jos työntekijä on suostunut tähän vapaasta tahdostaan. Direktiivissä
ei aseteta tiettyä rajaa sille, kuinka monta tuntia tällaisessa tilanteessa saa työskennellä, mutta 
sen 22 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetään, että kansalliset viranomaiset voivat puuttua 
asiaan ja kieltää 48 tunnin rajan ylittävät työtunnit tai rajoittaa niiden määrää "työntekijöiden 
turvallisuuteen ja/tai terveyteen liittyvistä syistä". 

Komissio katsoo tässä yhteydessä, että työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
asianmukaisen suojelemisen kannalta on välttämätöntä, että tosiasiallisesti tehdyistä 
työtunneista pidetään kirjaa. Kun on kyse kauaskantoisesta poikkeuksesta tärkeään 
sosiaaliseen oikeuteen, tämä ei tunnu kohtuuttomalta taakalta työnantajille. Komissio 
muistuttaa myös, että parlamentti on johdonmukaisesti tukenut tällaista ehdotusta. 

Päätelmät

Vuonna 2004 tehtyä lainsäädännön muutosehdotusta ei hyväksytty, koska sovittelukomitea ei 
päässyt yksimielisyyteen 27. huhtikuuta 2009. Ehdotukset, joihin vetoomuksen esittäjä viittaa, 
eivät siten tule voimaan. 


