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LYHYET PERUSTELUT

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Työajan järjestämisessä on löydettävä 
uusi tasapaino työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelun sekä lisääntyneen 
joustavuustarpeen välillä varsinkin 
päivystysajan osalta ja erityisesti niiden 
päivystysajanjaksojen osalta, joina ei 
työskennellä.

(7) Työajan järjestämisessä on löydettävä 
tasapaino työelämän ja yksityiselämän 
välillä, etenkin naisten osalta, 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi. Lisättäessä yritysten 
mahdollisuuksia järjestää työajat 
joustavasti olisi myös otettava huomioon, 
että pitkät työpäivät vaikeuttavat sekä 
naisten työelämään osallistumista että 
miesten aktiivisempaa osallistumista 
kotitöihin.

Perustelu
Vaikka komissio ilmoittikin johdannossa kolme kriteeriä, joiden on täytyttävä - on taattava 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parempi suoja, työajan osalta annettava yrityksille 
enemmän joustavuutta työajan hallinnassa ja mahdollistettava työ- ja perhe-elämän parempi 
yhteensovittaminen - tässä johdanto-osan kappaleessa ei ole huomioitu viimeksi mainittua. 
Ensimmäinen ja toinen kriteeri ovat ristiriidassa keskenään, etenkin jos työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittaminen jätetään huomiotta. Pitkät työajat voivat aiheuttaa terveysongelmia ja 
vaikeuttaa etenkin naisten työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



PE 355.375v01-00 4/7 PA\557039FI.doc

FI

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 7 A KAPPALE (uusi)

(7 a) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan käsitteen 
'työaika' ominaispiirteistä tärkein on 
työntekijälle asetettu vaatimus olla läsnä 
työnantajan määräämällä paikalla ja 
hänen käytettävissään, tarvittaessa 
välittömästi, palvelujen tarjoamista varten.

Perustelu

Tuomioistuin väittää aivan oikeutetusti, että työntekijää, jolta vaaditaan, että hän on 
työnantajan käytettävissä työnantajan määräämässä paikassa koko päivystysajanjaksojen 
ajan, rajoitetaan paljon enemmän kuin työntekijää, joka on varalla, koska edellisen on oltava 
poissa perheensä luota ja sosiaalisesta ympäristöstään eikä hänellä ole samassa määrin 
mahdollisuutta päättää ajankäytöstään niinä ajanjaksoina, jolloin hänen työpanostaan ei 
tarvita. Siitä syystä tällaisten työntekijöiden ei voida katsoa lepäävän niinä 
päivystysajanjaksoina, jolloin he eivät varsinaisesti hoida työtehtäviään.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE 

(9) Direktiivin 22 artiklan 1 kohdan 
soveltamisesta saadut kokemukset 
osoittavat, että direktiivin 6 artiklan 
soveltamatta jättämistä koskeva 
henkilökohtainen lopullinen päätös voi 
aiheuttaa ongelmia työntekijöiden terveyden 
ja turvallisuuden suojelun sekä työntekijän 
vapaan tahdon osalta.

(9) Direktiivin 22 artiklan 1 kohdan 
soveltamisesta saadut kokemukset 
osoittavat, että direktiivin 6 artiklan 
soveltamatta jättämistä koskeva 
henkilökohtainen lopullinen päätös aiheuttaa 
ongelmia ja on johtanut väärinkäytöksiin
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
suojelun sekä työntekijän vapaan tahdon 
osalta. Siksi opt-out -mahdollisuutta ei 
tulisi enää soveltaa.

Perustelu

Opt-out -mahdollisuus olisi poistettava mahdollisimman pian, koska se on räikeässä 
ristiriidassa sekä direktiivin tavoitteiden ja säännösten että terveyden ja turvallisuuden 
suojelun perusperiaatteiden kanssa. Sitä paitsi se on vastoin perustamissopimuksen 
periaatteita. Kokemus on osoittanut, että rajoittamaton työaika on vakava riski työntekijöiden 
terveydelle ja turvallisuudelle ja estää perhe- ja työelämän yhteensovittamisen.
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Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE 

(14) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita. Direktiivillä 
pyritään turvaamaan etenkin 
oikeudenmukaisia ja kohtuullisia työoloja ja 
työehtoja koskevan oikeuden täysi 
kunnioittaminen (Euroopan unionin
perusoikeuskirjan 31 artikla).

(14) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita. Direktiivillä 
pyritään turvaamaan etenkin 
oikeudenmukaisia ja kohtuullisia työoloja ja 
työehtoja (perusoikeuskirjan 31 artikla) sekä 
perhe- ja työelämän yhteensovittamista 
(perusoikeuskirjan 33 artikla) koskevien 
oikeuksien täysi kunnioittaminen.

Perustelu

Perhe- ja työelämän yhteensovittaminen on yksi niistä kolmesta komission asettamasta 
kriteeristä, joiden on täytyttävä kaikissa tämän alan ehdotuksissa.

Tarkistus 5
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

2 a artikla (direktiivi 2003/88/EY)

Päivystysaikaa, jona ei työskennellä, ei 
katsota työajaksi, jollei kansallisessa 
lainsäädännössä tai kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti 
työehtosopimuksessa tai 
työmarkkinaosapuolten välisessä 
sopimuksessa toisin määrätä. 
Ajanjakso, jonka aikana työntekijä 
tosiasiallisesti suorittaa toimintaansa tai 
tehtäviään päivystysaikana, katsotaan aina 
työajaksi.

Ajanjakso, jonka aikana työntekijä 
tosiasiallisesti suorittaa toimintaansa tai 
tehtäviään päivystysaikana, ja päivystysaika, 
jona ei työskennellä, katsotaan aina 
työajaksi.

Perustelu

Ks. johdanto-osan 7 a kappaleen (uusi) perustelua. Työajan määrittely ei koske yksinomaan 
terveydenhoitoalaa vaan myös muita aloja, kuten liikennettä, tiedotusvälineitä, vesilaitoksia, 
turva-alaa jne. Naisten osuus päivystyksiä ja ylitöitä tekevistä työntekijöistä on huomattavan 
suuri, mikä väistämättä muodostaa heille esteen perhe- ja työelämän yhteensovittamiselle.
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Tarkistus 6
1 ARTIKLAN 8 KOHTA

22 artiklan 1 kohta (direktiivi 2003/88/EY)

”1. Jäsenvaltiolla on mahdollisuus olla 
soveltamatta 6 artiklaa ottaen kuitenkin 
huomioon työntekijöiden turvallisuuden ja 
terveyden suojelua koskevat yleiset 
periaatteet. Tämän mahdollisuuden 
käyttämisestä on kuitenkin määrättävä 
nimenomaisesti työehtosopimuksessa tai 
työmarkkinaosapuolten välillä kansallisella 
tai alueellisella tasolla tehdyssä 
sopimuksessa tai kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti 
työehtosopimuksissa tai 
työmarkkinaosapuolten välisissä 
sopimuksissa, jotka on tehty 
asianmukaisella tasolla. 

”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
viikoittainen työaika, ylityö mukaan 
luettuna, ylitä tämän direktiivin 4 artiklassa 
ilmoitetusta päivästä alkaen 48 tuntia.

Kyseisen mahdollisuuden käyttäminen voi 
perustua myös työnantajan ja työntekijän 
väliseen sopimukseen silloin, kun voimassa 
olevaa työehtosopimusta ei ole eikä 
yrityksessä tai laitoksessa ole henkilöstön 
edustusta, jolla on kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti 
oikeus tehdä työehtosopimus tai sopimus 
kyseisellä alalla.”
b) Lisätään 1 a kohta seuraavasti:
1 a. Edellä 1 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta käyttävien jäsenvaltioiden 
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, ellei hän ole ensin saanut 
työntekijän kirjallista suostumusta 
tällaiseen työskentelyyn. Suostumus voi 
olla voimassa enintään yhden vuoden, ja se 
voidaan uusia. Työsopimuksen tekemisen 
yhteydessä tai koeaikana annettu 
suostumus on mitätön;
b) työntekijälle ei aiheudu työnantajan 
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taholta mitään haittaa sen vuoksi, että hän 
ei ole halukas suostumaan tällaiseen 
työskentelyyn;
c) työntekijän viikoittainen työaika ei voi 
ylittää 65 tuntia minään viikkona, ellei 
työehtosopimuksessa tai 
työmarkkinaosapuolten välisessä 
sopimuksessa toisin määrätä;
d) työantaja pitää ajan tasalla olevia 
tiedostoja kaikista tällaista työtä tekevistä 
työntekijöistä ja tosiasiallisesti suoritettujen 
tuntien määrästä; 
e) nämä tiedostot ovat toimivaltaisten 
viranomaisten käytettävissä ja he voivat 
työntekijöiden turvallisuuteen ja/tai 
terveyteen liittyvistä syistä kieltää tai 
rajoittaa mahdollisuuden ylittää 
viikoittainen enimmäistyöaika; 
f) työnantaja toimittaa toimivaltaisille 
viranomaisille näiden pyynnöstä tiedot 
tapauksista, joissa työntekijät ovat 
suostuneet työskentelemään yli 48 tuntia 
seitsemän päivän jakson aikana laskettuna 
16 artiklan b alakohdassa tarkoitetun 
vertailujakson keskiarvona, ja kyseisten 
työntekijöiden tosiasiallisesti suorittamista 
tunneista.”

Perustelu

22 artiklassa mainittu opt-out -mahdollisuus olisi poistettava mahdollisimman pian, koska se 
on räikeässä ristiriidassa sekä direktiivin tavoitteiden ja säännösten että terveyden ja 
turvallisuuden suojelun perusperiaatteiden kanssa. Sitä paitsi se on vastoin 
perustamissopimuksen periaatteita. Kokemus on osoittanut, että rajoittamaton työaika on 
vakava riski työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle ja estää etenkin naisten perhe- ja 
työelämän yhteensovittamisen.
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