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Tutkielmassa tarkastellaan EU:n perusoikeuskirjan ja työaikasuojelunormien kehitystä seu-

raavien tutkimuskysymysten avulla: 1) miten määritellään työaikadirektiivin, työturvalli-

suusdirektiivin ja perusoikeuskirjan mukainen työaikakirjanpito (kappaleet 2 ja 3), 2) mitä 

tarkoittavat työaikakirjanpidolle asetetut ’konkreettiset yksityiskohdat’ ja ’järjestelmän 

muoto’ (kappale 4) ja 3) ovatko työaikakirjanpitoa koskeva työaikalain 32 § ja työn kuor-

mittavuutta koskevat työturvallisuuslain 10 § ja 25 § EUT:n viimeisimmän oikeuskäytännön 

mukaisia (kappale 5)? 

 

Tutkielmassa todetaan, että Suomessa on käyty suhteellisen vähän keskustelua tästä aiheesta, 

vaikka esimerkiksi Saksassa sitä on käyty aktiivisesti. Tutkielmalla pyritäänkin kokoamaan 

Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) ratkaisun C-55/18 jälkeen käytyä eurooppalaista 

keskustelua työaikadirektiivin mukaisesta työaikakirjanpidosta. Tutkielmassa huomataan, 

että työaikakirjanpito ei ole yksinkertainen ja tekninen asia, kun sitä tarkastellaan EU-oikeu-

delliselta näkökulmalta. 

 

Tarkastelun lopputulemana on, että EUT:n viimeisimmän oikeuskäytännön myötä Suomes-

sakin voi olla tarvetta työaikalainsäädännön päivittämiselle. Tutkielmassa nostetaan esille 

oikeuskirjallisuudessa jo tunnettuja ongelmia (kuten työaikakirjanpidon toteuttaminen jous-

totyössä viikoittaisella seurannalla sekä lisä-, yli- ja sunnuntaityön kuukausikorvauksia kos-

keva työajan seuraaminen), mutta myös uusia tai aiemmin verrattain vähän palstatilaa saa-

neita aiheita (kuten työaikakirjanpitoon pääsy ja sen tarkempi muoto). Tutkielmassa pyritään 

löytämään yhteiseurooppalaista sääntelypohjaa, jolla voitaisiin muodostaa sisältö EU-oikeu-

den mukaiselle ’työnantajan velvollisuudelle kirjata ylös työntekijänsä tekemät työtunnit’. 

Tämä näkökulma tuo myös lisäarvoa muuhun eurooppalaiseen oikeuskirjallisuuteen verrat-

tuna, vaikka tältä osin tunnistetaan myös lisätutkimuksen tarve. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tarve 

Heikomman osapuolen suojeleminen eurooppalaisessa kontekstissa 

Työaikaa koskevan sääntelyn yksi perimmäinen tarkoitus on työsuhteen heikomman osapuolen 

eli työntekijän suojelu liialliselta työnteolta.1 Toisaalta työaikasääntely luo sopimuspuitteet työ-

ajan joustomenetelmille, jotka tavallisesti ovat molempien osapuolten eli sekä työnantajan etu 

(esimerkiksi tuotantoprosessin tehostaminen) että työntekijän etu (esimerkiksi työn ja vapaa-

ajan yhteensovittaminen).2 Kyse on sopimusvapautta rajoittavasta ja määrittelevästä lainsää-

dännöstä: osittain rajoitetaan työnantajan direktiovaltaa työntekijän suojaksi, ja toisaalta ote-

taan huomioon työnantajan intressit työn järjestelyyn liittyvissä asioissa.3 

Työaikalain (2019/872; jatkossa TAL) uudistusta koskevissa esitöissä todetaan, että lain kes-

keinen sisältö koskee työajan enimmäismäärää, lepoaikojen vähimmäismäärää ja työajan seu-

rantaa.4 Uudistuksen myötä työnantajan tulisi ylitöiden enimmäismäärän sijasta seurata ennen 

kaikkea enimmäistyöaikojen toteutumista.5 TAL:n soveltamisala laajeni koskemaan etätyötä, 

mikä vähentää työaikaseurannan ulkopuolelle jäävää työtä. Työaikasuojelun tarve ei ole pie-

nempi tehtäessä työtä etänä kuin työnantajan toimipaikalla tehtävässä työssä,6 mikä on havaittu 

myös COVID-19-pandemian aikana. 

Lakiesitys hyväksyttiin muutoksineen 13.3.2019, eli hetkeä ennen kuin eduskunnan jäsenet siir-

tyivät vaalikentille 19.3.2019.7 Valiokunnissa ei esitetty muutoksia työajanseurantaa koskevaan 

TAL 32 §:ään eikä käyty keskustelua kyseisen pykälän muuttamisesta. Näin ollen voidaan pitää 

todennäköisenä, ettei Euroopan unionin tuomioistuimen (jatkossa EUT) julkisasiamies 

 

1 Ylhäinen 2015, s. 69. 
2 Ylhäinen 2015, s. 69, 71. 
3 Säännöllisen työajan järjestelyistä Hietala et al. 2020a, s. 85–88; katso myös työnantajan direktiovallasta ja työ-

ehdoista Tiitinen 1979, s. 153–166. 
4 HE 158/2018, s. 44. 
5 HE 158/2018, s. 45 ja 50. 
6 HE 158/2018, s. 50, 53, 70. 
7 Eduskunta 2019; TyVM 17/2018 vp: hallituksen esitys 158/2018 uudesta työaikalaista annettiin eduskunnalle 

27.9.2018 ja sen eduskuntakäsittely oli valiokuntatyöskentelyn osalta valmis 6.3.2019, kun työelämä- ja tasa-ar-

vovaliokunnan mietintö oli annettu. 
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Pitruzellan 31.1.2019 antama ratkaisuehdotus työaikakirjanpitoa koskevaan tapaukseen C-

55/18 vaikuttanut Suomen työaikalain viimeisimpään uudistamisprosessiin.8 

EUT antoi 14.5.2019 ratkaisun C-55/18, joka Suomessa on noussut suhteellisen vähän julkiseen 

tarkasteluun. On siten ajankohtaista nostaa tämä aihe esille ja tuoda erityisesti Saksassa ja muu-

alla Euroopassa käytyä keskustelua suomalaiseen kontekstiin.9 Jos EU:n muissa jäsenvaltioissa 

tehdään lainsäädäntö- tai soveltamislinjanmuutoksia ratkaisun C-55/18 vuoksi, on Suomessa-

kin oleellista tietää, miten muutokset perustellaan ja miten niissä huomioidaan EUT:n oikeus-

käytäntö. Tästä syystä käsillä oleva tutkielma antaa tärkeää tietoa sekä lainvalmistelijoille, lain-

säätäjille että lainsoveltajille. 

Pysyykö työajan seuraaminen työelämän muutosten mukana? 

Kun otetaan lisäksi huomioon tuoreet selvitykset työn teosta ilman seurantajärjestelmiä ja työ-

suojeluviranomaisten työaikakirjanpitoa koskevien velvoittavien päätösten suuri määrä, tämä 

tutkimus on ajankohtaisuuden lisäksi myös aiheellinen.10 Suomalaisten työ on enemmissä mää-

rin tieto- ja asiantuntijatyötä, jota tehdään yhä useammin joustotyöaikajärjestelmien puitteissa 

ja fyysisen työpaikan ulkopuolella.11 Näin ollen työaikakirjanpitoa koskevan sääntelyn ja työ-

aikoihin liittyvien vaara- ja haittatekijöiden tunnistamisen merkitys korostuu ajan myötä.12 

 
8 Julkisasiamies Pitruzellan ratkaisuehdotus asiassa C-55/18, 31.1.2019; Toisaalta on järkevääkin, ettei Suomessa 

otettu julkisasiamies Pitruzellan kannanottoja huomioon, koska julkisasiamiesten ratkaisuehdotukset eivät sido 

unionin tuomioistuinta. Näin ollen olisi ollut ennenaikaista reagoida mahdolliseen oikeuskäytännön muutokseen, 

joka tapahtuu de facto vasta EUT:n annettua tuomionsa. Lisää ratkaisuehdotusten sitovuudesta: Raitio; Tuominen 

2020, s. 186–187; Thüsing et al. 2019, s. 461. 
9 Drucksache 19/17134, s. 1; Drucksache 19/17308, s. 41: Saksassa Bundestagin oppositio on pitänyt yllä keskus-

telua työaikalainsäädännön muuttamistarpeesta, mutta toistaiseksi liittovaltion hallituksen mukaan ”keskustelu 

liittohallituksen sisällä ja työmarkkinajärjestöjen kanssa jatkuu, minkä takia lainsäädännöllisiä muutoksia koske-

vaa aikataulua ei voi vielä konkretisoida”. 
10 AVI 2021 (kausityöntekijät); Saloheimo 2016, s. 172; Verohallinto 2020, s. 18 (rakennusala); YTN:n vuonna 

2017 (YTN 2017a, s. 19) valmistuneen selvityksen mukaan 27 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei heidän työai-

kaansa seurata lainkaan; Lakimiesliitto 2019, s. 17: Lakimiesliiton teettämän palkkatutkimuksen mukaan yksityi-

sellä sektorilla toimivista vastaajista 49,7% ja julkisella sektorilla toimivista vastaajista 37,9% ilmoitti, ettei heidän 

työaikaansa seurata ollenkaan. Huom! Nämä selvitykset ovat edunajajien omia tutkimuksia, joten niihin täytyy 

suhtautua varauksella. 
11 Toivanen et al. 2016, s. 22; Hietala et al. 2020a, s. 7; Härmä et al. 2015, s. 5; Komitea 1993, s. 129–130. 
12 Härmä et al. 2015, s. 5; Toisaalta on todettava, että työaikojen seuraamisessa ei sinällään ole mitään uutta. 

Esimerkiksi suomalainen sanonta ”päivä on pulkassa” juontuu oman aikansa työaikakirjanpidosta, kiilan muotoi-

sista puisista kapuloista eli päiväpulkista. Pulkat olivat aikanaan keino varmistaa, ettei kumpikaan osapuoli muo-

kannut työaikakirjanpitoa omaksi edukseen. Systeemi toimi siten, että pulkan toinen puoli oli työnantajalla ja vas-

takappale työntekijällä, ja pulkat asetettiin työpäivän päätteeksi vastakkain, jolloin työnjohtaja pystyi veistämään 
puukolla loven yhtä aikaa sekä työnantajan että työntekijän pulkkaan. Kuun, taksvärkin tai urakan lopuksi työnte-

kijän palkka laskettiin pulkkaan tehtyjen lovien mukaan, joten työntekijällä oli erittäin korkea insentiivi pitää pul-

kastaan hyvää huolta ja pitää se visusti tallessa. Lisää aiheesta: Apunen et al. 1987, s. 68–70. 
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Lisäksi tehdyillä työtunneilla on työnantajille yhä pienempi merkitys kuin työn tuloksilla.13Tut-

kielman taustalta on siis oleellista huomata oikeustila, jossa perinteisen työsuojelun tavoitteet 

ja niin sanotun joustavan työelämä 4.0:n14 tavoitteet asettuvat herkästi vastakkain. Tutkielman 

tarkoituksena on tuoda esille molempien työmarkkinaosapuolten näkemyksiä tästä aiheesta, 

mutta lopulta tutkielmassa keskitytään itse voimassa olevan juridiikan systematisointiin. 

1.2 Aikaisempi oikeuskirjallisuus ja tutkielman uutuusarvo 

Aiempi oikeuskirjallisuus 

Laajoissa työoikeuden perusteoksissa on yleensä aina jokin kappale työaikoihin liittyvistä sään-

nöksistä ja työaika-asiakirjoista, mutta nimenomaan työaikakirjanpitoa koskevat kommentit 

ovat monesti suppeita. Oikeuskirjallisuuden määrä vähenee merkittävästi, kun työajan seuran-

taa tarkastellaan EU-oikeuden näkökulmasta, ja se kapenee yhä pienemmäksi, kun etsitään oi-

keudellisia analyysejä ratkaisun C-55/18 mahdollisista vaikutuksista työaikalainsäädännön so-

veltamiseen. Niitä kuitenkin on olemassa erityisesti Saksasta sekä muutamia kommentteja Suo-

mesta ja muualta Euroopasta: tutkimuksessa on tarkoitus koota toukokuun 2019 jälkeen käytyä 

eurooppalaista keskustelua EU-oikeuden kehityksestä työaikakirjanpidon näkökulmasta. 

Suomesta ratkaisua C-55/18 koskevista kirjoituksista voidaan mainita erityisesti Lamposen ar-

tikkeli, joka koskee yliopistohenkilöstön työaikoja. Lamposen mukaan kyseisen ratkaisun jäl-

keen työaikalaissa olisi tarkastamisen varaa siltä osin, kun puhutaan jäsenvaltioiden velvolli-

suudesta määrittää työaikakirjanpidon konkreettisista yksityiskohdista ja muodosta.15 Myös 

Riipinen on todennut, että uusi TAL ei näytä joustotyöajan osalta täyttävän EUT:n uusimman 

oikeuskäytännön eli ratkaisun C-55/18 edellytyksiä, koska joustotyöaikajärjestelyssä työaika-

raportointi tapahtuu vain viikkotasolla, ei päivittäisesti.16  

Lehto ja Engblom ovat todenneet samansuuntaisesti joustotyön kontekstissa, että ratkaisussa C-

55/18 EUT korosti, että jokaisen työntekijän päivittäistä työaikaa on pystyttävä mittaamaan.17 

He eivät kuitenkaan tarkemmin avaa, mitä ”työajan päivittäinen mittaaminen” tarkoittaa. Lehto 

ja Engblom eivät myöskään ota Riipisen tavoin kantaa siihen, että pitäisikö joustotyöhön 

 
13 Ahtela 2016, s. 9 ja 33. 
14 Katso esimerkiksi Reinhard 2019; Saarinen 2016. 
15 Lamponen 2019, s. 34. 
16 Riipinen 2019, s. 143. 
17 Lehto; Engblom 2019, s. 226. 
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liittyviä työaikakirjauskäytäntöjä muuttaa, vaikka he samassa yhteydessä mainitsevat, että jous-

totyöaikaa nykyään kirjataan viikoittain. Vaikka tässä tutkimuksessa tätä aihetta ei käsitellä ni-

menomaisesti Lamposen (yliopistohenkilöstö), Riipisen (joustotyöaika) tai Lehdon ja Engblo-

min (joustotyöaika) esittämästä näkökulmasta, on tämä tutkimus kuitenkin osa samaa keskus-

telua, jossa pyritään haarukoimaan mahdollisia muutostarpeita työajan seurantaa koskevaan 

sääntelyyn. Tarkoituksena on syventää tätä keskustelua yhden opinnäytteen verran. 

Tutkielman uutuusarvo 

Aikaisempaan suomalaiseen oikeuskirjallisuuteen verrattuna uutta on se, että tässä tutkiel-

massa käydään läpi kattavalla tavalla tulkintoja, joita saksalaisessa ja muussa eurooppalaisessa 

oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä on esitetty ratkaisusta C-55/18. Tutkielma antaa 

uusia näkökulmia osittain jo tunnettuihin Suomen työaikalain ongelmiin (kuten työaikakirjan-

pidon toteuttaminen joustotyössä viikoittaisella seurannalla sekä lisä-, yli- ja sunnuntaityön 

kuukausikorvauksia koskeva työajan seuraaminen), mutta se tuo esille lisäksi uusia tai aiemmin 

verrattain vähän palstatilaa saaneita aiheita (kuten työaikakirjanpitoon pääsy ja muoto). 

Muuhun eurooppalaiseen oikeuskirjallisuuteen verrattuna uutta tässä tutkielmassa on, että 

siinä pyritään vertailemaan työaikasuojeluun liittyviä argumentteja useammasta EU:n jäsenval-

tiosta, mikä on ollut harvinaista ratkaisuun C-55/18 liittyvässä keskustelussa. 

1.3 Tutkimuskysymykset ja tutkielman rakenne 

Tutkimus jakautuu kolmeen eri tasoon18, joita seurataan tutkielman rakenteessa. Käytännössä 

kyseiset tasot rakentuvat kolmen tutkimuskysymyksen avulla, eli tasojen ja tutkimuskysymys-

ten välillä on selkeä yhteys toisiinsa. 

Ensimmäinen taso – tutkielman toinen ja kolmas luku 

Ensimmäisellä tasolla käsitellään työaikakirjanpitoon liittyvää EU:n lainsäädäntöä ja oikeus-

käytäntöä eli vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: miten määritellään työaikadirek-

tiivin, työturvallisuusdirektiivin ja perusoikeuskirjan mukainen työaikakirjanpito? (1. tutki-

muskysymys) Näin ollen, tutkimuksen alussa ensin määritellään, mitkä ovat aihepiirin ymmär-

tämisen kannalta oleelliset EU:n säännökset ja oikeustapaukset. 

 
18 Tasoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä institutionaalista ja maantieteellistä tasoa. Eli EU:n taso, jäsenvaltiotaso 

ja Suomen taso. 



 

5 

 

Toinen taso – tutkielman neljäs luku 

Tutkimuksen toisella tasolla käsitellään EU-lainsäädännön asettamia muotokriteerejä työaika-

kirjanpidolle: mitä tarkoittavat työaikakirjanpidolle asetetut ’konkreettiset yksityiskohdat’ ja 

’järjestelmän muoto’? (2. tutkimuskysymys). Tähän tutkimuskysymykseen vastataan tutkiel-

man neljännessä luvussa ja siihen vastaaminen edellyttää sekä EUT:n oikeuskäytännön ymmär-

tämistä että vertailua eri jäsenvaltioissa esitettyjen tulkintojen välillä. Tutkielmassa ei kuiten-

kaan tehdä vertailua jäsenvaltioiden työaikakirjanpitosäännöksien välillä, vaan jäsenvaltioista 

nostetaan vain oikeustapauksia ja tulkintakannanottoja, joiden perusteella toiseen tutkimusky-

symykseen voidaan vastata täsmällisemmin tai monipuolisemmin. Työaikakirjanpidon tietojen 

käsittelyssä on kyse henkilötiedoista, joten tässä luvussa käsitellään lyhyesti myös tietosuo-

janäkökulmia.19 

Kolmas taso ja johtopäätökset – tutkielman viides ja kuudes luku 

Tutkielman kolmannella tasolla kysytään: ovatko työaikakirjanpitoa koskeva työaikalain 32 § 

ja työn kuormittavuutta koskevat työturvallisuuslain 10 § ja 25 § EUT:n viimeisimmän oikeus-

käytännön mukaisia? (3. tutkimuskysymys) Tällä kysymyksellä pyritään selvittämään, onko 

Suomessa tarvetta työaikalainsäädännön tai soveltamiskäytännön muuttamiselle, kun otetaan 

huomioon EUT:n viimeisin oikeuskäytäntö ja muissa jäsenvaltioissa esitetyt tulkintakannan-

otot. Tätä kysymystä käsitellään tutkielman viidennessä osiossa. 

Lopuksi tutkielman kuudennessa luvussa kootaan keskustelua yhteen ja tehdään yleisiä johto-

päätöksiä. Lisäksi pohditaan lyhyesti, onko aihepiiriä koskevalle jatkotutkimukselle tarvetta. 

Pienet väliotsikot lukijan apuna 

Tutkielmassa on käytetty tavanomaisesta tutkielman rakenteesta poiketen kolmosotsikkotason 

alapuolella väliotsikoita, joiden tarkoituksena on johdattaa lukijaa kappaleen sisällä seuraavaan 

aihepiiriin tai argumenttiin. Väliotsikoita on käytetty erityisesti kappaleissa ja aihepiireissä, 

joissa on monia näkökulmia huomioitavana: väliotsikot helpottavat lukijaa pureskelemaan in-

formaatiota loogisiin kokonaisuuksiin. Lisäksi neljättä otsikkotasoa ei otettu käyttöön, koska 

väliotsikoita ei ole säännönmukaisesti vaan vain silloin, kun se auttaa lukijaa ja antaa lisäarvoa 

 
19 Katso ratkaisu C-342/12 Worten. 
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asian ymmärtämiselle ja hahmottamiselle. Tämä linja on siten valittu myös sisällysluettelon 

johdonmukaisuuden vuoksi. 

1.4 Rajaukset 

Työaika-autonomia, työaikajärjestelyt ja työntekotavat 

Tutkimuksessa ei ole kyse työaika-autonomian määrittelemisestä, vaan oletuksena on, että 

työntekijään sovelletaan työaikalakia ja työaikakirjanpitoa koskevia sääntöjä. Teema on pää-

asiallisesti rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Joustotyö, liukuva työaika, työaikapankki, yötyö, 

varalla-olo, asiantuntijatyö, alustatyö, vuokratyö ja etätyö ovat käytännön esimerkkejä tilan-

teista, jolloin työaikakirjanpidon ongelmat voivat nousta esiin.20 Tässä tutkimuksessa pyritään 

arvioimaan, mitkä ovat työaikakirjanpitoon liittyvät perusvelvoitteet, joten tällöin ei ole tarpeen 

tarkastella tiettyjä työaikajärjestelyjä tai työn järjestämismuotoja vaikka niillä empiirisesti on-

kin erittäin paljon merkitystä. 

Työehtosopimukset 

Työaikajärjestelyjä ja työajan seurantaa käsitellään monissa työehtosopimuksissa. Tutkimus-

kysymyksiin vastaamisen kannalta niillä ei kuitenkaan ole keskeistä merkitystä, koska asetet-

tuihin tutkimuskysymyksiin vastaukset löytyvät lähtökohtaisesti EU-sääntelystä, jäsenvaltioi-

den laeista sekä niitä koskevista tulkinnoista. Työehtosopimuksilla voi olla tältä osin merkitystä 

vain sopijapuolten välillä, ja vaikka työehtosopimuksilla on ollut joillakin aloilla vaikutusta 

työaikojen sääntelyssä, on lainsäädäntö ollut dominoivampi tapa määrätä työajoista.21 Tästä 

syystä työehtosopimukset on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

Kansainvälinen oikeus 

Kansainvälisestä oikeudesta mainittakoon, että työsuojelua säännellään muun muassa YK:n 

yleissopimuksessa taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista (ns. TSS-sopi-

mus; SopS 6/1976) sekä Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa (SopS 78/2002). Näitä ei kuiten-

kaan tässä tutkimuksessa käsitellä tarkemmin, koska esimerkiksi Euroopan sosiaalista perus-

kirjaa ei ole ratifioitu kaikissa jäsenvaltioissa. Samansuuntaisten soveltamisalaan liittyvien 

 
20 Huom! HE 158/2018, s. 6: varallaolo ei ole työaikaa; Hietala et al. 2020a, s. 48–49 ja 61; Tiitinen; Kröger 2015, 

s. 392. 
21 Lee; McCann; Messenger 2007, s. 10; Rusanen et al. 1999, s. 17. 
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ongelmien vuoksi myös kansainvälisen työjärjestön (ILO:n) työaikoja koskevat sopimukset on 

rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. 

Työajantasoitussuunnitelma ja työvuoroluettelo 

Työajantasoitussuunnitelmilla ja työvuoroluetteloilla voi olla näyttöarvoa työaikaa koskevissa 

riidoissa.22 Ne ovat kuitenkin asiakirjoja, jotka eivät yksistään todista tehtyjä työtunteja: tehdyt 

työtunnit tulee TAL 32 §:n mukaan merkitä erilliseen työaikakirjanpitoon. Työajantasoitus-

suunnitelmia ja työvuoroluetteloita koskevat seikat jäävät siis tutkimuksen ulkopuolelle. 

Rikosoikeudellinen näkökulma 

Työaikalain 44 §:ssä säädetään työaikarikkomuksesta, rikoslain 47 luvun 2 §:ssä työaikasuoje-

lurikoksesta (sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta), rikoslain 47 luvun 1 §:ssä työtur-

vallisuusrikoksista ja työturvallisuuslain 63 §:ssä työturvallisuusrikkomuksesta. Työaikakirjan-

pitoon liittyvät rikosoikeudelliset näkökulmat on kuitenkin jätetty tutkimuksen ulkopuolelle. 

1.5 Käsitteet 

1.5.1 Työaikakirjanpito vai työaikarekisteri 

Tutkielman pääkäsitteeksi valikoitui työaikakirjanpito, joka on myös TAL 32 §:n otsikko. Pit-

kään vaihtoehtona oli myös työaikarekisteri, jota käytettiin ratkaisun Worten virallisessa kään-

nöksessä.23 Työaikarekisteri ei kuitenkaan ole vakiintunut termi, koska esimerkiksi ratkaisussa 

CCOO24 työnantajia velvoitetaan ottamaan käyttöön ”järjestelmän, jonka avulla kunkin työn-

tekijän suorittaman päivittäisen työajan pituus voidaan mitata”25. Työaikarekisterin valitse-

mista olisi puoltanut se, että tässä tutkimuksessa on enemmän kyse EUT:n oikeuskäytännön 

kuin kansallisen lainsäädännön tulkinnasta. Valinta kääntyi kuitenkin työaikakirjanpidon 

eduksi, koska kirjanpito on semanttisesti lähempänä sitä, mitä tässä tutkimuksessa tutkitaan eli 

pysyviä ja objektiivisia merkintöjä työajoista. Rekisteritkin voivat olla hyvin pysyviä ja neut-

raaleja, mutta rekisterimerkintöjä (vaikkapa henkilötietorekisterin tietoja) voi ehkä 

 
22 Katso esimerkiksi todistusoikeudellisista peruskäsitteistä ja vapaasta todistusharkinnasta Jokela 2018 s. 533–

538; ja ketjutodistelusta Virolainen; Martikainen 2010, s. 283–284 (mitä pidempi todistusketju, sitä alhaisempi 

näyttöarvo). 
23 C‑342/12 Worten. 
24 C-55/18 CCOO. 
25 C-55/18 CCOO, kohta 71. 
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tottuneemmin ja yksipuolisemmin muuttaa kuin kirjanpitomerkintöjä. Kyse on siis semantii-

kasta, mutta suomeksi kirjoitetussa opinnäytetyössä lienee parasta seurata TAL:n muotoilua ja 

suomen semantiikkaa. 

1.6 Tutkimusaineisto 

Tutkielman aineistosta voidaan todeta, että ratkaisun C-55/18 CCOO jälkeen työaikakirjanpitoa 

koskevasta laintulkinnasta on suomalaisia oikeuslähteitä niukasti. Tutkimuksessa tukeudutaan 

tästä syystä pitkälti ulkomaiseen oikeuskirjallisuuteen sekä EUT:n oikeuskäytäntöön. Saksalai-

nen oikeuskirjallisuus oli aihepiirin käsittelyn kannalta erityisen keskeistä ja saksalaiset kom-

mentaarit ovatkin pääasiallisten tutkimustulosten perustana. Ulkomaisia oikeuslähteitä on Sak-

san lisäksi täydentävästi hyödynnetty Ranskasta, Isosta-Britanniasta, Belgiasta, Tanskasta, Hol-

lannista, Ruotsista, Kreikasta ja Italiasta. Ilman ulkomaisia lähteitä tutkimuksen käsittely olisi 

jäänyt vaillinaiseksi. 

Tutkimuksessa hyödynnetään EU-lainsäädäntöä ja EU:n instituutioiden virallislähteitä: erityi-

sesti työaikadirektiiviä (2003/88/EY), työturvallisuusdirektiiviä (89/391/ETY) ja EU:n perus-

oikeuskirjaa (2000/C 364/01). Suomen lakia koskevissa tulkinnoissa oikeuslähteet26 ovat luon-

nollisesti kotimaisia, eli pääasiallisesti lainvalmistelutöitä, säädöksiä, oikeuskäytäntöä ja oi-

keuskirjallisuutta. Suomalaisista säädöksistä keskeisimpiä ovat työaikalaki (872/2019; TAL) ja 

työturvallisuuslaki (738/2002; TTurvL), ja yksittäisistä säännöksistä työaikalain 32 § sekä työ-

turvallisuuslain 10 § ja 25 §. Tutkimuksessa käsiteltävistä muiden jäsenvaltioiden oikeusläh-

teistä mainittakoon erityisesti Saksan työaikalaki eli Arbeitszeitgesetz (BGBl. I S. 1170, 1171; 

ArbZG) ja sitä koskeva oikeuskäytäntö. 

1.7 Tutkimusmetodit 

Oikeusdogmatiikka 

Tutkielman pääsiallisena tutkimusmetodina on lainoppi eli oikeusdogmatiikka, joka on perin-

teisen oikeustieteen ydinaluetta27 ja jossa tieteenteon kohteena on niin sanottu hyvän argumen-

taation tutkiminen.28 Oikeustiede on monitasoista ja sen syvätaso kohtaa pintatasoa vähemmän 

 
26 Katso oikeuslähteiden jaottelusta Aarnio 2006, s. 288, 292–293 ja täsmällisemmin 293–308. 
27 Hirvonen 2011, s. 21–26; ja Kolehmainen 2016, s. 105–. 
28 Kolehmainen 2016, s. 115; Aarnio 2006, s. 287; katso myös Paso; Eskola 2002, s. 300, jossa lainoppia kuvataan 

puhetavaksi. 
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kritiikkiä ja muutospaineita.29 Lainoppi ei elä muusta yhteiskunnasta irrallaan vaan siihen vai-

kuttaa ympärillä olevan yhteiskunnan kehittyminen.30 Oikeusjärjestyksessämme lähtökohtana 

on oikeuspositivismi, jossa oikeus nähdään ihmisen toiminnan dynaamisena tuotteena, joka ei 

perustu esimerkiksi yksinvaltiaiden lausumiin eikä luonnonlaeista johdettuihin totuuksiin.31 

Lainopissa tutkimuskohteena on lähtökohtaisesti voimassa oleva oikeus, jota systematisoidaan 

ja tulkitaan.32 Systematisointi (teoreettinen lainoppi) ja tulkitseminen (käytännön lainoppi) voi-

daan erottaa toisistaan käsitteellisesti, mutta ne ovat väistämättä vuorovaikutussuhteessa toi-

siinsa: teoreettinen lainoppi antaa ajattelulle rungon ja käytännöllinen lainoppi etsii sille käy-

tännön sovellukset.33 Kyseinen runko rajaa ne vastaukset, joita käytännön oikeudellisiin ongel-

miin voidaan saada.34 Tutkijan ”esisystemaattinen” käsitys tutkimuskohteesta ohjaa tutkimusta 

väistämättä tiettyihin uomiin, mikä ei kuitenkaan estä tutkijaa systematisoimasta tutkimuskoh-

detta aikaisemmasta poikkeavalla tavalla.35 Lainopillinen tutkija ei välttämättä ole sidottu sa-

maan lähde- ja laintulkintaoppiin kuin käytännön tapauksia ratkaiseva tuomari, mutta kumman-

kaan tulkinta ei voi olla täysin irrallaan teoreettisesta tausta-aineksesta.36 

Käytännön lainoppi ja normikeskeinen lainoppi 

Käsillä oleva tutkimus on käytännöllistä lainoppia: tarkasteltava tutkimusongelma ei niinkään 

johdu työsuojeluun ja työaikasääntelyyn liittyvän teorian, yleisten oppien ja jäsenvaltioiden oi-

keusperinteiden puutteesta, vaan epäselvyys johtuu EU-lainsäädännölle tyypillisestä epäsym-

metriasta oikeuskäytännön ja EU-sääntelyn välillä, minkä vuoksi EUT:n oikeuskäytäntö voi 

näyttäytyä olevan ”lainsäädäntöä edellä”. EUT mainitaan usein EU:n integraatioprosessin 

moottorina ja sitä on syytetty lainsäädännöllisten aukkojen täyttämisestä.37 Toisaalta myös lain-

säätäjä voi olla ”oikullinen”, joten lainsoveltajien, lainopin ja työoikeuden yleisten oppien on 

pystyttävä luomaan koherenssia epäjärjestykseen.38 Tutkimus on siis ensisijaisesti käytännön 

 
29 Katso tarkemmin oikeuden monitasoisuudesta: Tuori 2000, s. 212–216; myös Tuori 1997, s. 319–324; Siltala 

2001, s. 117–118; ja Siltala 2003, s. 829–830. 
30 Aarnio 2006, s. 244; myös Hirvonen 2011, s. 20; ja Tuori 2007, s. 145–146 ja 148–149. 
31 Nuotio 2005, s. 117; Aarnio 2006, s. 245; Oikeuspositivismin historiasta esimerkiksi Siltala 2001, s. 31–32 ja 

50–51. 
32 Aarnio 2006, s. 372; Kolehmainen 2016, s. 107. 
33 Aarnio 2006, s. 371–372, 374. 
34 Aarnio 1978, s. 93; vertaa Siltala 2001, s. 122–123. 
35 Aarnio 1989, s. 298–299. 
36 Aarnio 1989, s. 303; Siltala 2001, s. 121–132: Lainopillisen tutkimuksen intresseistä verrattuna tuomarin lain-
opilliseen intressiin. 
37 Beck 2017, s. 333 ja 342. 
38 Samansuuntaisesti Tuori 2002, s. 2. 
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lainoppia, mutta tulkittaessa työaikakirjanpitoon liittyviä velvoitteita tullaan tätä oikeudellista 

ilmiötä myös väistämättä teoreettisesti systematisoimaan.39 

Käytännön lainopissa olennaista on, että tuotetaan työkaluja lainsoveltajalle, eikä vain havain-

noida lainsoveltajan toimintaa.40 Ei sovi myöskään aliarvioida argumenttien ammattimaista 

esittämistä ja oikeuttamista, johon lainopin todistelu- ja päättelysäännöt tarjoavat hyvän lähtö-

kohdan.41 Lainkäytössä ja lainopissa ei kuitenkaan voida löytää yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua 

jokaiseen tilanteeseen, vaan tavoitteena on tuottaa parhaita mahdollisia ratkaisuja, jotka luovat 

toiminnallisen perustan yhteiskunnan toimijoille.42 Tutkimuksessa ei ole tarkoitus löytää yhtä 

ainoaa ratkaisua työaikakirjanpidolle vaan pohtia eri tulkintavaihtoehtoja. 

Tutkimuksessa esitettävät tulkintavaihtoehdot on lainopin näkökulmasta nähtävä aina osana ko-

konaisuutta ja oikeudenalakohtaista systematiikkaa: lainoppiin sisältyy vaatimus järjestelmän 

sisäisestä johdonmukaisuudesta, koherenssista.43 Tässä tutkimuksessa kokonaisuuden hahmot-

taminen ei kuitenkaan tarkoita ongelmakeskeistä lainoppia vaan tutkimus on luonnehdittavissa 

normikeskeiseksi lainopiksi, jossa ratkaisut pyritään löytämään pääasiallisesti työoikeudellisen 

systematiikan sisältä siten, ettei oikeudenalarajojen ylittämistäkään pelätä.44 

Metodinen parallelismi vuoropuhelun välineenä 

Lainopillista tutkimusta voi tehdä metodisen parallelismin avulla, jossa eri tieteenalojen meto-

deja ei sekoiteta keskenään vaan niitä käytetään rinnakkain ja ne ovat jatkuvassa vuoropuhe-

lussa.45 Metodeja tulisikin käyttää kuten karttoja: yhdellä kartalla (metodilla) ei voi löytää oh-

jetta kaikkiin suunnistustilanteisiin ja tiedontarpeisiin, vaan karttoja (metodeja) on oltava 

 
39 On esitetty, että lainopille tulisi kansainvälisellä tasolla (erityisesti Euroopassa) etsiä laajempaa tarkoitusta kuin 

perinteinen tuomarin auttaminen juridisissa kysymyksissä. Tässä tutkimuksessa kuitenkin liikutaan pääasiallisesti 
perinteisessä ”tuomarin auttamisessa” (käytännön lainopissa): Gestel; Micklitz 2014, s. 314; ja McConville; Chui 

2007, s. 1–4. 
40 Määttä 2016, s. 150. 
41 Hassemer 2005, s. 91; On hyvä huomata, että lainopillinenkin argumentointi on käytännössä myyntityötä, jossa 

täytyy varoa, ettei omatoimisesti vesitä oman argumentin vaikuttavuutta. Tätä niin sanottua argumentin vesitty-

misvaikutusta (argument dilution) on tutkittu psykologiassa: Sivanathan; Hemant 2017, s. 797–802. 
42 Aarnio 1989, s. 286; Aarnio 2011, s. 94; vertaa Dworkin 1986, s. 313–318. 
43 Tuori 2007, s. 123–126; vertaa Kolehmainen 2016, s. 122; Katso systeemiargumenteista Aarnio 2006, s. 297–

298; ja oikeudenalakohtaisesta systematiikasta Siltala 2003, s. 337–338; Aarnio 1978, s. 205–206; vertaa myös 

Alvesalo; Ervasti 2006, s. 7–8 ja 14–16. Selvennyksenä todettakoon, että tässä kohtaa ’kokonaisuudella’ ei viitata 

yhteiskuntaan oikeussosiologian tarkoittamassa mielessä, vaan lainopillisen systematiikan kokonaisuuteen. 
44 Kangas 1997, s. 383–387; vertaa Kangas 1997, s. 383–387; Tuori 2007 s. 119–120; Tiilikka 2007, s. 81; Paju-
lammi 2014, s. 18–19: perinteiseen lainoppiin verrattuna ongelmakeskeisessä lainopissa tutkimuksen tarkoituk-

sena on ottaa myös yhteiskunnallinen näkökulma huomioon, eikä vain sisäisen toimijan näkökulma. 
45 Paso; Eskola 2002, s. 284; Hirvonen 2011, s. 9. 
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monia, jotta erilaiset tarpeet voidaan tilanteenmukaisesti tyydyttää.46 Tässä tutkimuksessa lain-

oppia tuetaan vertailevalla oikeustieteellä, mutta on syytä painottaa, että tämä ei tee tutkimuk-

sesta puhtaasti vertailevaa tutkimusta.47 Metodien yhteiskäyttö voidaankin ymmärtää monella 

tapaa, ja tässä tutkielmassa tarkoituksena on hyödyntää perinteisen lainopin ja vertailevan oi-

keustieteen vuoropuhelua, eli metodien rinnakkaiskäyttöä (metodinen parallelismi).48 

Tavoitteena on, että jäsenvaltioiden tulkintakannanottoja vertailemalla avautuisi mahdollisuus 

käsitellä työaikakirjanpitoa koskevaa EU-lainsäädäntöä osuvammin kuin pelkästään EUT:n oi-

keuskäytäntöä analysoimalla. Vertailun puolesta puhuu lisäksi se, että EU:ssa työoikeudellinen 

sääntely on lähtökohtaisesti minimiharmonisointia, jolloin sääntelyn eri tasot poikkeavat toisis-

taan: oikeusvertailulla voidaan löytää ydinsubstanssi, joka heijastaa jäsenvaltioiden yhteistä 

sääntelytraditiota ja/tai tulkintaa EU:n lainsäädännöstä.49 EU-lainsäädäntöä tulisi soveltaa kai-

kissa jäsenvaltioissa yhdenmukaisesti, joten EUT:n oikeuskäytännön ymmärtämisen lisäksi on 

hyödyllistä – jollei jopa pakollista – vertailla sitä, miten muiden jäsenvaltioiden oikeudelliset 

toimijat ymmärtävät ja soveltavat EU:n voimassaolevaa oikeutta.50 Oikeusvertailulla täytyy olla 

yhteinen nimittäjä tai yhteinen piirre (tertium comparationis), jotta samaa51 oikeudellista asiaa 

voidaan järkevällä tavalla vertailla eri jäsenvaltioissa.52 Näin ollen tutkielman tertium compa-

rationis on määriteltävissä seuraavasti: ’työnantajan velvollisuus kirjata ylös työntekijänsä te-

kemät työtunnit’. 

Työsuhteen oikeuksien ja velvollisuuksien tutkimus 

Työoikeudellisessa tutkimuksessa on pitkälti kysymys työsuhteessa sovellettavien oikeuksien 

ja velvollisuuksien selvittämisestä.53 Työsuhde on Suomessa katsottu ”perussuhteeksi”, jonka 

 
46 Samuel 2007, s. 236. 
47 Husa et al. 2008, s. 23. 
48 Määttä 2016, s. 136 ja 139: Esimerkiksi Määtän metodisessa pluralismissa perusidea on metodisen parallelismin 

kanssa sama, eli siinä korostuu avoimuus muiden kuin lainopillisten metodien hyödyntämiselle, mutta Määtän 

mukaan metodinen avoimuus tarkoittaa valmiutta ennakkoluulottomasti yhdistää erilaisia tutkimuksellisia 

näkökulmia ja lähestymistapoja. 
49 Liukkunen 2005, s. 49; katso myös yleisemmin oikeusvertailusta EU-kontekstissa Liukkunen 2005, s. 48–52; 

vertaa Husa 2013, s. 195. 
50 Vertailevat aspektit ovatkin lisääntyneet kaikilla oikeustieteiden aloilla Euroopan unionin integraation myötä. 

Husa 2013, s. 48; Husa et al. 2008, s. 24; Aarnio 1989, s. 235–236; EU-oikeuden yhdenmukaisesta tulkinnasta, 

katso Raitio 2016, s. 239–. 
51 Huom! Ei ’samanlaista’, kuten huomauttaa Husa 2013, s. 186. 
52 Husa 2013, s. 186–189. 
53 Kairinen 2009a, s. 7–11; Kairinen 2009b, s. 78; vertaa Murto 2015, s. 7–9; Kairinen 2009b, s. 78–80: Turun 
oikeustieteellisessä on myös harrastettu niin sanottua laborologiaa, jossa yhdistellään empiirisen yhteiskuntatutki-

muksen ja lainopin menetelmiä ja jossa tutkitaan työelämän oikeudellisesti säänneltyjä ilmiöitä samoissa tutki-

musprojekteissa, jolloin ei seurata toisen tieteenalan tuloksia vaan tehdä tutkimusta yhdessä. 
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avulla Sipilä vuonna 1938 systematisoi silloisen työoikeuden pääpiirteet ja joka tunnistetaan 

työsopimuslaista johdetun työsopimuksen tunnusmerkistön avulla.54 Työsuhteen alkamista tai 

päättymistä ei voida päätellä pelkästään työsopimuksen tekemisen tai työn aloittamisen perus-

teella, vaan työoikeudellisten lakien tai niiden säännösten soveltaminen on ratkaistava ”yksit-

täistapauksittain lähinnä lain tai sen säännöksen tarkoituksen perusteella”.55 Tässä tutkielmassa 

työsuhde-käsitteen merkitys tulee esille erityisesti silloin, kun pohditaan, millaiset työaikakir-

janpitoa koskevat velvollisuudet tulevat sovellettavaksi suomalaisissa työsuhteissa. 

Työoikeuden yleiset opit 

Työoikeuden yleisillä opeilla voidaan tunnistaa työoikeudellisia ongelmia ja pyrkiä ratkomaan 

niitä. Yleiset opit ovat osa oikeudenalakohtaista identiteettiä, mutta oikeudelliset ongelmat hy-

vin harvoin noudattavat oikeudenalajakoja. Tästä syystä yleisten oppien tulisi enemmin avata 

yhteyksiä eri oikeudenalojen välillä kuin sulkea niitä.56 Tutkimuksessa yleisten oppien merkitys 

korostuu, kun pohditaan, miten EU:n työaikalainsäädäntöä tulisi soveltaa, jottei systeemin ko-

herenssi kärsi ja jotta koherenssi ennemmin vahvistuisi.57 Tärkeimpinä yleisinä oppeina tässä 

yhteydessä ovat työntekijän heikomman aseman suojelu ja oikeus työsuojeluun, jotka voidaan 

nähdä myös osana yleiseurooppalaista oikeustraditiota. 58 

Yhteenveto 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä tutkimus on metodien näkökulmasta käytännön lainop-

pia, jossa ratkaisut pyritään löytämään työoikeudellisen systematiikan sisältä (normikeskeinen 

lähestymistapa) ja jossa hyödynnetään vertailevaa oikeustiedettä.  

 
54 Sipilä 1938, s. 87–, 241–243; Kairinen 1979, s. 87–89; Ylhäinen 2015, s. 109; Murto 2015, s. 28. 
55 HE 157/2000, s. 55–56; Tiitinen; Kröger 2015, s. 38–41; Työsuhde työoikeudellisen normijärjestelmän käsit-

teenä onkin erotettu työsopimuksesta, koska a) systemaattisesti on tarpeellista olla ”tyhjä ja omaa sisällystä vailla 

oleva” käsite, jonka avulla työoikeudelliset säännökset jäsentyvät ja tulevat sovellettavaksi työntekijän ja työnan-

tajan välisessä yksityisoikeudellisessa oikeussuhteessa, ja toisaalta koska b) työsuhde ei aina perustu työsopimuk-

seen; Lisää aiheesta: Vuorio 1955, s. 183–185; Kairinen 1979, s. 92–94; Koskinen et al. 2018, I työoikeuden 

perusteita 1. Lähtökohdat>Työoikeuden käsite ja järjestelmä>Perussuhdeteoria (verkkokirja, käyty 27.7.2020); 

Murto 2015, s. 6. 
56 Tuori 2002, s. 2–4. 
57 Tuori 2002, s. 6–7. 
58 Kairinen 2009a, s. 43–44 ja 47; Koskinen et al. 2018, I Työoikeuden perusteita>1. Lähtökohdat>Työoikeuden 
käsite ja järjestelmä>Työoikeuden jäsentelyä (verkkokirja, käyty 27.7.2020): EU-maissa työoikeus on yleensä jä-

sennetty kolmeen karkeaan päälohkoon: 1) individuaalinen työoikeus, 2) kollektiivinen työoikeus ja 3) sosiaali-

turvaoikeus. Työaikalainsäädäntö kuuluu näistä ensimmäiseen, eli individuaaliseen työoikeuteen. 
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2 TYÖAIKAKIRJANPITOA KOSKEVA EU:N LAINSÄÄDÄNTÖ  

2.1 Kehitys teollisyhteiskunnan vaatimuksista työaikasääntelyn perusoikeudellistumiseen 

2.1.1 Lyhyemmät työpäivät ja fordismi 

Ennen EU:n ensimmäistä työaikadirektiiviä (vuonna 1993), EU:n tasolla oli vain rajattuja ala-

kohtaisia säädöksiä sekä soft law’ta työaikoja koskevista asioista.59 Eurooppalaisella työaika-

suojelulla on kuitenkin pidempi historia ja työaikojen rajoittaminen oli yksi työoikeuden en-

simmäisistä tavoitteista teollisessa yhteiskunnassa.60 Työaikasääntelyn perustavoitteena on ja 

on ollut työntekijän suojelu liialliselta työkuormitukselta ja levon puutteelta, jotka voivat olla 

merkittäviä terveys- tai turvallisuusriskejä.61 

Monissa Euroopan maissa ensimmäisen maailmansodan jälkeen säädettiin 48 tunnin viikoittai-

nen enimmäistuntimäärä. Vuonna 1919 kansainvälisen työjärjestön eli ILO:n (International La-

bour Organization) puitteissa säädettiin myös teollisuustyöntekijöiden työtunteja koskeva yleis-

sopimus nro 1, jossa kantavana periaatteena oli kahdeksan tunnin työpäivät ja 48 tunnin työvii-

kot. Kansainvälisiä yleissopimuksia laajennettiin 1930-luvulla koskemaan käytännössä kaikkia 

muita paitsi maatalouden työntekijöitä (kaupallisia ja toimistotyöntekijöitä koskeva yleissopi-

mus nro 30). On hyvä kuitenkin havaita, että yleissopimuksen nro 1 on ratifioinut 52 maata ja 

yleissopimuksen nro 30 vain 30 maata, joten niiden tosiasiallinen vaikutus on rajallinen.62 

Terveys ja turvallisuus eivät olleet ainoita syitä lyhyemmälle työviikolle 1930-luvulla, vaan 

lyhyemmällä työviikolla haluttiin myös a) parantaa työn ja vapaan välistä tasapainoa, b) vähen-

tää 30-luvun laman aiheuttamaa laaja työttömyyttä (edistettiin työllistymistä) sekä c) varmistaa 

työntekijöille riittävä määrä vapaa-aikaa, jotta he pystyisivät kuluttamaan. Esimerkiksi Henry 

 
59 Barnard 2012, s. 533. 
60 Lee; McCann; Messenger 2007, s. 1; Tiitinen et al. 1996, s. 2–9; Hietala et al. 2020b, s. 15–16; Sarkko 1982, s. 

6–12; Ruponen 2014, s. 5: Suomessa työaikalainsäädännöllä pyrittiin alun perin rajoittamaan työnantajan direk-

tiovaltaa ja sopimusvapautta työntekijän ja työnantajan välillä: työaikasääntelystä ei saanut poiketa työntekijän 

haitaksi. 
61 Samansuuntaisesti Ylhäinen 2015, s. 160; Ahtela 2016, s. 24 ja 31; Hilbrandt 2019, s. 1174; Härmä et al. 2015, 

s. 3; Työturvallisuuskeskus 2020, s. 65–68; Lee; McCann; Messenger 2007, s. 2 ja 8–9; Ylhäinen 2015, s. 160; 

Miné 2017, s. 5; Jarrige; Reynaud 2011, s. 70–77: Länsimaissa työaikoja alettiin yleisesti rajoittamaan 1800-luvun 

puolivälin jälkeen, kun sääntelyn kohteeksi otettiin alaikäisten työtunnit. Aikuistyöntekijöille säädetyt työtuntien 

rajoitukset tulivat myöhemmin, mutta ensimmäiseen maailmansotaan tultaessa 10 tunnin päivittäinen enimmäis-

tuntimäärä oli voimassa suurimmassa osassa Euroopan maita. 
62 Lee; McCann; Messenger 2007, s. 8–9; ILO 2020: esimerkiksi Suomessa yleissopimus nro 30 oli voimassa vain 
1936—1999; katso myös Koskinen et al. 2018, oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa>5. Työaika>Työaika-

laki>Työaikasäätelyn kansainvälisistä taustoista (verkkokirja, käyty 6.6.2020); Lisäksi Suomen osalta huomaa 

vuonna 1917 säädetty laki kahdeksan tunnin työajasta (103/1917). 
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Ford totesi 1920-luvulla, että työmiehellä ei ole tarvetta autolle, jos hän on aamutuimasta ilta-

ruskoon töissä. Eli vapaa-ajalla oli selkeä taloudellinen merkitys, kun aiempaa useammalla kan-

salaisella oli varaa kuluttaa.63 Fordin tuotannonjohto oli myös havainnut, että 40-tuntisen työ-

viikon avulla työnteko tehostui ja sen laatu parani.64 

2.1.2 Työpäivien lyhentyminen tasoittuu 

Lyhenevän työviikon trendi on jatkunut nykypäiviin saakka, vaikkakin 2000-luvulle tultaessa 

trendi on tasoittunut.65 Esimerkiksi vuonna 2019 EU:ssa kaikki täysipäiväiset työntekijät teki-

vät töitä keskimäärin 40,9 tuntia viikossa. Toisaalta ala- ja maakohtaisia eroja on olemassa: 

esimerkiksi EU:n maatalous-, metsä- ja kalastustyöntekijät tekivät vuonna 2019 keskimäärin 

45,3 tunnin työviikkoja, ja siinä missä belgialaiset maanviljelijät, metsätyöläiset ja kalastajat 

tekivät keskimäärin 56 tuntia, Romaniassa saman alan työntekijöiden työviikko tuli täyteen jo 

keskimäärin 38,5 tunnilla.66 

Työaikarajoitukset kuvastavat työaikasuojelun taustalla vaikuttavia arvovalintoja ja yhteiskun-

nan kehitystä. Voimmekin havaita, että työaikasääntelyn taustalla ei ole vaikuttanut vain yksi-

lön terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät huolet, vaan myös laajemmat yhteiskunnalliset asiat 

kuten kulutusyhteiskunnan toimivuus ja työllisyysaste. 

2.1.3 Työaikasuojelua koskevista suosituksista sitovampiin määräyksiin 

EU:ssa on otettu varovaisia askelia työaikasääntelyssä, vaikka jo vuonna 1956 julkaistussa 

Spaakin raportissa työaika oli mainittu yhtenä tarpeellisena sääntelykohteena.67 EU:n alkuai-

koina katsottiin, että markkinoiden tehostuminen ja vaurauden lisääntyminen johti myös sosi-

aalisten oikeuksien paranemiseen.68 Talous- ja sosiaalipolitiikka ovat normaalisti kansallisella 

tasolla linkitetty toisiinsa, mutta EY:ssä korostui siis talouspolitiikka.69 

 
63 Lee; McCann; Messenger 2007, s. 1–2, 8–9, 12 ja 24; katso myös Ylhäinen 2015, s. 160; Siotto 2010, s. 444–

452: Siottolla on lisäksi mielenkiintoinen näkökulma siitä, että jos siirrymme työaikojen seuraamisesta työtulosten 

seuraamiseen, tarkoittaisi tämä niin sanotun fordismin loppua ja ”immateriaalisen työn” alkamista. 
64 Hietala et al. 2020b, s. 16. 
65 Lee; McCann; Messenger 2007, s. 25. 
66 Eurostat 2020: Average number of usual weekly hours of work in main job, by sex, professional status, full-

time/part-time and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) – hours, 21.4.2020. (käyty 29.5.2020) 
67 Spaak 1956, s. 63. 
68 Spaak 1956, s. 13–15 ja 63; Barnard 2006, s. 6: Spaakin raportissa lähtökohtana oli, että sosiaalisia oikeuksia ei 

tullut nimenomaisesti säännellä EY-tasolla, lukuun ottamatta työaikaa, palkkatasa-arvoa, ylityö- ja lomakorvauk-
sia. 
69 Barnard 2006, s. 8. Komissio olisi halunnut vahvempaa sosiaalipolitiikkaa, mutta sillä ei ollut oikeusperustaa, 

jolla sosiaalispoliittisia asioita olisi voinut säännellä. 
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Euroopan neuvoston puitteissa laadittiin vuonna 1961 Euroopan sosiaalinen peruskirja, jota on 

pidetty vuonna 1950 solmitun ihmisoikeussopimuksen sosiaalisena vastinkappaleena: ihmisoi-

keussopimus sääntelee kansalaisoikeuksia, peruskirja sosiaalisia oikeuksia.70 Vuoden 1961 pe-

ruskirjan 2 artiklassa säädetään kohtuullisista työajoista ja kahden viikon palkallisesta lomasta, 

mutta siinä ei säännellä esimerkiksi 40 tunnin työviikosta, vaikka tästä käytiin pitkään neuvot-

teluja.71 Kun ottaa huomioon vuoden 1961 peruskirjaan sisältyvän joustavuuden artikloiden so-

veltamisessa, oikeuksien suoran sovellettavuuden heikkouden, artikloita koskevan laillisen val-

vonnan puutteen sekä oikeussuojakeinojen rajallisuuden, voidaan vuoden 1961 peruskirja 

nähdä ennemmin sosiaalisia oikeuksia edistävänä säädöksenä kuin niitä sääntelevänä säädök-

senä.72 

Eurooppa-neuvosto antoi vuonna 1975 suosituksen 75/457/ETY, joka koski 40 tunnin työviik-

koa ja neljän viikon palkallista vuosilomaa, ja tämän jälkeen 18.12.1979 päätöslauselman työ-

aikojen sopeuttamisesta. 1970-luvun Euroopassa elettiin öljykriisien aikaa, joten molempien 

toimien tarkoituksena oli rajoittaa työaikoja, jotta työtä olisi tarjolla useammalle työntekijälle.73 

Kuten toimien nimistä voi päätellä, kyseinen suositus ja päätöslauselma eivät kuitenkaan sito-

neet jäsenvaltioita suurempiin reformeihin. Lisäksi 80-luvun alussa sosiaalipolitiikan kehitys 

hidastui väliaikaisesti, kun politiikan painopiste siirtyi brittien ja Thatcherin painostamana 

sääntelyn vähentämiseen ja työvoiman joustavuuteen.74 

1980-luvun loppu oli käännepiste, jossa sosiaalisten oikeuksien kehittäminen linkitettiin sisä-

markkinoiden kehittämiseen. Tällöin laadittiin esimerkiksi työntekijöiden sosiaalisia perusoi-

keuksia koskeva vuoden 1989 peruskirja, jossa siirryttiin ideologisesti työn luomisesta elin- ja 

työolojen parantamiseen. Eli taloudesta terveyteen ja turvallisuuteen.75 Vuoden 1989 peruskirja 

ei ollut jäsenvaltioita sitova säädös vaan jäsenvaltioiden yhteinen julistus. Työaikakirjanpidon 

osalta siinä ei ollut nimenomaisia määräyksiä, mutta peruskirjassa toistettiin tarve työntekijöi-

den lepoajoille ja vuosilomalle.76 Samana vuonna annettiin lisäksi neuvoston direktiivi 

 
70 Harris 1964, s. 1076. Huomaa, että Strasbourgissa toimiva Euroopan neuvosto ei ole EU-instituutio, vaan itse-

näinen kansainvälinen toimielin. EU:ssa toimii Eurooppa-neuvosto ja Euroopan unionin neuvosto. 
71 Harris 1964, s. 1079. 
72 Sopimusosapuolet pystyivät poimimaan ”rusinat pullasta” ja valitsemaan tietyistä artikloista itselleen sopivim-

mat sovellettaviksi, ja toisaalta jättämään tietyt artiklat soveltamisen ulkopuolelle; Harris 1964, s. 1080–1085: 

vuoden 1961 peruskirjan pohjalta on myöhemmin edistetty esimerkiksi EU:n perusoikeuskirjan 31 artiklan muo-

dostumista. 
73 Barnard 2012, s. 534; Barnard 2006, s. 9. 
74 Barnard 2006, s. 10. 
75 Barnard 2012, s. 533–534; Barnard 2006, s. 13, 574. 
76 Vuoden 1989 peruskirja, kohdat 7 ja 8. 
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89/391/ETY toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistä-

miseksi työssä. Se ei säännellyt työaikakirjanpidon kannalta oleellisia enimmäistyöaikoja vaan 

painopisteenä oli ennemmin työpaikoilla ilmenevien fyysisten vaarojen ennaltaehkäisy ja -ar-

viointi. 

2.1.4 Sisämarkkinoille sosiaalisia elementtejä 

Ensimmäinen jäsenvaltioita sitova työaikasäädös oli vuoden 1993 työaikadirektiivi 93/104/EY. 

Se oli yksi osa sisämarkkinoiden luomisprojektia, johon haluttiin sosiaalisia elementtejä.77 Si-

sämarkkinoiden luomiseen liittynyt minimiharmonisoinnin suosiminen avasi politiikassa syn-

tyneitä solmuja ja edisti siten myös työoikeudellisten sääntelyprojektien läpiviemistä.78 Työai-

kadirektiivi on osoitus ajan henkeen kuuluneesta EU-sääntelyn sisäisestä joustavuudesta. Esi-

merkiksi 48 tunnin viikoittaisesta enimmäistuntimäärästä on sallittu poikkeuksia, mikä oli 

kompromissi työaikoja koskevan sopimusvapauden (erityisesti Britannia) ja valtiollisen työai-

kasääntelyn välillä (erityisesti Saksa).79  Työaikakirjanpitovelvoitetta ei säännellä työaikadirek-

tiivissä, vaan työaikakirjanpitovelvoite on myöhemmin kehittynyt EUT:n oikeuskäytännössä, 

jota käsitellään kappaleessa 3.1. 

2.1.5 Työaikasuojelun soveltamisalan laajeneminen ja työaikasääntelyn perusoikeudellistu-

minen 

Muutosdirektiivi 

Vuonna 2000 työaikadirektiivin soveltamisalaa laajennettiin direktiivillä 2000/34/EY (muutos-

direktiivi). Muutosdirektiivin johdanto-osan mukaan työtekijöiden turvallisuutta ja terveyttä pi-

täisi suojella siksi, että he ovat työntekijöitä, ei siitä syystä, että he ovat jonkun tietyn toimialan 

työntekijöitä.80 Tämän lisäksi muutosdirektiivissä poistettiin sunnuntailepoa koskeva sääntö, 

 
77 Siiki 2002, s. 151; Komitea 1993, s. 57–59; Koskinen et al. 2018, I Työoikeuden perusteita>4. Kansainvälinen 

työoikeus>Julkinen kansainvälinen työoikeus>Eurooppaoikeuden normit>Perustietoja EY:stä ja EU:sta>Sosiaali-

politiikka ja työoikeus (verkkokirja, käyty 27.7.2020): 1990-luvulla EU:n talousvetoista politiikkaa laajennettiin 

myös hyvinvointivaltiolliseen suuntaan, jossa tavoitteeksi asetettiin selkeämmin työ- ja elinolojen yhtenäinen pa-

rantaminen sekä työsuojelusääntelyn lähentäminen jäsenvaltioissa. 
78 Barnard 2006, s. 11-12. 
79 Barnard 2006, s. 82, 581, 558. Sisäistä joustavuutta voidaan toisaalta kritisoida työaikadirektiivin vesittämiseksi, 

koska neljän viikon vuosilomasäännös on ainoa työaikadirektiivin materiaalinen säännös, johon ei ole poikkeuk-

sia. Lisäksi monet yritykset näkevät työaikasääntelyn esteenä joustaville työntekotavoille, joten työaikadirektiivin 

poikkeusmahdollisuudet ovat Barnardin mukaan olleet houkuttelevia ja niitä on paikoittain hyödynnetty sellaisella 
intensiteetillä, joka on direktiivin tarkoituksenmukaisen soveltamisen kannalta haasteellista; katso myös Rusanen 

et al. 1999, s. 20–21; Komitea 1993, s. 57–59. 
80 Direktiivi 2000/34/EY, johdanto-osan 5 kohta. 
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mikä kodifioi EUT:n oikeuskäytäntöä.81 Muutoin työaikadirektiivin sisältö ja sitä koskevat tul-

kinnat säilyivät ennallaan.82 

Konsolidointidirektiivi 

Direktiivi 2003/88/EY kumosi aikaisemmat työaikadirektiivit ja yhdisti ne (jatkossa konsoli-

dointidirektiivi). Konsolidointidirektiivissä ei tehty materiaalisia muutoksia vaan rajoituttiin si-

sällön uudelleenryhmittelyyn ja tekemään ainoastaan muodollisia muutoksia: konsolidointidi-

rektiivi on olennaisilta osin identtinen edeltävien työaikadirektiivien kanssa.83 Konsolidointidi-

rektiivin jälkeen työaikadirektiivin päivittämistä on yritetty ensin useampaan kertaan Euroopan 

parlamentin ja neuvoston toimesta (2004–2009), ja sittemmin markkinaosapuolten toimesta 

(2011–2012), mutta yhteistä sopimusta tulevista kehitysaskelista ei syntynyt.84 

Komission vuoden 2017 tiedoksianto 

Poliittisen tahtotilan puuttuessa komissio julkisti vuonna 2017 tiedoksiannon, jossa se kokosi 

EUT:n oikeuskäytännön tulkintoja työaikadirektiivin soveltamisesta. Tiedoksiannolla ei ollut 

tarkoitus eikä mahdollista luoda uusia sääntöjä vaan sillä pyrittiin parantamaan oikeusvar-

muutta ja tulkinnan selkeyttä, jotta työaikadirektiivin täytäntöönpano parantuisi.85 Työaikadi-

rektiivin viimesijainen tulkintavalta on EUT:llä, joten työaikadirektiivin tulevaisuus on tois-

taiseksi sidottu siihen, miten EUT kehittää työaikadirektiiviä koskevaa oikeuskäytäntöään.86 

Voidaankin päätellä, että työaikadirektiivin soveltaminen on ollut ja tulee olemaan pitkälti 

EUT:n oikeuskäytännön varassa siihen asti, kunnes jäsenvaltiot ja markkinaosapuolet pääsevät 

yhteisymmärrykseen uudistustarpeesta. 

2.2 Työaikasuojelun normit EU-oikeudessa 

 
81 Direktiivi 2000/34/EY, johdanto-osan 15 kohta; Euroopan unionin komissio 2017, s. 8. 
82 C‑429/09 Fuß, kohta 32; C-266/14 Tyco, kohta 22. 
83 KOM(2002) 336 lopullinen, s. 2; Koskinen et al. 2018, III oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa>5. Työ-

aika>Työaikalaki>Työaikasäätelyn kansainvälisistä taustoista (verkkokirja, käyty 17.7.2020). 
84 Euroopan unionin komissio 2015, s. i ja 4; Euroopan unionin komissio 2017, s. 6; myös Saarinen 2016, s. 12; 

KOM(2010) 106 lopullinen, s. 2–3; Nowak 2018, s. 121–127; Anttila et al. 2021b, s. 1834; Rusanen et al. 1999, 

s. 6. 
85 Euroopan unionin komissio 2017, s. 5–6 ja 58; Koskinen et al. 2018, III oikeudet ja velvollisuudet työsuh-

teessa>5. Työaika>Työaikalaki>Työaikasäätelyn kansainvälisistä taustoista (verkkokirja, käyty 26.6.2020); No-
wak 2018, s. 129: Nowakin mukaan tällä vuoden 2017 tiedoksiannolla komissio tavallaan antoi periksi, kun yli 

kymmenen vuoden panostus työaikadirektiivin päivittämiseksi ei tuottanut tulosta. 
86 Euroopan unionin komissio 2017, s. 7 ja 58; Nowak 2018, s. 129. 
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2.2.1 Työaikadirektiivin 2003/88/EY ja työturvallisuusdirektiivin 89/391/ETY yhteys toi-

siinsa 

Työaikadirektiivin johdanto-osan kolmannessa perustelukappaleessa todetaan, että työturvalli-

suusdirektiivin säännöksiä sovelletaan täysimääräisesti työaikadirektiiviä koskevilla aloilla, 

kuitenkaan rajoittamatta työaikadirektiivissä olevien tiukempien ja/tai yksityiskohtaisempien 

säännösten soveltamista. Työaikadirektiivin ja työturvallisuusdirektiivin säännöt siis täydentä-

vät toisiaan vastavuoroisesti, mutta erikseen voidaan säännellä tiukemmistakin säännöistä: työ-

turvallisuusdirektiivin ja työaikadirektiivin välillä on suora synerginen yhteys toisiinsa. Toisin 

sanoen työaikasuojeludirektiivin implementointi edistää työaikadirektiivin tavoitteiden toteu-

tumista, ja päinvastoin.87 Tästä syystä näiden kahden direktiivin yksittäisiä säännöksiä käsitel-

lään seuraavaksi yhdessä. Tarkoituksena ei ole kyseisten direktiivien kokonaisvaltainen avaa-

minen vaan vain työaikasuojelua koskevien sääntöjen tutkiminen relevanteilta osin. 

Työaikadirektiivin (1 artikla) ja työturvallisuusdirektiivin (2 artikla) soveltamisalat ovat laajat 

ja lähes yhtenevät: molempia sovelletaan kaikkiin julkisiin (virkasuhteisiin) ja yksityisiin toi-

mijoihin (työsuhteisiin), poisluettuna alat, joiden osalta on säännelty poikkeavasti erikseen.88 

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan työsuojelun soveltamisalaa koskevia poikkeuksia on 

tulkittava suppeasti.89 

2.2.2 Tarvittavat toimenpiteet 

Sekä työaikadirektiivissä (3, 5 ja 5 artikla) että työturvallisuusdirektiivissä (4 ja 6 artikla) ase-

tetaan jäsenvaltioille velvollisuus toteuttaa ’tarvittavat toimenpiteet’ direktiiveissä asetettujen 

oikeussääntöjen täytäntöönpanemiseksi. Sanamuoto ’tarvittavat toimenpiteet’ on tarkoituksella 

lavea: jäsenvaltioille jätetään paljon harkintavaltaa sen suhteen, mitkä toimenpiteet kussakin 

jäsenvaltiossa valitaan, mutta toisaalta toimenpiteet eivät saa alittaa vähimmäisvaatimuksia.90 

Sanamuotojen laveus liittyy myös direktiivien luonteeseen, joiden lainsäädännöllisenä tarkoi-

tuksena on SEUT 288 artiklan mukaisesti sitoa jäsenvaltioita vain direktiiveille asetettujen 

 
87 Ulber 2020, s. 17; COWI 2015, s. 103; vertaa Saloheimo 1996, s. 4–5; Ulber 2020, s. 17. 
88 Esimerkiksi merenkulun työaikasäännöistä on säädetty työaikadirektiivistä poikkeavasti (työaikadirektiivin 1 

(3) artikla) ja asevoimien työturvallisuussäännöistä työturvallisuusdirektiivistä poikkeavasti (työturvallisuusdirek-
tiivin 2 (2) artikla). 
89 Katso esimerkiksi C-303/98 Simap, kohta 35; ja C-484/04 komissio v. UK, kohta 20. 
90 Ulber 2020, s. 18; vertaa Bayreuther 2019, s. 447; Saloheimo 1996, s. 2; Saloheimo 2016, s. 17–18. 
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tavoitteiden osalta.91 On hyvä havaita, ettei työaikadirektiivissä, työturvallisuusdirektiivissä 

eikä perusoikeuskirjassa suoraan säädetä, että työnantajan tulisi pitää kirjaa työntekijöiden työ-

ajoista. Oikeuskäytännössä on kuitenkin päädytty tähän johtopäätelmään, jota pohditaan tar-

kemmin kolmannessa luvussa. 

2.2.3 Työaikojen inhimillistäminen 

Työaikadirektiivin sallima keskimääräinen viikoittainen enimmäistuntimäärä (6 artikla) on 48 

tuntia, johon lasketaan myös ylityötunnit. Päivittäinen lepoaika (3 artikla) työaikadirektiivin 

mukaan on 11 tuntia jokaista 24 tunnin jaksoa kohden, ja viikoittainen lepoaika (5 artikla) 24 

tuntia jokaista seitsemän päivän jaksoa kohden. Viikoittaiseen lepoaikaan lisätään päivittäinen 

lepoaika, joten viikoittain työntekijän pitäisi pääsääntöisesti saada 35 tunnin yhtäjaksoinen le-

poaika (5 artikla). Tämä voidaan lyhentää 24 tuntiin, jos ”asialliset, tekniset tai työn järjestämi-

seen liittyvät olosuhteet niin edellyttävät” (5 artikla).  

Nämä ovat työaikakirjanpidon kannalta kaikista merkityksellisempiä lukuja (48h/vk, 11h/pv ja 

24h/vk), koska työaikakirjanpidolla tulisi valvoa näiden rajojen noudattamista. Työaikadirek-

tiivissä asetetaan siis yleiset vähimmäisvaatimukset sellaisia työterveys- ja työturvallisuusris-

kejä vastaan, jotka liittyvät ylityöhön ja riittämättömään lepoon.92 Työaikadirektiivin taustalla 

vaikuttaa ’työn inhimillistämis’ -periaate, joka estää työnantajaa teettämästä säännöllisesti yli 

13 tunnin työpäiviä.93 

2.2.4 Keskeiset poikkeusmahdollisuudet työaikadirektiivissä 

Työaikadirektiivin 16 artiklassa säädetään pisimmistä vertailujaksoista viikoittaisen lepoajan 

(14 päivän vertailujakso) ja keskimääräisen viikoittaisen enimmäistuntimäärän (neljä kuukau-

den vertailujakso) laskemista varten. Näistä voidaan poiketa työaikadirektiivin 17 mukaisesti, 

jos ”kyseessä olevan toiminnan erityispiirteiden vuoksi työajan pituutta ei mitata ja/tai määri-

tellä ennalta tai työntekijät voivat itse päättää siitä”, eli kun kyse on työntekijästä, jolla on työ-

aika-autonomia (kuten johtavassa asemassa oleva henkilö). 

 
91 Schrader 2019, s. 1035; Höpfner; Daum 2019, s. 271. 
92 COWI 2015, s. 103. 
93 Barnard 2006, s. 580. Päivittäinen lepoaika on 11 tuntia, joten enintään 13 tuntia tulisi säännönmukaisesti jäädä 

työnteolle. 
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Merkittävä poikkeusmahdollisuus sisältyy myös työaikadirektiivin artiklaan 22, jonka mukai-

sesti jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta direktiivin 6 artiklaa (keskimääräinen viikoittainen 

enimmäistuntimäärä), jos jäsenvaltiossa kuitenkin otetaan huomioon työntekijöiden turvalli-

suuden ja terveyden suojelua koskevat yleiset periaatteet ja työntekijän suostumus yli 48 tunnin 

työviikkoihin. Tällaisista työntekijöistä, jotka ovat poikkeuksellisissa työaikajärjestelyissä, täy-

tyy pitää ajantasaisia tiedostoja, jotka ovat toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä. Toimi-

valtaiset viranomaiset voivat tietojen perusteella kieltää tai rajoittaa mahdollisuutta ylittää vii-

koittainen enimmäistyöaika. Näitä poikkeuksia ei kuitenkaan tässä käsitellä laajemmin, koska 

ne on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. 

2.2.5 Taloudellisten seikkojen vaikutus työsuojelun tasoon 

Lopuksi on hyvä huomata, että työaikadirektiivin perustelukappaleesta ja EUT:n oikeuskäytän-

nöstä ilmenee, työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantaminen ei tavoitteena saa olla 

riippuvainen pelkästään taloudellisista seikoista.94 Toisaalta työnantajan työsuojeluvelvoite ei 

kuitenkaan ole rajaton ja taloudellisista seikoista irrallaan, vaan toimenpiteiden vähimmäistasoa 

määrättäessä ja suhteutettaessa on otettava huomioon turvallisuuden ja terveellisyyden vaati-

musten lisäksi myös teknisen ja taloudellisen tarkoituksenmukaisuuden asettamat rajat.95 Maa-

laisjärjen käyttö on siis sallittua, mutta pelkästään euroilla jäsenvaltio ei voi perustella työsuo-

jelun tai sitä koskevan lainsäädännön puutteita. 

2.3 Perusoikeuskirja 

2.3.1 Perusoikeuskirjan oikeusvaikutukset työsuhteessa 

EU:n perusoikeuskirjasta tuli osa sitovaa EU:n primäärioikeutta joulukuussa 2009, kun Lissa-

bonin sopimus astui voimaan.96 Tätä ennen EU:n työoikeuden yhteys perusoikeuksiin tuli sel-

keinten esille vain EUT:n oikeuskäytännössä, joten muutosta voidaan pitää työoikeudellisesti-

kin merkittävänä.97 

 
94 Työaikadirektiivi 2003/88/EY, perustelukappale 4; C-173/99 BECTU, kohta 59; C-151/02 Jaeger, kohdat 66–

67; C-55/18 CCOO, kohta 66. 
95 HE 59/2002, s. 30; myös C-55/18 CCOO, kohta 59. 
96 Bercusson 2012, s. 198–199, 254–255, 384. Hallberg et al. 2011, II YLEINEN OSA>5. Perus- ja ihmisoikeudet 

EU-oikeudessa>Johdanto (verkkokirja, käyty 17.7.2020); Wank 2020, s. 6; Raitio 2016, s. 229; Sinander 2019, s. 
33. 
97 Hilbrandt 2019, s. 1169; lisää EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta yksityisiin toimijoihin EUT:n oikeuskäy-

tännössä: Julicher et al. 2019, s. 6–9. 
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EU:n sekundäärisääntelyä ja EU:n oikeutta soveltavaa kansallista lainsäädäntöä on tulkittava 

perusoikeuskirjan mukaisesti.98 Perinteisesti perus- ja ihmisoikeuksia on pidetty osana julkis-

oikeutta ja vertikaalisuhteita (valtio – luonnollinen henkilö), ei yksityisoikeutta ja horisontaali-

suhteita (luonnollinen henkilö – luonnollinen henkilö).99 Tuomioistuinten on kuitenkin tulkit-

tava ja sovellettava yksityisoikeudellistakin normistoa perus- ja ihmisoikeusmyönteisellä ta-

valla. Lisäksi jos esimerkiksi työnantaja kohdistaa työntekijään valvontatoimia, työantajan on 

otettava huomioon työntekijän perus- ja ihmisoikeudet riippumatta siitä, onko kyseessä julkisen 

vai yksityisen sektorin työnantaja.100 

2.3.2 Perusoikeuksien EU-oikeudelliset oikeuslähteet 

SEU 6 artiklassa tunnistetaan kolme perusoikeuksiin liittyvää oikeuslähdettä: EU:n perusoi-

keuskirja, Euroopan ihmisoikeussopimus yleissopimus ja jäsenvaltioiden yhteinen valtiosään-

töperinne. Toisen maailmansodan jälkeen työaikojen rajoittamisella on nähty olevan työoikeu-

dellisen näkökulman lisäksi ihmisoikeudellinen näkökulma, vaikka ihmisoikeuksien konteks-

tissa työaikaan liittyvät säännökset ovat kuitenkin olleet ilmaisultaan abstraktimpia, kuten oi-

keus lepoon ja vapaa-aikaan sekä oikeus kohtuullisiin työoloihin.101 Ihmisoikeudellista näkö-

kulmaa ei sovi silti vähätellä, vaan se on havaittavissa EU:n työaikasääntelyssä hyvin konkreet-

tisesti nykyäänkin. 

Yleiset periaatteet, perusoikeudet ja perusoikeuskirjan säännökset 

SEU 6 artiklan ja perusoikeuskirjan säännöksiä koskevissa tarkentavissa selityksissä ei tyhjen-

tävästi tehdä eroa EU-oikeuden yleisten periaatteiden ja perusoikeuksien välillä: perusoikeudet 

on linkitetty sekä EU-oikeuden yleisiin oikeusperiaatteisiin että perusoikeuskirjasta johdetta-

vissa oleviin oikeuksiin.102 EU-oikeudessa yleisten oikeusperiaatteiden avulla voidaan täyttää 

lainsäädännön aukkoja, ja jäsenvaltioiden oikeusjärjestysten yhteiset oikeusperiaatteet ovat 

keskeisiä tarkastelun kohteita, kun selvitetään yleisten oikeusperiaatteiden sisältöä. EU-oikeu-

dessa yleisiä oikeusperiaatteita ovat muun muassa unionin oikeuden itsenäisyys, välitön 

 
98 Lenaerts 2012, s. 376; myös O’Connor 2018, s. 45–46. 
99 Länsineva 2011, s. 456–458; samansuuntaisesti Saksassa Latzel 2018. 
100 Länsineva 2011, s. 457,  
101 Lee; McCann; Messenger 2007, s. 9. 
102 Tridimas 2014, s. 377. 
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sovellettavuus ja ensisijaisuus sekä perusoikeuksien varmistaminen, suhteellisuusperiaate ja 

luottamuksensuojan periaate.103 

EU:n perusoikeuskirjan säännöksiä koskevissa tarkentavissa selityksissä todetaan, että perus-

oikeuskirjassa säädettyjen säännöksien ja periaatteiden välinen ero on se, että  

”subjektiivisia oikeuksia on kunnioitettava, kun taas periaatteita on noudatettava”. Tämä ero 

selittyy sillä, että tarkentavien selitysten mukaan [perusoikeuskirjan] periaatteet tulisi panna 

täytäntöön säädösten avulla, jolloin periaatteista tulee merkittäviä vain, ”kun kyseisiä säädöksiä 
tulkitaan tai tarkistetaan”. Perusoikeuskirjan periaatteiden avulla ei voi kuitenkaan vaatia positi-

ivisia toimia, mikä tarkentavien selitysten mukaan ”vastaa sekä yhteisöjen tuomioistuimen oi-

keuskäytäntöä että jäsenvaltioiden perustuslaillisten järjestelmien noudattamaa lähestymistapaa 
periaatteisiin erityisesti sosiaalilainsäädännön alalla”.104 

Tämä vertailu säännöksien ja periaatteiden välillä ei kuitenkaan tarkoita, että perusoikeuskirjan 

artikloihin kirjatuilla periaatteilla ei ole mitään tulkintavaikutusta, vaikka niitä ei olisikaan ni-

menomaisesti kirjattu säädöksiin. Tridimaksen mukaan valtiosäännöllisten periaatteiden mer-

kitys korostuu ensinnäkin silloin, kun tulkitaan normatiivisia säännöksiä, vaikkei periaatteita 

olisikaan nimenomaisesti implementoitu.  

Toiseksi, tarkentavissa selityksissä todetaan, että perusoikeuskirjan sama artikla voi kuvastaa 

yhtä aikaa sekä säännöstä että periaatetta, ja kolmanneksi, EUT:n oikeuskäytännössä oikeuksia 

on johdettu yleisistä, kirjoittamattomista periaatteista. Perusoikeuskirjan tarkentavat selitykset 

on siis nähtävä omassa kontekstissaan, eikä tämä erottelu perusoikeuskirjan säännöksien ja pe-

riaatteiden välillä estä sitä, että EUT voi yhä johtaa periaatteista täytäntöönpantavia oikeuk-

sia.105 

2.3.3 Yksilön perusoikeudet varmistettava jäsenvaltiotasolla 

Perusoikeuskirjalla on roolinsa myös kansallisten lainsäätäjien näkökulmasta. SEU 19 (1) ar-

tiklan mukaan jäsenvaltioiden on nimittäin säädettävä tarvittavat muutoksenhakukeinot EU-

oikeuden tehokkaan oikeussuojan takaamiseksi. Tämä säännös tuli Lissabonin sopimuksen 

myötä osaksi EU:n primäärioikeutta ja tämän lähtökohtaisesti prosessuaalisen säännön on tul-

kittu tarkoittavan myös, että jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei EU-oikeuden nojalla 

 
103 Helsingin hovioikeuspiiri 2018, s. 7; EUT on oikeuskäytännössään lausunut perusoikeuksien kuulumisesta EU-

oikeuden yleisiin oikeusperiaatteisiin jo vuonna 1969, vaikka EU:n perusoikeuskirja tuli sitovaksi osaksi primaa-
rioikeutta vasta vuonna 2009 Lissabonin sopimuksen tultua voimaan: katso C-29/69 Stauder, kohta 7. 
104 EUVL 2007, s. 35. 
105 Tridimas 2014, s. 380. 
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yksilöille säädetyt oikeudet jää ”tyhjiksi lupauksiksi”.106 Perusoikeuskirjassa tämä sama peri-

aate on kirjattu artiklaan 47, eli jokaisella, jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia ja va-

pauksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot tuomioistuimessa. 

2.3.4 Perusoikeuskirjalla on välitön horisontaalivaikutus työsuhteisiin 

Oikeudellisesti sitova perusoikeuskirja oli tärkeä lisäys EUT:n työkalupakkiin myös siitä 

syystä, että EUT:n pitkäaikaisena tulkintana on ollut, että direktiiveillä on vain vertikaalinen 

välitön vaikutus (yksityinen voi vedota direktiiviin vain jäsenvaltiota vastaan): ”edes sellaista 

direktiivin säännöstä, joka on selkeä, täsmällinen ja ehdoton ja jolla pyritään myöntämään yk-

sityisille oikeussubjekteille oikeuksia tai asettamaan heille velvollisuuksia, ei voida soveltaa 

sellaisenaan pelkästään yksityisten oikeussubjektien välisessä oikeudenkäynnissä”.107  

Tämä ns. käänteisen vertikaalivaikutuksen -kielto (direktiivillä ei voi olla horisontaalista väli-

töntä vaikutusta) liittyy direktiivien luonteeseen: direktiivit velvoittavat vain jäsenvaltioita, ei 

yksityisiä, joten direktiiviin ei voi vedota yksityistä vastaan.108 Toisaalta on huomattava, että 

virkasuhteisiin direktiiveillä on välitön vaikutus, koska kyse on luonnollisen henkilön (virka-

miehen) ja jäsenvaltion (julkisen sektorin työnantajan) välisestä oikeussuhteesta.109 

EU:n perusoikeuskirjan tietyillä normeilla on siis välitön horisontaalivaikutus (yksityinen voi 

vedota tuomioistuimessa suoraan perusoikeuskirjan oikeuksiin toista yksityisoikeudellista oi-

keussubjektia vastaan). Tämä on oleellinen kehitysaskel, koska EU-oikeudessa direktiivien 

avulla välillisen horisontaalivaikutuksen (perusoikeus perustuu perustuslakia eli EU-perusso-

pimusta alemman asteiseen normiin kuten direktiiviin) luominen on ollut käytännössä mahdo-

tonta.110 

Välitön horisontaalivaikutus ei ole jäsenvaltioissa itsestään selvyys, koska esimerkiksi Suomen 

perustuslain 18 pykälän 1 momentissa työsuojelua koskevaa virkettä on tulkittu siten, ettei sillä 

 
106 Lenaerts 2012, s. 381. 
107 C‑176/12 Association de médiation sociale, kohta 36; C-106/89 Marleasing, kohta 6; Helsingin hovioikeuspiiri 

2018, s. 12–13; Barnard 2006, s. 587; Raitio 2016, s. 236–238; Fuhlrott; Garden 2019, s. 263–264; Oberthür 2019, 

s. 1029–1030; Wank 2020, s. 3; Bayreuther 2020, s. 2; Anttila et al. 2021a, s. 44; katso työturvallisuusdirektiivin 

kontekstissa (ennen perusoikeuskirjan sitovuutta): Saloheimo 1996, s. 60–76. 
108 Raitio 2016, s. 236–237; Brors 2019, s. 1179; Tridimas 2001, s. 328–329. 
109 Personalwirtschaft 2019, s. 26; Oberthür 2019, s. 1030; Wank 2020, s. 8. 
110 Välittömän ja välillisen horisontaalivaikutuksen erottelusta, katso Hallberg et al. 2011, II YLEINEN OSA>2. 

Perusoikeuksien soveltamisala>Mitä tahoja perusoikeussäännökset velvoittavat?>Perusoikeudet yksityisten kes-

kinäissuhteissa>Horisontaalivaikutus (verkkokirja, käyty 17.7.2020). 
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olisi välitöntä horisontaalivaikutusta vaan ”vain” välillinen horisontaalivaikutus: työnantajan 

velvollisuus työsuojeluun muotoutuisi suomalaisen lainsäädännön mukaan periaatteessa siis 

vasta perustuslakia alempien normien perusteella. Tosin tulkintavaikutuksen avulla perustus-

lain 18 pykälän 1 momentti voitaisiin todennäköisesti ”jossain määrin ottaa huomioon työnan-

tajan vahingoksi ja työntekijän eduksi”.111 Käytännössä EU:n perusoikeuskirjan 31 (2) artiklan 

välittömällä horisontaalivaikutuksella ja Suomen perustuslain 18 pykälän 1 momentin välilli-

sellä horisontaalivaikutuksella ei ole suurta eroa, vaikkakin EU:n perusoikeuskirja vaikuttaa 

hieman varmemmin takaavan oikeuden työaikasuojeluun horisontaalisuhteessa. 

C-569/16 Bauer vahvisti linjauksen 

Perusoikeuskirjan horisontaalivaikutuksia koskeva linjaus vahvistui tapauksessa C-569/16 

Bauer, jossa EUT tulkitsi perusoikeuskirjan 31 (2) artiklaa palkallista vuosilomaa koskevassa 

riidassa.112 Tämä linjaus tavallaan täyttää perusoikeuksien suojaan liittyvän porsaanreiän, kun 

työntekijä voi suoraan vedota perusoikeuskirjassa luotuihin oikeuksiinsa.113 

Perusoikeuskirjan 31 (2) artikla perustuu 1961 peruskirjan 2 artiklaan ja 1989 peruskirjan 8 

artiklaan, joten artikla ei ole syntynyt täysin tyhjästä. On huomattava, että jo ennen vuotta 2009 

tietyillä perusoikeuskirjan säännöillä oli tosiasiassa perusoikeudellinen asema, jota ei voinut 

sivuuttaa.114 Selkeä oikeudellinen sitovuus on joka tapauksessa parantanut oikeusvarmuutta ja 

lisännyt perusoikeuskirjan soveltamista EUT:n oikeuskäytännössä.115 

2.4 Johtopäätökset 

Eurooppalaisen työaikasääntelyn juuret löytyvät teollisyhteiskunnan ajoilta. Työaikasuojeluun 

on ajan saatossa vaikuttanut terveys- ja turvallisuusnäkökulman lisäksi muutkin asiat kuten ku-

lutusyhteiskunnan toimivuus ja työllistymiseen vaikuttavat tekijät. Tämä on ilmennyt erityisesti 

 
111 Hallberg et al. 2011, III YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET>14. Oikeus työhön ja elinkeinovapaus (PL 18 

§)>Työvoiman suojelu (verkkokirja, käyty 17.7.2020); katso myös Anttila et al. 2021a, s. 24–25. 
112 C-569/16–C-570/16 Bauer, kohdat 84–92; Klein; Leist 2019, s. 366, 370; Latzel 2019, s. 472; Schrader 2019, 

s. 1035; katso myös Lörcher 2019, s. 6–7; Brors 2019, s. 1179; Heuschmid 2019, s. 1854; katso myös saksalaisesta 

oikeuskäytännöstä ArbG Emden 2 Ca 94/19, s. 4–6. 
113 Heuschmid 2019, s. 1854; vertaa Latzel 2018. 
114 Barnard 2012, s. 535; Bercusson 2012, s. 387–388. EUT tunnusti EU:n perusoikeuskirjan aseman ensimmäistä 

kertaa tapauksessa C-540/03, jota koskeva ratkaisu annettiin 27.6.2006; FRA 2019, s. 29–30: huomaa, että EU:n 

perusoikeuskirjan 31 artikla (Oikeudenmukaiset ja kohtuulliset työolot ja työehdot) on EU-oikeuden säännös, jolle 
ei ole vastaavaa säännöstä esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksessa eikä monenkaan EU-jäsenvaltion pe-

rustuslaillisissa teksteissä. 
115 FRA 2020, s. 7. 
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päivittäisiä ja viikoittaisia enimmäistyötuntimääriä ja lepoaikoja koskevissa säännöksissä, 

mutta työaikakirjanpitoa ei ole haluttu tai pystytty sääntelemään kovinkaan tarkkasanaisesti.  

Työaikakirjanpitovelvollisuuden kannalta merkittävänä kehitysaskeleena voidaan pitää EU:n 

perusoikeuskirjan muuttumista sitovaksi osaksi EU:n primäärioikeutta.116 Työaikakirjanpito-

velvollisuus ei EU:n kontekstissa ole nimenomaisten sääntelynormien seurausta, vaan se on 

kehittynyt erityisesti EUT:n oikeuskäytännössä.117 Oikeustilan seurauksena on, että EUT:n oi-

keuskäytännöllä ja työaikakirjanpitoa koskevilla tulkinnoilla on erittäin tärkeä asema. Joku 

voisi jopa sanoa, että oikeuskäytäntö on mennyt lainsäädännön edelle (EUT on ottanut lainsää-

täjän aseman itselleen). Toisaalta työaikakirjanpitoa koskeva oikeustila ja sen kehittyminen ei 

ole poikkeuksellinen, jos sitä vertaa esimerkiksi niin sanottuun Francovich-oikeuskäytäntöön 

EU:n jäsenvaltioiden vahingonkorvausvelvollisuudesta.118 

Näin ollen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen voidaan tässä vaiheessa ytimekkäästi vastata, 

että työaikadirektiivin, työturvallisuusdirektiivin ja perusoikeuskirjan mukainen työaikakirjan-

pito määrittyy tarkemmin EUT:n oikeuskäytännössä, jossa tukeudutaan erityisesti perusoikeus-

kirjan välittömään horisontaalivaikutukseen työaikakirjanpitovelvollisuuden tunnistamiseksi. 

Seuraavaksi siirrytäänkin tarkastelemaan lähemmin, miten EUT:n oikeuskäytännössä on perus-

teltu tätä oikeustilaa.  

 
116 Tridimas; Gentile 2019, s. 802–803: EU:n perusoikeuskirjalla konsolidoitiin erityisesti EUT:n ja Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä. 
117 Selkeän normin puutteesta ovat kirjoittaneet esimerkiksi Reinhard 2020, s. 1314; Brors 2019, s. 1179; Ruponen 

2014, s. 77; Peschek; Herrmann-Riedler 2020, s. 30. 
118 Beck 2017, s. 342. 
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3 TYÖAIKAKIRJANPITOA KOSKEVA KESKEINEN EUT:N 

OIKEUSKÄYTÄNTÖ 

3.1 EUT:n oikeuskäytännön kehitys vuosina 1996–2018 

EUT:n oikeuskäytännöllä on ollut merkittävä vaikutus EU-oikeudellisen työaikasuojelun kehi-

tyksessä. Kehityskaari on ajallisesti jo verrattain pitkä, koska työaikadirektiivin ja työturvalli-

suusdirektiivin kannalta relevantteja tuomioita on annettu ainakin vuodesta 1996 alkaen. Kehi-

tysaskeleet ovat olleet yksittäisissä ratkaisuissa maltillisia, mutta on päädytty siihen, että nyky-

ään EUT pitää perusoikeuskirjassa vahvistettuja lepoaikoja ja enimmäistyöaikarajoituksia erit-

täin tärkeinä unionin työ- ja sosiaalioikeuden periaatteina.119 

Alla olevat oikeustapaukset ovat kronologisen järjestyksen lisäksi ryhmitelty kolmeen katego-

riaan, jotka linkittyvät aikansa EU-oikeudellisiin trendeihin: soveltamismääräysten ja käsittei-

den määrittelystä siirrytään tietosuojanäkökulmiin, ja lopulta perusoikeuskirjan soveltamiseen 

yksityisten oikeussubjektien välisissä suhteissa. Tarkoituksena on havainnollistaa, ettei työ-

aikoja koskeva oikeuskäytäntö ole syntynyt tyhjiössä vaan se on vuorovaikutussuhteessa muu-

hun laajempaan EU-oikeudelliseen keskusteluun. 

Seuraavaksi käsiteltävät tapaukset ovat pääasiallisesti ennakkoratkaisupyyntöjä (SEUT 267 ar-

tikla) EUT:lle, joilla on tarkoitus varmistaa EU-oikeuden yhtenäinen tulkinta kaikissa jäsenval-

tioissa. Kyse EUT:n ennakkoratkaisuissa ei siis ole pääasiassa annettavasta tuomiosta vaan EU-

oikeuden tulkinnasta. Ennakkoratkaisupyyntöön annettua EUT:n oikeusohjetta on kuitenkin so-

vellettava myöhemmässä lainkäytössä, eli oikeusvaikutus ei tällöin jää vain osapuolten välille 

(inter pares) vaan ennakkoratkaisuilla (tietyn EU-normin tulkinnalla) on vaikutus kaikkiin oi-

keushenkilöihin (erga omnes -vaikutus). Tästä syystä EU-oikeudessa EUT:n ennakkoratkai-

suilla on tärkeä asema kansallisessakin lainkäytössä.120 

3.1.1 Työaika- ja työturvallisuusdirektiivin käsitteiden täsmentäminen 

C-84/94 UK v Euroopan unionin neuvosto – terveyttä tulkittava laajasti 

 
119 C-55/18 CCOO, kohta 30; vastaavasti neljän viikon palkallisesta vuosilomasta C-173/99 BECTU, kohdat 43 ja 

47 sekä C-684/16 Max-Planck- Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, kohta 20; ja enintään 48 tunnin 
työviikosta C-397/01–C-403/01 Pfeiffer, kohta 100; Koskinen et al. 2018, oikeudet ja velvollisuudet työsuh-

teessa>5. Työaika>Työajaksi luettava aika (verkkokirja, käyty 15.7.2020). 
120 Raitio; Tuominen 2020, s. 181–182, 189. 
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Ensimmäinen tämän tutkielman kannalta merkityksellinen linjaus annettiin ratkaisussa C-84/94 

UK v Euroopan unionin neuvosto: käsitteitä "työympäristö", "turvallisuus" ja "terveys" on tul-

kittava laajasti siten, ettei niillä tarkoiteta vain fyysisiä tekijöitä, vaan myös muita tekijöitä ku-

ten työajan järjestämistä koskevia seikkoja.121 EUT täydensi sensu largo tulkintaansa Maailman 

terveysjärjestön (WHO)122 perussääntöjen johdanto-osassa kirjatulla terveyskäsitteellä, jonka 

mukaan terveys on "täydellisen ruumiillisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila eikä ai-

noastaan taudin tai raihnaisuuden puuttuminen".123 

C-303/98 Simap – perus- ja erityisdirektiivin määritteleminen työsuojelussa ja ylityöt 

Ratkaisussa C-303/98 Simap todettiin, että työturvallisuusdirektiivi on ”perusdirektiivi”, jota 

on täsmennetty erityisdirektiiveillä kuten työaikadirektiivillä.124 Tämä perusdirektiivi-erityisdi-

rektiivi-yhteys on nähtävissä työaikadirektiivin 2003/88/EY soveltamisalaa koskevasta 2 artik-

lasta, jonka mukaan työaikadirektiiviä sovelletaan ”kaikkeen [työturvallisuus]direktiivin 

89/391/ ETY 2 artiklassa tarkoitettuun yksityiseen ja julkiseen toimintaan”. Ratkaisussa linjat-

tiin, että työturvallisuusdirektiivin ja työaikadirektiivin soveltamisalapoikkeuksia on tulkittava 

suppeasti.125 Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myös työaikakirjanpitovelvollisuutta koske-

via poikkeuksia kuten työaika-autonomian soveltamista on tulkittava ja sovellettava suppeasti. 

Ratkaisussa selvennettiin ylityön olevan työaikaa, vaikkei direktiivissä erikseen määritellä yli-

työn käsitettä.126 Viikoittaisen enimmäistyötuntimäärän ylittämisen osalta linjattiin, ettei am-

mattiyhdistyksen työehtosopimuksessa antama suostumus vastaa työntekijän antamaa suostu-

musta.127 

C-173/99 BECTU – kansallisesti voi säännellä miten oikeus syntyy muttei itse oikeuden ole-

massaolosta 

Ratkaisussa C-173/99 BECTU korostettiin seuraavaksi sitä, että työaikadirektiivin tarkoituk-

sena on vahvistaa työsuojelua koskevat vähimmäisvaatimukset ja lähentää erityisesti työajan 

kestoa koskevia kansallisia säännöksiä.128 Tapaus koski palkallista vuosilomaa, jota EUT piti 

 
121 C-84/94 UK v. Euroopan unionin neuvosto, kohta 15. 
122 Kaikki EU:n jäsenvaltiot olivat tuolloin ja ovat edelleen WHO:n jäseniä. 
123 C-84/94 UK v. Euroopan unionin neuvosto, kohta 15. 
124 C-303/98 Simap, kohta 3. 
125 C-303/98 Simap, kohdat 34–35. 
126 C-303/98 Simap, kohta 51. 
127 C-303/98 Simap, kohta 74. 
128 C-173/99 BECTU, kohta 37. 
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EU:n sosiaalioikeudellisena erityisenä periaatteena tai sosiaalisena oikeutena, josta ei voi poi-

keta ja joka on myönnetty direktiivissä vähimmäisvaatimuksena suoraan jokaiselle työnteki-

jälle.129 Kansallinen lainsäädäntö, joka estää kyseisen oikeuden syntymisen tietyille työnteki-

jöille, poistaa kyseiseltä oikeudelta kaiken merkityksen ja on työaikadirektiivin vastainen.130 

EUT tulkitsi, että ilmaisu "loman saamiselle ja myöntämiselle kansallisessa lainsäädännössä 

ja/tai käytännössä vahvistettujen edellytysten mukaisesti" tarkoittaa, että jäsenvaltioille on jä-

tetty harkintavalta vuosilomaa koskevien yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen ja konkreet-

tisten olosuhteiden osalta, mutta ei vuosilomaa koskevan oikeuden olemassaolosta.131 Toisin 

sanoen jäsenvaltiot voivat säännellä siitä, miten oikeus syntyy, muttei siitä syntyykö se. 

C-397/01–C-403/01 Pfeiffer – viikoittaisella enimmäistyötuntirajalla on suora oikeusvaikutus 

ja tuntirajan ylittäminen edellyttää työntekijän aitoa vapaaehtoisuutta 

Yhdistetyissä tapauksissa C-397/01–C-403/01 Pfeiffer vahvistettiin, että 48-tunnin raja on jo-

kaisen työntekijän EU-oikeudellinen sosiaalinen oikeus132, mutta EUT täsmensi, että työaika-

direktiivin viikoittaista enimmäistyöaikaa koskeva 6 (2) artikla on riittävän selkeä ja tarkka, 

jotta sillä on suora oikeusvaikutus. EUT ei kuitenkaan muuttanut pitkäaikaista tulkintaansa 

siitä, että direktiiveillä ei voi olla horisontaalivaikutusta (oikeusvaikutusta yksityisten oikeus-

subjektien välillä), vaan vetosi yhdenmukaisen tulkinnan periaatteeseen.133 Samalla EUT toi-

saalta rajoitti merkittävästi kansallisen tuomioistuimen harkinnanvaraa 48-tunnin rajan ylittä-

misen kannalta, kun se tulkitsi 6 (2) artiklalle suoran oikeusvaikutuksen.134 Työaikadirektiivin 

viikoittaista enimmäistyötuntirajaa on EUT:n oikeuskäytännön valossa täten pidettävä hyvin 

vahvana työntekijän oikeutena, jonka ylittäminen edellyttää työntekijän aitoa vapaaehtoisuutta. 

C-428/09 Union syndicale Solidaires Isère – vähimmäislepoajat kuuluvat ”jokaiselle työnteki-

jälle” 

Ratkaisussa C-428/09 Union syndicale Solidaires Isère täsmennettiin työaikadirektiivin tarkoit-

tamaa työntekijäkäsitettä, jolle EUT:n mukaan tulee antaa EU-oikeudellinen oma merkitys, 

eikä sitä voida tulkita eri tavalla jäsenvaltioissa.135 EUT:n mukaan työaikadirektiivin 

 
129 C-173/99 BECTU, kohta 43 ja 47. 
130 C-173/99 BECTU, kohta 48. 
131 C-173/99 BECTU, kohta 53. 
132 C-397/01–C-403/01 Pfeiffer 100. 
133 C-106/89 Marleasing, kohta 8; C-397/01–C-403/01 Pfeiffer 120. 
134 Barnard 2012, s. 547. 
135 C-428/09 Union syndicale Solidaires Isère, kohta 28–29; Bruun 2014, s. 49; Miné 2017, s. 6. 
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vähimmäislepoajat eivät ole alisteisia kansalliseen työntekijäkäsitteen määrittelylle, vaan ne 

lähtökohtaisesti kuuluvat ”jokaiselle työntekijälle”.136 Tästä tapauksesta voidaan päätellä, että 

työntekijöitä koskevaa työaikakirjanpitovelvoitetta voidaan rajoittaa vain poikkeuksellisissa ta-

pauksissa, koska vähimmäislepoajat kuuluvat lähtökohtaisesti ”jokaiselle työntekijälle”. 

3.1.2 Tietosuojanäkökulmien huomioiminen 

C‑342/12 Worten – työaikatietopyyntöjä koskeva tarpeellisuuskriteeri ja kohdentumiskriteeri 

Ratkaisussa C‑342/12 Worten EUT totesi, että työaikakirjaukset ovat tietosuojadirektiivin 

95/46/EY137 mukaisia henkilötietoja, koska kyse on ”tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa 

luonnollista henkilöä koskevista tiedoista”.138 Näin ollen henkilötietorekisterin pitäjän (käytän-

nössä yleensä työnantajan) on varmistettava asianmukainen turvallisuustaso ”suhteessa käsit-

telyn riskeihin ja suojattavien tietojen luonteeseen, ottaen huomioon kehityksen taso ja toimen-

piteiden kustannukset”.139 Työnantajan (rekisterinpitäjän) on varmistettava, että työaikatietoi-

hin pääsy on vain asianmukaisilla henkilöillä ja vain heillä on oikeus vastata kolmannen (esi-

merkiksi työsuojeluviranomaisen) esittämään tietojensaantipyyntöön.140 

Lisäksi tietosuojasääntöjen perusteella ei voida estää kolmannen osapuolen (työsuojeluviran-

omaisen) välitöntä pääsyä työaikatietoihin, kunhan tiedonsaantipyyntö on tarpeellinen työoloi-

hin liittyvien valvontatehtävien toteuttamista ja erityisesti työaikoja koskevaa valvontaa var-

ten.141 EUT asetti täten työaikatietoihin pääsylle tarpeellisuuskriteerin ja eräänlaisen kohdentu-

miskriteerin: tietoja saa antaa vain asianmukaisille pyytäjille, kun pyytäjillä on oikeutettu tarve 

saada kyseiset tiedot haltuunsa. Tämä sisältää myös suhteellisuusperiaatteen mukaisen ajatuk-

sen siitä, että rekisterinpitäjän huolehdittava, ettei tietojen luovutuksen yhteydessä anneta muita 

tietoja kuin objektiivisesti tarkasteltuna on tarpeen. Eli vaikka työnantajalla olisi oikeus kerätä 

työntekijöistä muitakin tietoja, on nämä muut tiedot pystyttävä pitämään erillään työsuojeluvi-

ranomaisille tai muille kolmansille toimitettavista tiedoista, jos kolmannella osapuolella ei ole 

oikeutta saada näitä muita tietoja. 

 
136 C-428/09 Union syndicale Solidaires Isère, kohta 31; Poikkeuksista tähän pääsääntöön, katso esimerkiksi C-

147/17 Sindicatul, kohdat 83–87. 
137 Kumottu tietosuoja-asetuksella (EU) 2016/679, jota on sovellettu 25.5.2018 alkaen. 
138 C‑342/12 Worten, kohdat 19 ja 22. 
139 C‑342/12 Worten, kohta 24. 
140 C‑342/12 Worten, kohta 28. 
141 C‑342/12 Worten, kohta 45. 
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Thüsing, Flinke ja Jänsch ovat lisäksi todenneet, että jo tapauksen C‑342/12 Worten jälkeen 

työnantajilla on voitu nähdä olleen EU-oikeuden mukaan velvollisuus pitää kirjaa työntekijöi-

den työajoista, koska asianomaisten viranomaisten pääsy työaikatietoihin edellyttää työaikojen 

dokumentointia.142 Nimenomaisesti tämä velvollisuus toki mainitaan vasta ratkaisussa C-55/18. 

C-266/14 Tyco – palkkatiedot tai asiakastyöhön käytetyt tunnit eivät ole sama asia kuin tosi-

asialliset työtunnit 

Ratkaisussa C-266/14 Tyco työaikakirjanpitovelvoitteen kannalta oleellisinta oli täsmennys, 

jonka mukaan työaikadirektiiviä sovelletaan ainoastaan tiettyihin työajan järjestämistä koske-

viin seikkoihin ja sitä ei lähtökohtaisesti sovelleta työntekijöiden palkkaukseen.143 Työaikakir-

janpidon kannalta tämä tarkoittaa toisaalta myös sitä, että palkkatiedot tai asiakastyöhön käy-

tetyt tunnit eivät välttämättä osoita tosiasiallisia, tehtyjä työtunteja. Jos työaikakirjanpito perus-

tuu ainoastaan palkkatietoihin, on suuri todennäköisuus, ettei tällöin ole voitu tosiasiallisesti 

seurata päivittäisten ja viikoittaisten lepoaikojen toteutumista eikä enimmäistyöaikojen rajoissa 

pysymistä.144 

Näin ollen jos työnantaja haluaa käsitellä työntekijöitä koskevia erilaisia tietoja samassa tieto-

kannassa, on huolehdittava, että tiedoista on asianmukaisesti todennettavissa kuhunkin tarpee-

seen täsmälliset tiedot. Eli tiedoista on esimerkiksi pystyttävä erottelemaan työaikadirektiivin 

mukaan kirjattavat tiedot ja palkanmaksua varten tarvittavat tiedot. Tällaiset erottelut ovat mer-

kityksellisiä tietosuojan näkökulmasta, mutta myös työsuojeluviranomaisten työn kannalta, 

jotta viranomaiset voivat muodostaa kokonaiskuvan työpaikan työolosuhteista. 

3.1.3 Perusoikeuskirjan avulla oikeudeksi 

C-684/16 Max-Planck-Gesellschaft ja C-569/16-C-570/16 Bauer – perusoikeuskirjan 31 (2) 

artiklaa voidaan soveltaa yksityisten välisissä suhteissa 

Perusoikeuskirjassa oikeus, työaikadirektiivissä periaate 

Ratkaisuissa C-684/16 Max-Planck-Gesellschaft ja C-569/16-C-570/16 Bauer linjattiin perus-

oikeuskirjan tulkinnasta. EUT:n mukaan palkallinen vuosiloma on unionin sosiaalioikeuden 

 
142 Thüsing et al. 2019, s. 461. 
143 C-266/14 Tyco, kohdat 47–49; Reinhard 2019, s. 1316. 
144 Samansuuntaisesti Lamponen 2019, s. 33–34; Van Drongelen 2019, s. 1647. 
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periaate, jolla ei ole erityinen merkitys ainoastaan periaatteena vaan siitä määrätään EU:n pe-

rusoikeuskirjan 31 (2) artiklassakin, jolloin sitä voidaan pitää jokaisen työntekijän oikeutena.145 

EUT:n mukaan työaikadirektiivissä ei itsessään ole otettu käyttöön palkallista vuosilomaa kos-

kevaa oikeutta vaan kyseessä on unionin sosiaalioikeuden keskeinen periaate, joka on luonteel-

taan pakottava.146 Pelkästään työaikadirektiivissä olevan vuosilomasäännöksen perusteella ei 

siis ole yksityisten välillä vedottavissa olevaa oikeutta, mutta koska perusoikeuskirjan 31 (2) 

artiklassa selkeästi määrätään jokaisen työntekijän oikeudesta palkalliseen vuosilomaan, vetoa-

malla perusoikeuskirjan 31 (2) artiklaan EUT vältti käänteisen vertikaalivaikutuksen -kieltoon 

liittyvän ongelman (direktiivillä ei voi olla horisontaalista välitöntä vaikutusta). 

Perusoikeuskirjan määräykset eivät estä horisontaalista oikeusvaikutusta 

EUT täsmensi, että toisin kuin esimerkiksi perusoikeuskirjan 27 artiklassa, perusoikeuskirjan 

31 (2) artiklassa ei viitata kyseistä oikeutta rajoittaviin ”unionin oikeuden sekä kansallisten 

lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisi[in] tapauksi[in] ja niissä määrät[tyihin] edellytyksi[in]”. 

Tästä seuraa, että perusoikeuskirjan 31 (2) artiklasta on mahdollista poiketa ainoastaan perus-

oikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdan nojalla ja erityisesti palkallista vuosilomaa koskevan perus-

oikeuden keskeistä sisältöä kunnioittaen.147 Vaikka perusoikeuskirjan mukaan (51 (1) artikla) 

sen määräykset koskevat ”unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia toissijaisuusperiaatteen mu-

kaisesti sekä jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun viimeksi mainitut soveltavat unionin oi-

keutta”, EUT hyväksyi julkisasiamiehen esittämän argumentin, ettei tämän voida katsoa johta-

van siihen, ettei perusoikeuskirjan 31 (2) artiklaa voitaisi soveltaa yksityisten välisiin suhtei-

siin.148 Näin ollen EUT totesi esimerkiksi tapauksen C-684/16 Max-Planck-Gesellschaft ratkai-

sulausemassa, että 

”jos pääasiassa kyseessä olevan kaltaista kansallista säännöstöä ei ole mahdollista tulkita niin, 
että sen yhdenmukaisuus direktiivin 2003/88 7 artiklan ja perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohdan 

kanssa varmistetaan, viimeksi mainitusta määräyksestä seuraa, että kansallisen tuomioistui-

men, jonka käsiteltäväksi on saatettu työntekijän ja hänen entisen työnantajansa, joka on yk-
sityinen, välinen oikeusriita, on jätettävä mainittu kansallinen säännöstö soveltamatta ja huo-

lehdittava siitä, että jollei kyseinen työnantaja voi näyttää toteen, että se on noudattanut kaikkea 

vaadittua huolellisuutta, jotta työntekijällä on tosiasiallisesti mahdollisuus pitää palkallinen vu-

osiloma, johon hänellä on oikeus unionin oikeuden nojalla, mainitulta työntekijältä ei voida evätä 

 
145 C-684/16 Max-Planck-Gesellschaft, kohdat 19–20, 51; C-569/16 Bauer, kohta 38. 
146 C-684/16 Max-Planck-Gesellschaft, kohta 72; C-569/16 Bauer, kohta 83. 
147 C-684/16 Max-Planck-Gesellschaft, kohta 73; myös Anttila et al. 2021a, s. 56–57. 
148 C-684/16 Max-Planck-Gesellschaft, kohta 77; C-569/16 Bauer, kohdat 88–89. 
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hänen saavuttamaansa oikeutta tällaiseen palkalliseen vuosilomaan eikä vastaavasti, kun 

työsuhde päättyy, sellaista rahallista korvausta pitämättä jääneestä”.149 

Toisin sanoen perusoikeuskirjan määräykset eivät selkeästi ja suoraan tue perusoikeuskirjan 

soveltamista yksityisten oikeussubjektien välisissä suhteissa, mutta EUT:n linjasi molemmissa 

ratkaisuissa, etteivät ne myöskään estä sitä.150 Korostettakoon, että näissä tapauksissa oli se ero, 

että Bauerissa tapaus koski julkista työnantajaa ja Max-Planck-Gesellschaftissa yksityistä työn-

antajaa. EUT päätyi aineellisesti kuitenkin samaan lopputulokseen, vaikka oikeusperusta oli 

erilainen: julkisen työnantajan tapauksessa (Bauer) sekä työaikadirektiivin 7 artiklalla että pe-

rusoikeuskirjan 31 (2) artiklalla arvioitiin olevan suora oikeusvaikutus, kun taas yksityisen 

työnantajan tapauksessa (Max-Planck-Gesellschaft) vain perusoikeuskirjan 31 (2) artiklalla oli 

suora oikeusvaikutus.151 Tämä ero johtuu ns. käänteisen vertikaalivaikutuksen -kiellosta, jota 

käsiteltiin tarkemmin kappaleessa 2.3. Kainerin mukaan tapauksessa Max-Planck-Gesellschaft 

EUT johti lisäksi ensimmäistä kertaa positiivisen toimintavelvollisuuden yksityiselle toimijalle 

suoraan perusoikeuskirjan säännöksestä.152 

Kokonaisvaltainen arviointi ja spill over -vaikutus 

Hilbrandt on todennut, että perusoikeuskirjan keskeisten työoikeudellisten artikloiden aineelli-

nen sisältö (27–31 artiklat) muodostuu kokonaisvaltaisesta arvioinnista (Gesamtschau), johon 

vaikuttaa EU-oikeus (direktiivien perustelut), kansainväliset sopimukset, jäsenvaltioiden yhtei-

nen valtiosääntöperinne sekä kansalliset säädökset ja käytännöt. Tällöin (perus)oikeuksien ja 

niistä johdettavien velvollisuuksien sisältö ei muodostu yksinomaan direktiivien säännöksistä 

(eli velvollisuus ei voi dogmaattisesti muodostua EU:n sekundäärioikeudesta), vaan direktii-

vien säännökset ovat osana sitä kokonaistarkastelua, jonka perusteella perusoikeuskirjan yksit-

täisen oikeuden sisältö ja merkitys tarkentuu. Direktiivin säännös on tällöin siis eräänlainen 

perusoikeuden konkreettinen ilmenemismuoto ja -malli, muttei perusoikeuden nimenomainen 

oikeuslähde.153 

 
149 C-684/16 Max-Planck-Gesellschaft, kohta 81. Tummennukset kirjoittajan. 
150 Yhdistetyt asiat C-569/16-C-570/16 Bauer, kohdat 88–89; C-684/16 Max-Planck-Gesellschaft, kohta 77; 

FRAU 2020, s. 14; vertaa Sittard; Esser 2019, s. 287; Wank 2020, s. 4. 
151 C-684/16 Max-Planck-Gesellschaft, kohdat 72–81; C-569/16 Bauer, kohdat 71–74, 80–92. 
152 Kainer 2020, s. 152. 
153 Hilbrandt 2019, s. 1174–1175; C-555/07 Kücükdeveci, kohdat 20 ja 50; Perusoikeuskirjan johdannon 5. kap-

pale (oikeuslähteistä tarkemmin); katso myös Panascì 2019, s. 447. 
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Tällä EUT:n linjaamalla niin sanotulla perusoikeuskirja-sekundäärioikeus-suhteella ja sitä kos-

kevilla periaatetulkinnoilla on ollut EU-oikeudessa tavanomainen ”spill-over” -vaikutus tämän 

tutkielman kannalta keskeisimmässä ratkaisussa C-55/18 CCOO, jota käsitellään seuraavaksi 

tarkemmin.154 

3.2 Ratkaisu C-55/18 CCOO  

3.2.1 Työaikakirjanpitovelvollisuus vahvistettu perusoikeuskirjassa 

Ratkaisussa C-55/18 CCOO EUT jatkoi siitä, mihin ratkaisuissa C-684/16 Max-Planck-Gesell-

schaft ja C-569/16 Bauer oikeudellisesti jäätiin.155 Ennakkoratkaisupyynnössä kysyttiin, vel-

voittaako työaikadirektiivin ja EU:n perusoikeuskirjan säännökset pitämään kirjaa päivittäisistä 

työajoista. 

Työsuhteen heikomman osapuolen todistuskeinot 

Ratkaisussa C-55/18 EUT piti päivittäisen työaikakirjanpidon sijasta tulevia muita todistuskei-

noja (kuten työtekijäkollegojen todistajalausuntoja, sähköpostiviestejä, matkapuhelintietoja) 

riittämättöminä objektiivisesti ja luotettavasti todistamaan työntekijän päivittäisten ja viikoit-

taisten työtuntien määrät.156 Jos päivittäistä työaikakirjanpitoa ei ole, on EUT:n mukaan ole-

massa uhka, että työntekijän enimmäistyöaikoja ja vähimmäislepoaikoja koskevien oikeuksien 

toteutuminen jää työnantajan harkinnan varaan: työntekijän on erittäin vaikeaa ja käytännössä 

jopa mahdotonta valvoa enimmäistyöaikaa ja lepoaikoja koskevan perusoikeuden toteutumista, 

jos työpaikalla ei ole objektiivista ja luotettavaa työaikakirjanpitoa työntekijän suorittamista 

päivittäisistä ja viikoittaisista työtunneista sekä niiden ajallisesta jakautumisesta ja ylityötun-

neista.157 

Työntekijöiden perusoikeus, jäsenvaltioiden ja työnantajien velvollisuus 

EUT katsoi, että työaikadirektiivin tavoitteen mukaisesta [teleologisesta] tulkinnasta eli työn-

tekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta ja perusoikeuskirjan 31 (2) artiklasta seu-

raa, että työntekijälle muodostuu oikeus ja työnantajalle velvollisuus päivittäiseen 

 
154 Lisää EUT:n periaatelinjausten ”spill-over” -vaikutuksesta: Bruun 2014, s. 50–51. 
155 C-55/18 CCOO, kohta 2. 
156 C-55/18 CCOO, kohdat 53–57. 
157 C-55/18 CCOO, kohdat 47–48, 58; vertaa ILO 2018, s. 297–298. 
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työaikakirjanpitoon. Työntekijää suojataan myös työntekijältä itseltään, koska EUT totesi, ettei 

keskimääräisestä viikoittaisesta enimmäistuntimäärästä voida poiketa edes työntekijän suostu-

muksella, paitsi työaikadirektiivin 22 artiklan sallimissa poikkeustilanteissa.158 

Työaikakirjanpitojärjestelmän olemassaolo on siis tärkeää sen selvittämiseksi, onko enimmäis-

työaikoja noudatettu työaikadirektiivissä säädettyjen vertailujaksojen puitteissa (artiklat 16 ja 

19) 49 ja onko päivittäisiä (artikla 3) ja viikoittaisia (artikla 5 ja 16) vähimmäislepoaikoja nou-

datettu.159 EUT:n mukaan työaikadirektiivissä ja perusoikeuskirjassa vahvistettujen oikeuksien 

tehokas vaikutus edellyttää, että jäsenvaltioiden on säänneltävä velvollisuudesta, jonka avulla 

voidaan objektiivisesti ja luotettavasti todeta päivittäin ja viikoittain suoritetut työtunnit.160 

Muutoin poistetaan sekä työnantajilta että työntekijöiltäkin mahdollisuus tarkastaa, onko enim-

mäistyöaikoja ja lepoaikoja noudatettu, mikä omiaan vaarantamaan työaikadirektiivin tavoit-

teen eli työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden paremman suojelemisen.161 

EUT ohjeistaa jäsenvaltioita toteamalla, että niillä on harkintavaltaa työaikakirjanpitojärjestel-

män toteuttamiseen liittyvien konkreettisten yksityiskohtien määrittelyssä: erityisesti se, missä 

muodossa työaikakirjanpito on järjestettävä jää jäsenvaltioiden toimivaltaan, ja jäsenvaltioissa 

voidaan tarvittaessa ottaa huomioon kunkin toimialan tai jopa yksittäisen yrityksen erityispiir-

teet (kuten yrityksen koko).162 Tämä on ainoa ohje, jonka EUT antaa työaikakirjanpidon käy-

tännön toteuttamisesta, joten jäsenvaltioille jää vielä paljon pohdittavaa kansallisessa imple-

mentoinnissa. Höpfner, Daum ja Kortmann ovat todenneet, että joka tapauksessa yrityksen 

koko voi vaikuttaa nimenomaan vain työaikakirjanpidon muotoon, ei siihen, että onko sitä työ-

paikalla olemassa.163 

Ratkaisulauselma 

EUT päätyi ratkaisussaan siihen, että  

”Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2003/88/EY 3, 5 ja 6 artiklaa, luettuina Euroopan perusoikeuskirjan 31 

 
158 Työaikadirektiivi 2003/88/EY, johdanto-osan 2 kohta; Hüpers; Reese 2019, s. 55; C-55/18 CCOO, kohta 39; 

Klein; Leist 2019, s. 371: Kleinin ja Leistin mukaan vaikka työntekijä ei itse haluaisi, että hänen työaikaansa 

seurataan, on työaikaa kuitenkin seurattava, jollei työntekijää koske työaikadirektiivin sallima poikkeus. 
159 C-55/18 CCOO, kohdat 49–50. Ratkaisussa käytetään ’ja’-sanaa enimmäistyöaikojen ja lepoaikojen välillä, 

joten työaikakirjanpito palvelee molempien selvittämistä. 
160 C-55/18 CCOO, kohta 50. 
161 Ibid. 
162 C-55/18 CCOO, kohta 63. 
163 Höpfner; Daum 2019, s. 280; Kortmann 2019, s. 4. 
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artiklan 2 kohdan sekä toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen 

edistämiseksi työssä 12.6.1989 annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY 4 artiklan 1 kohdan, 

11 artiklan 3 kohdan ja 16 artiklan 3 kohdan valossa, on tulkittava siten, että ne ovat esteenä 
jäsenvaltion lainsäädännölle, joka ei siitä kansallisessa oikeuskäytännössä omaksutun tulkinnan 

mukaan velvoita työnantajia ottamaan käyttöön järjestelmää, jonka avulla kunkin työntekijän su-

orittaman päivittäisen työajan pituus voidaan mitata.”164 

Toisin sanoen, EU:n perusoikeuskirjan 31 (2) artiklan mukainen tulkinta työaikadirektiivin 

enimmäistyöaikoja ja lepoaikoja koskevista artikloista velvoittaa työantajia ottamaan käyttöön 

järjestelmän, jonka avulla kunkin työntekijän suorittaman päivittäisen työajan pituus voidaan 

mitata.165 

3.2.2 Työaikadirektiivin täysi tehokkuus (effet utile) 

Ratkaisun C-55/18 CCOO keskiössä on täyden tehokkuuden -periaate (effet utile), joka ei si-

nänsä ollut uusi asia, vaan jatkoa EUT:n aikaisemmasta oikeuskäytännöstä:166 Kainerin mukaan 

effet utile on EUT:n ja EU-oikeuden ”DNA:ssa” ja sillä täydennetään lainsäädännöllisiä auk-

koja tai jännitteitä, joita EU:n kaltaisessa ylikansallisessa ja kansainvälisessä organisaatiossa 

[väistämättä] syntyy. Tämä selittää myös ratkaisun C-55/18 rakennetta.167 

Työaikadirektiivi ei sisällä työaikakirjanpidolle konkreettisia toteuttamistapoja, vaan jäsenval-

tioiden on toteutettava ”tarvittavat toimenpiteet” työaikadirektiivin ja työturvallisuusdirektiivin 

velvoitteiden täyttämiseksi.168 Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että nämä toimenpiteet tosiasi-

allisesti takaavat työntekijöille lepoajat ja enimmäistyötuntimäärät, eikä yksityiskohtaiset sään-

nöt saa tehdä näistä oikeuksista aineellisesti sisällöttömiä.169 Täten kyse ei ole siitä, pitäisikö 

työaikakirjanpito olla, vaan siitä, millainen sen tulisi olla.170  

EUT toteaa, jäsenvaltioiden on velvoitettava työnantajat ottamaan käyttöön työaikakirjanpito-

järjestelmä, eli kansallisilla lainsäätäjillä on harkinnanvaraa vain velvoitteen sisällön ja raken-

teen osalta, ei sen olemassaolosta. Tämä johtaa siihen, että jos jäsenvaltion kansallisessa 

 
164 C-55/18 CCOO, kohta 71. Tummennukset kirjoittajan. 
165 Holst-Christensen 2019, s. 22. 
166 C-9/70 Finanzamt Traunstein, kohta 5; C-41/74 van Duyn, kohta 13; Thüsing et al. 2019, s. 459–461; Lörcher 

2019, s. 6; C-397/01–C-403/01 Pfeiffer, kohdat 114–118 (viikoittaisen enimmäistyöajan ylittämisestä); C-684/16 

Max-Planck-Gesellschaft, kohta 45 (palkallisesta vuosilomasta); C-484/04 komissio v. Ison-Britannia, kohta 40 

(todellisesta lepoajasta). 
167 Kainer 2020, s. 150; myös ArbG Emden 2 Ca 144/20, kohta IV 2e. 
168 C-55/18 CCOO, kohdat 38, 40–41; Thüsing et al. 2019, s. 460; Sittard; Esser 2019, s. 287; Höpfner; Daum 

2019, s. 271. 
169 C-55/18 CCOO, kohdat 42–43. 
170 Lörcher 2019, s. 9; Klein; Leist 2019, s. 369–370; Ulber 2020, s. 68; Schrader 2019, s. 1036; Heuschmid 2019, 

s. 1854; vertaa Latzel 2019, s. 480. 
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lainsäädännössä ei edellytä työnantajilta työaikakirjanpitoa, jolla voitaisiin objektiivisesti ja 

luotettavasti todeta työntekijän suorittamien työtuntien ja ylityötuntien määrää sekä niiden ja-

kautuminen ajallisesti, on kansallinen lainsäädäntö effet utile -periaatteen vastainen.171 

3.2.3 Työntekijän heikompi asema teleologisena tulkintaperusteena 

Teleologinen tulkinta on EU-oikeudessa tavanomaista 

Työaikadirektiivistä ja perusoikeuskirjasta ei ole sanamuodon perusteella tehtävissä sellaista 

yksiselitteistä tulkintaa, että kaikilla työantajilla on kaikkia työntekijöitä koskeva työaikakir-

janpitovelvollisuus, joten EUT:n tulkintaa ratkaisussa C-55/18 on kritisoitu.172 Toisaalta va-

kiintuneen EUT:n oikeuskäytännön mukaan kansallisilla tuomioistuimilla on velvollisuus tul-

kita kansallista lainsäädäntöä mahdollisimman pitkälle direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen 

mukaisesti, jotta direktiivin tavoitteet saavutettaisiin:  

”unionin oikeussäännön tulkinnassa on otettava huomioon paitsi sen sanamuoto myös asiayhteys 
ja sillä lainsäädännöllä tavoitellut päämäärät, jonka osa tämä oikeussääntö on”.173 

Teleologisessa tulkinnassa tarkoituksena on tulkita lakia sen tarkoituksen, päämäärän ja ta-

voitteen mukaisesti ja valita eri tulkintavaihtoehdoista lain tavoitteen toteutumisen kannalta so-

pivin.174 Se on hyödyllinen työväline erityisesti silloin, kun lain sanamuodon mukaisella tul-

kinnalla ei päästä tyydyttävään ratkaisuun. Teleologinen tulkinta on yleistä EU-oikeudessa: 

yleisyyden syyt liittyvät EU:n lainsäädäntöprosesseihin, EU:n ylikansalliseen luonteeseen sekä 

EUT:n perustuslailliseen asemaan EU-oikeuden tulkitsijana. Näin ollen ei ole mielekästä arvi-

oida EUT:n ratkaisujen lopputuloksia vain sen perusteella, onko tulkinta pysynyt sanamuodon 

puitteissa vai ei, koska EU-oikeuden sovellettavuus edellyttää tietynlaista dynaamisuutta. Toi-

saalta teleologisen tulkinnan tulisi kuitenkin olla yhdenvertainen ja ennustettava.175 

Lainsäätämistä vai lain tulkintaa? 

Teleologinen tulkinta kohdistuu ratkaisussa C-55/18 sekä työaikadirektiivissä (3, 5 ja 5 artikla) 

että työturvallisuusdirektiivissä (4 ja 6 artikla) annettuun sanamuotoon ’tarvittavat 

 
171 C-55/18 CCOO, kohta 60. 
172 Esimerkiksi Bayreuther 2019, s. 446–447; Latzel 2019, s. 472–477. 
173 C-585/19 Academia de Studii Economice, kohta 38; C-555/07 Kücükdeveci, kohta 48; Hietala et al. 2020a, s. 

36; Koskinen et al. 2018, I työoikeuden perusteita>2. Työoikeuden normijärjestelmä>Työlainsäädäntö>Lakinor-
mien tulkinta>Sanamuoto ja tarkoitus –  Muut tulkintaperusteet (verkkokirja, käyty 27.7.2020). 
174 Ojala 2005, s. 224; Tridimas 1996, s. 202–203; Beck 2017, s. 337–342. 
175 Ojala 2005, s. 225; Tridimas 1996, s. 203, 206; Nicola 2016, s. 877–879. 
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toimenpiteet’, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Sana-

muoto on lavea, mikä jättää jäsenvaltioille paljon harkintavaltaa sen suhteen, mitkä toimenpi-

teet kussakin jäsenvaltiossa valitaan. Toisaalta toimenpiteet eivät saa alittaa vähimmäisvaati-

muksia, joita EUT pyrkii ratkaisussa C-55/18 määrittelemään.176 

Kleinin, Leistin ja Kainerin mukaan EUT:n valitsema tulkintatapa ei ollut lainsäätämistä, vaan 

siinä pysyttiin työaikadirektiivin tulkinnassa: sanamuoto ’tarvittavat toimenpiteet’ on työaika-

direktiivissä tarkemmin määrittelemätön termi, jonka tarkempaan tulkintaan EUT:llä on [yk-

sinomainen] oikeus.177 Kyseinen sanamuoto antaa jäsenvaltioille paljon harkintavaltaa toteut-

tamistapojen näkökulmasta, mutta se ei mahdollista tarvittavien toimenpiteiden toteuttamatta 

jättämistä.178 Tällöin voidaan katsoa, että EUT:n tulkinta on pysynyt ”sallituissa puitteissa”.179 

Ennustettavuus ja yhdenvertaisuus 

Tehdyn tulkinnan ennustettavuudesta voidaan todeta, että yllä käsitellyt ratkaisut C-569/16 

Bauer ja C-684/16 Max-Planck-Gesellschaft olivat eräänlaisia ennakkovaroituksia perusoi-

keuskirjan ja direktiivin ”yhteistulkinnasta”: tapauksissa Bauer, Max-Planck-Gesellschaft ja 

CCOO oli kyse saman säännöksen eli perusoikeuskirjan 31 (2) artiklan soveltamisesta.180 Li-

säksi EUT:n ratkaisu C-55/18 CCOO pohjautuu yllä käsiteltyyn oikeuskäytäntöön, jota on ker-

tynyt jo yli 20 vuoden ajalta. Työaikasuojelun suuntaviivat ja ratkaisun C-55/18 CCOO loppu-

tulos eivät siis ole tässä valossa voineet olla täysin yllättäviä ja ennustamattomia181. 

Tulkinnan yhdenvertaisuutta (tai tasapuolisuutta molemmille työmarkkinaosapuolille) on vai-

keampi arvioida kuin ennustettavuutta. Useaan otteeseen mainittu työntekijän heikomman ase-

man -periaate puoltaa EUT:n valitsemaa tulkintalinjaa, mutta toisaalta on aiheellista kysyä, tu-

lisiko työaikasuojelua koskevissa ratkaisuissa ottaa tarkempaan tarkasteluun myös perusoikeus-

kirjan 16 artiklassa säädetty elinkeinovapaus. Elinkeinovapauteen liittyviä kriittisiä komment-

teja on lisää seuraavassa kappaleessa, joten niitä ei käsitellä tässä enemmän. 

 
176 Klein; Leist 2019, s. 366; Ulber 2020, s. 18. 
177 Klein; Leist 2019, s. 366; Kainer 2020, s. 150; vertaa Tridimas 2011, s. 737, 756: EUT:n oikeuskäytäntöme-

nettelyjä voidaan kuvailla jopa perustuslailliseksi valvonnaksi, joka kohdistuu EU:n ja EU:n jäsenvaltioiden EU-

oikeudellisiin velvollisuuksiin. 
178 Klein; Leist 2019, s. 366; samansuuntaisesti Ulber 2020, s. 55. 
179 Samanlaiseen johtopäätöksen on päätynyt myös Emdenin työtuomioistuin: ArbG Emden 2 Ca 144/20, kohdat 

IV 2d–2e. 
180 Samansuuntaisesti Brors 2019, s. 1179; Thüsing et al. 2019, s. 458–459. 
181 Tällaisten pienien mutta varmojen askelien ottaminen on EUT:lle tyypillistä, mutta se samalla luo EUT:n oi-

keuskäytäntöön ennustettavuutta: Beck 2017, s. 353. 
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3.2.4 Ratkaisua koskeva kritiikki 

”Maksimaalinen intensiteetti” ja vähimmäisvaatimukset 

EUT:n ratkaisua C-55/18 CCOO on kritisoitu erityisesti siitä, että työaikakirjanpitoa koskevasta 

ideaalitilanteesta päädytään liian yksioikoisesti työnantajia sitovaan työaikakirjanpitovelvoit-

teeseen.182 Latzelin ja Bayreutherin mukaan EUT otti ratkaisussa lainsäätäjän aseman: lainsää-

täjän tulisi päättää yksittäisten säädösten tavoitteista ja tavoitteiden intensiivisyydestä ja on 

lainsäätäjän tehtävä luoda oikeusnormeja ”tyhjästä” (ei EUT:n).183 Latzelin, Höpfnerin ja Dau-

min mukaan EUT valitsi työaikadirektiivin tavoitteen tulkinnassa ”maksimaalisen intensitee-

tin”, vaikka direktiivi sallisi muitakin, vähemmän intensiivisiä vaihtoehtoja: EUT:n mielestä 

sopivin vaihtoehto onkin yhtä äkkiä työnantajaa sitova velvollisuus.184 Bayreuther, Höpfner ja 

Daum ovatkin katsoneet, että EUT:n viimeaikoina harjoittamalla perusoikeusmyönteisellä tul-

kinnalla monelle direktiiville tulee käytännössä suora oikeusvaikutus, vaikka direktiivien pitäisi 

SEUT 288 artiklan mukaisesti velvoittaa vain tavoitteidensa osalta.185 Wankin mukaan EUT:n 

valitsema linja horjuttaa EU:n institutionaalista tasapainoa, koska EU:n lainsäätäjille kuuluva 

toimivalta vaikuttaa valuvan Luxemburgin tuomareille.186 

Elinkeinovapauden punninta 

Yksi mahdollinen aukko EUT:n argumentoinnissa on se, ettei ratkaisussa C-55/18 CCOO kä-

sitellä perusoikeuskirjan 16 artiklassa säännellyn elinkeinovapauden ja perusoikeuskirjan 31 

(2) artiklassa säännellyn työaikasuojelun suhdetta toisiinsa.187 Artiklassa 31 (2) sanamuotona 

on ”jokaisella työntekijällä on oikeus” ja 16 artiklassa elinkeinovapaus ”vain” tunnustetaan yh-

teisön oikeuden sekä kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti, mutta teleologista 

tulkintaa olisi voinut harjoittaa elinkeinovapaudenkin näkökulmasta. 

Työaikakirjanpitovelvoitteella rajoitetaan elinkeinovapautta ainakin siten, että se lisää työnan-

tajien hallinnollisia kustannuksia. On kuitenkin muistettava, että työaikadirektiivissä todetaan, 

ettei työaikasuojelu saisi olla riippuvainen pelkästään taloudellisista seikoista, ja valittiinpa 

 
182 Latzel 2019, s. 473; Bayreuther 2019, s. 446. 
183 Latzel 2019, s. 473; Beyreuther 2019, s. 446; samansuuntaisesti Höpfner; Daum 2019, s. 274–275; Wank 2020, 

s. 12; Hüpers; Reese 2020, s. 54. 
184 Latzel 2019, s. 473–474; Höpfner; Daum 2019, s. 272. 
185 Bayreuther 2019, s. 447; Höpfner; Daum 2019, s. 275; myös Wank 2020, s. 11; Bayreuther 2020, s. 2. 
186 Wank 2020, s. 12. 
187 Heuschmid 2019, s. 1854; Klein; Leist 2019, s. 369. 
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minkälainen työaikakirjanpitotapa tahansa, liittyy siihen kustannuksia (esimerkiksi kynä ja pa-

peri).188 Tästä syystä elinkeinovapautta voi rajoittaa ennemmin se, että lainsäätäjä sääntelee 

pakottavasti työaikakirjanpidon teknisestä toteuttamistavasta.189 Jos pakottavalla sääntelyllä 

valittu järjestelmä olisi hallinnollisesti raskas, haittaisi se erityisesti pienten yritysten elinkei-

novapautta.190 EUT olisi siis voinut käsitellä työaikakirjanpitovelvoitetta tasapainoisemmin, 

molempien osapuolten perusoikeuksien näkökulmasta.191 

Perusoikeuskirjan suhde direktiiveihin 

Lörcher, Höpfner, Daum ja Klinge ovat kritisoineet sitä, ettei verrattain uutta perusoikeuskirja-

sekundäärioikeus-suhdetta tarkennettu ja avattu työaika-asioiden yhteydessä tarkemmin, vaan 

viitattiin lähinnä vain vuosilomaa koskevaan oikeuskäytäntöön. Vaikuttaa siltä, että työaikadi-

rektiiville jää perusoikeuskirjaa tukeva funktio tässä keskinäissuhteessa, mutta EUT olisi voinut 

olla selkeäsanaisempi. Nyt täytyy vain analogisesti olettaa, että EUT:n oikeuskäytännössä esi-

tetyn aikaisemman linjauksen mukaisesti työntekijät voivat jo nyt suoraan vedota työnantajan 

velvollisuuteen ylläpitää ja luoda työaikakirjanpitojärjestelmä, joka täyttää ratkaisussa C-55/18 

asetetut reunaehdot.192 Tällainen johtopäätös onkin jo tehty saksalaisessa oikeuskäytännössä, 

kun työaikakirjanpidon laiminlyömistä koskevassa ratkaisussa Emdenin työtuomioistuin totesi, 

että perusoikeuskirjan 31 artikla soveltui suoraan työnantajan ja työntekijän väliseen suhtee-

seen. Lisäksi Emdenin työtuomioistuimen mukaan Saksan työaikalakia ei ole tarvinnut muuttaa 

C-55/18 jälkeen, jotta työantajalle olisi syntynyt velvollisuus työaikakirjanpitojärjestelmään, 

joka on objektiivinen, luotettava ja johon on pääsy, vaan tämä velvollisuus on olemassa jo EU:n 

perusoikeuskirjan nojalla.193 

Lisäksi Wank on todennut, että normihierarkia toimii lähtökohtaisesti siten, että ylemmän tason 

abstraktista sääntelystä siirrytään alemmalla tasolla konkreettisempaan ja yksityiskohtaisem-

paan sääntelyyn. Eli jos EU:n perusoikeuskirjan perusoikeus on konkretisoitu direktiivissä, pi-

täisi soveltaa direktiiviä eikä perusoikeuskirjaa, ja jos direktiivi on implementoitu kansalliseen 

oikeuteen, tulisi soveltaa kansallista oikeutta. Muussa tapauksessa voidaan jättää alemman 

 
188 Työaikadirektiivi 2003/88/EY, johdanto-osan 4 kohta; Klein; Leist 2019, s. 369. 
189 Klein; Leist 2019, s. 369. 
190 Klein; Leist 2019, s. 369. 
191 Perusoikeuskirjan oikeuksien keskinäisestä punninnasta: Lenaerts 2012, s. 392–393. 
192 Lörcher 2019, s. 6–7; Bayreuther 2019, s. 447; Bayreuther 2020, s. 3; Klinge 2019, s. 29–31; samansuuntaisesti 

Siotto 2019, s. 703. 
193 ArbG Emden 2 Ca 94/19, s. 4–6. 
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tasoinen sääntely sääntelemättä, koska voitaisiin aina vedota suoraan perusoikeuskirjaan (kor-

keamman tason sääntelyyn) ja siten sivuuttaa alemman tasoinen sääntely. Kyse on siis normi-

hierarkiaan sisältyvästä konkretisoitumisesta ja EU:n lainsäätäjien toimivaltasuhteista, ei lex 

specialis -periaatteen soveltamisesta.194 Vaikkei Wank tässä kohtaa suoraan kritisoi nimen-

omaan ratkaisua C-55/18, on tämä ajatteluketju huomionarvoinen, koska EUT toteaa ratkai-

sussa C-55/18, että työaikadirektiivissä ei vahvisteta konkreettisia tapoja, joilla jäsenvaltioiden 

on turvattava päivittäisten ja viikoittaisten lepoaikojen noudattaminen ja viikoittaisten enim-

mäistyöaikojen ylittymisen estäminen.195 Tämän jälkeen EUT velvoittaa jäsenvaltiot toteutta-

maan yksityiskohtaiset säännöt, joilla kyseiset työaikadirektiivin oikeudet eivät jää aineellisesti 

sisällöttömiksi.196 

Voidaan siis kysyä, onko oikeustila tarkoituksenmukainen, koska EUT:n ratkaisun oikeuslähde 

on käytännössä perusoikeuskirjassa? Onko EUT:n valitsema linja ”EU:n perusoikeuskirjan vää-

rinkäyttöä”?197 Wankin lisäksi tätä ovat pohtineet ainakin Hüpers, Reese, Baeck ja Winzer, 

jotka ovat todenneet, että EU:n perusoikeuskirjan 51 artiklan sanamuodoista on johdettavissa, 

ettei lainsäätäjillä ollut tarkoitus luoda perusoikeuskirjalla välittömiä oikeuksia yksityisten vä-

lillä.198 EUT on tulkinnut ratkaisun C-55/18 jälkeen esimerkiksi yhdistetyissä asioissa C‑609/17 

ja C‑610/17 TSN, ettei yli neljän viikon vuosilomaoikeuksiin sovelleta työaikadirektiiviä 

(2003/88) taikka perusoikeuskirjan 31 (2) artiklaa, koska ne ylittävät EU-oikeuden vähimmäis-

vaatimukset.199 Näin ollen tämä kysymyksenasettelu on edelleen relevantti ja vaatinee lisätar-

kennuksia EUT:ltä ja/tai lainsäätäjiltä. 

3.3 Johtopäätökset 

Ratkaisu C-55/18 CCOO perustuu työsuojelulliseen työoikeuteen: ensisijaisena tarkoituksena 

on työntekijöiden terveyden suojelu, ei suora vaikutus korvausriitoihin.200 Heuschmidin 

 
194 Wank 2019, s. 4–5; vertaa Bauer C-569/16, kohdat 83–85; Kainer 2020, s. 151, 154. 
195 C-55/18, kohdat 40–41. 
196 C-55/18, kohta 43. 
197 Wank 2020, s. 4, 11; katso myös Kainer 2020, s. 154–155: Kainer kysyy, onko EUT avannut pandoran lippaan, 

joka avaa uusia mahdollisuuksia EU:n työoikeudessa, jota perinteisesti on säännelty EU:n sekundäärioikeudella; 

Panascì 2019, s. 447: Panascì on todennut, että EUT:n valitsema linja on ennemmin oireita lieventävä (palliative) 

kuin niitä parantava, kun direktiiveillä ei voi olla oikeusvaikutusta horisontaalisesti. 
198 Hüpers; Reese 2019, s. 54–55; Baeck; Winzer 2020, s. 101. 
199 Yhdistetyt asiat C‑609/17 ja C‑610/17 TSN, kohdat 51–55. Ennakkoratkaisupyyntö tehtiin Suomen työtuomio-

istuimen tapauksissa TT 2020:61 ja TT 2020:62; Anttila et al. 2021a, s. 57–58. 
200 Ulber 2020, s. 15, 20. 
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mukaan ratkaisulla C-55/18 EUT vahvisti EU:n sosiaalista ulottuvuutta.201 EUT ei rajoittanut 

ratkaisun C-55/18 vaikutuksia ajallisesti, joten ratkaisusta johdettavissa olevat oikeusohjeet 

ovat lähtökohtaisesti hyödynnettävissä ratkaisua ennen (ex ante) ja sen jälkeen olleisiin tapauk-

siin (ex post).202 

Ratkaisun C-55/18 CCOO substanssi voidaan tiivistää ja ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

voidaan vastata seuraavasti:203 

1) Työaikakirjanpidolle on asetettu laadullisia ehtoja, joten ”mikä tahansa” työaikakirjanpito 

ei täytä työaikadirektiivin vaatimuksia. Kyse ei ole siitä, pitäisikö työaikakirjanpito olla, 

vaan siitä, millainen sen tulisi olla. 

2) Työn aloittamis- ja lopettamisajankohta sekä työajan kesto tulee lähtökohtaisesti pystyä 

kirjaamaan siten, että kunkin työntekijän suorittaman päivittäisen työajan pituus voidaan 

mitata (pääsääntö). 

3) Työantajan on pystyttävä työaikakirjanpidon perusteella varmistamaan työntekijän päivit-

täinen ja viikoittainen lepoaika, ja se, ettei työntekijän viikoittainen työaika ylitä työaika-

direktiivissä asetettua enimmäismäärää. 

4) Työaikakirjanpito täytyy järjestää siten, että työntekijällä on siihen pääsy ja että kirjauksia 

voidaan sellaisenaan tehokkaasti käyttää todistusaineistona mahdollisessa riitatilanteessa. 

5) Työaikakirjanpidon perusteella suojattava oikeushyvä on ensisijaisesti työntekijän terveys 

ja turvallisuus, ei palkanmaksun oikeellisuus. Tämä tarkoittaa toisaalta, ettei työaikadirek-

tiivin nojalla saa kerätä tietoja, jotka ylittävät direktiiville asetetun työsuojelullisen tavoit-

teen (työn aloitus- ja lopetusajan sekä viikoittaisten työtuntien todentaminen). 

6) Työaikakirjanpidon tiedot on oltava asianomaisten työsuojeluviranomaisten ja työnteki-

jöiden edustajien saatavilla, jotta he voivat omassa työssään varmistaa työaikadirektii-

vissä luotujen oikeuksien toteutumisen. Kolmansille osapuolille ei saa työaikakirjanpitoa 

koskevan tietopyynnön yhteydessä luovuttaa muita kuin työaikakirjanpitoa koskevia tie-

toja, vaikka työnantajalla olisi oikeus tai työntekijän suostumus kerätä muitakin tietoja.  

 
201 Heuschmid 2019, s. 1854. 
202 Lörcher 2019, s. 8; C-585/19 Academia de Studii Economice, kohdat 78–81: EUT tulkitsee EU-oikeutta en-

nakkoratkaisupyynnöissä ensisijaisesti niin, että tulkinnasta ilmenee, miten EU-oikeutta täytyy tai olisi täytynyt 

tulkita ja soveltaa sen voimaantulosta lähtien, eli EUT:ssä rajataan ratkaisujen ajallisia oikeusvaikutuksia vain 

hyvin harvoin. 
203 Tämä tiivistelmä on muokattu listasta, joka löytyy lähteestä Ulber 2020, s. 28–29, ja sitä on täydennetty lähteistä 

Ulber 2020, s. 15–27, 68; Heuschmid 2019, s. 1853–1854; Lörcher 2019, s. 9; Klein; Leist 2019, s. 369–370; 

Schrader 2019, s. 1036; Latzel 2019, s. 480; Personalwirtschaft 2019, s. 30. 



 

42 

 

4 TYÖAIKAKIRJANPIDON YKSITYISKOHDAT JA KÄYTÄNTÖ 

4.1 Työaikakirjanpidon konkreettiset yksityiskohdat ja järjestelmän muoto 

Työaikakirjanpidolle asetetut objektiivisuus-, luotettavuus- ja pääsykriteerit ovat kumulatiivisia 

ja vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden: tavoitteena on työntekijöiden terveydellinen ja sosiaa-

linen suojaaminen.204 Seuraavaksi käsitellään näiden kriteerien sisältöä yksitellen. 

4.1.1 Objektiivisuuskriteeri 

Vaikeasti manipuloitavat luvut 

EUT totesi ratkaisussa C-55/18 CCOO, että työaikakirjanpitoa koskevan järjestelmän tulisi olla 

objektiivinen.205 Vaikka objektiivisuuden määritelmä voi vaihdella jäsenvaltioiden oikeusjär-

jestelmissä ja -ajattelussa, on objektiivisuudelle työaikakirjanpitoa koskevassa tarkastelussa an-

nettava EU-oikeuden mukainen merkitys. 

Objektiivisuuden ydinongelma on, mihin objektiivisuutta verrataan. Voidaan ensinnäkin kat-

soa, että työaikakirjanpito on objektiivinen, jos se tuottaa objektiivisesti todennettavissa ja hyö-

dynnettävissä olevia tuloksia tosiasiallisista työajoista.206 Toisaalta se voi olla objektiivinen 

vasta, kun työaikojen lisäksi itse keräämisprosessi on objektiivinen, eli prosessi ei ole sidottu 

vain työnantajan tai vain työntekijän antamiin tietoihin.207 Ulberin mukaan työaikakirjanpidon 

kontekstissa EUT tarkoittaa objektiivisuudella näitä molempia näkökulmia, mikä vaikuttaa pe-

rustellulta tulkinnalta: objektiivisuus tarkoittaa sekä kirjattuja työaikatietoja että kirjausproses-

sia.208 Schraderin mukaan objektiivisen työaikakirjanpidon vastakohtana on ”tunteisiin perus-

tuva” työaikakirjanpito (jolloin luvut eivät ole objektiivisia) ja Ulberin mukaan vastakohtana 

on työaikakirjanpito, joka on helposti manipuloitavissa.209 

Kirjallinen muoto vahvistaa objektiivisuutta 

Ulberin mukaan objektiivisuus tarkoittaa myös, että työajat tulisi kirjata ylös: suullinen totea-

minen ei riitä täyttämään objektiivisuuden kriteeriä, koska sitä on vaikea jälkikäteen 

 
204 Lörcher 2019, s. 6; Ulber 2020, s. 30; Thüsing et al. 2019, s. 475; Personalwirtschaft 2019, s. 27. 
205 Esimerkiksi C-55/18, kohta 60. 
206 Tulosten objektiivisuutta korostaa Klein; Leist 2019, s. 367; Latzel 2019, 478–479; ja samansuuntaisesti 

Lörcher 2019, s. 6; Thüsing et al. 2019, s. 465–466; Oberthür 2019, s. 1030; Van Drongelen et al. 2019, s. 16. 
207 Ulber 2020, s. 37. 
208 Ulber 2020, s. 37, 41. 
209 Schrader 2019, s. 1038; Ulber 2020, s. 37. 
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todentaa.210 Työnantajan intressissä on, että työajat kirjataan tavalla, joka ei ole vain työntekijän 

kirjausten varassa. On nimittäin mahdollista, että työntekijä muuttaa tai poistaa kirjauksia, jol-

loin työnantaja on heikoilla mahdollisessa riitatilanteessa.211 Schrader on todennut, että järjes-

telmä ei voi olla objektiivinen, jos työntekijän työaikoja ei kirjata ylös eikä niitä seurata ollen-

kaan. Tämän linjauksen mukaan luottamukseen perustuvat työaikajärjestelyt ovat suurimman 

muutospaineen alla.212 Tämä luo haasteita myös Suomessa, koska meilläkin trendinä on ollut 

lisätä luottamusta työntekijään ja vähentää yksittäisiin työntekijöihin kohdistuvaa valvontaa.213 

Oikeusohjeet objektiivisuudelle 

Työaikakirjanpidon objektiivisuudelle voidaan oikeuskirjallisuuden perusteella asettaa yhteen-

vedonomaisesti seuraavia kriteerejä, joita voidaan pitää EUT:n oikeuskäytännön mukaisina:214 

1) Objektiivinen työaikakirjanpito perustuu kirjallisiin lukuihin, jotka ovat vaikeasti ma-

nipuloitavissa: yksittäisen työntekijän työaikatiedot eivät voi olla subjektiivisen arvi-

oinnin tulosta. 

2) Työn kulloinenkin aloitus- ja lopetusajankohta sekä kesto tulee olla läpinäkyvästi todet-

tavissa järjestelmän avulla. Näin työnantaja voi varmistaa, että työntekijän päivittäinen 

11 tunnin ja viikoittainen 35 tunnin (24+11) lepoaika täyttyvät ja ettei viikoittainen 

enimmäistyöaika (48 tuntia) ylity.215 

3) Mahdolliset kirjausvirheet tulee lähtökohtaisesti korjata siten, että molemmat osapuolet 

myötävaikuttavat tai ainakin ovat tietoisia korjaustoimenpiteistä. 

4) Työaikakirjanpito voidaan räätälöidä henkilöstöryhmälle sopivaksi, koska yhden moni-

kansallisen yrityksen sisälläkin voi olla hyvin erilaisia työntekotapoja. Tällöin on kui-

tenkin otettava huomioon yrityksen sisäinen yhdenvertaisuus samanlaista työtä tekevien 

työntekijöiden välillä. 

 
210 Ulber 2020, s. 28–29, 38: Ulber on jopa todennut, että työntekijää täytyy suojella siltä mahdollisuudelta, että 

työnantaja pyytää työntekijää myötävaikuttamaan työaikakirjanpidon manipuloinnissa; katso myös Schrader 2019, 

s. 1036. 
211 Ulber 2020, s. 40. 
212 Schrader 2019, s. 1039. 
213 Katso esimerkiksi HE 158/2018, s. 36. 
214 Lista on muokattu lähteistä: Ulber 2020, s. 36–38, ja 89–90; Schrader 2019, s. 1037–1039; Hanau 2020, s. 133–

134; Reinhard 2019, s. 1318; Klinge 2019, s. 33. 
215 Hankalia rajanvetoja voi syntyä siitä, milloin tietty toiminta on työaikaa, jos työnantaja ei nimenomaisesti edel-

lytä kyseistä toimintaa työntekijältä, mutta on tietoinen siitä. Koskisen mukaan työnantajan on vaikea tällaisissa 
tilanteissa välttää työaikakirjanpitovelvollisuutta, ja työnantajan tulisi aktiivisesti selvittää ja tietää työturvallisuus-

lainkin mukaisesti, paljonko työntekijän tehtävät vaativat työtä. Lisää aiheesta: Krause 2019, s. 89; KKO 1995:19; 

Koskinen 2019; Itä-Suomen aluehallintoviraston tarkastuskertomus 2016/32858, s. 1–2. 
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4.1.2 Luotettavuuskriteeri 

Luotettavuus ja objektiivisuus yhteydessä toisiinsa 

Luotettavuudella tarkoitetaan yleisesti joko todenmukaisuutta tai asiaa, johon voi luottaa. Työ-

aikakirjanpidon kontekstissa tämän voidaan katsoa tarkoittavan, että järjestelmän tulisi olla 

mitä vähimmissä määrin manipuloitavissa, mikä edellyttää työaikakirjanpidolta jatkuvuutta ja 

pysyväisluonteisuutta sekä kirjattujen työaikojen sisällöllistä todenmukaisuutta.216 Luotetta-

vuuskriteeri ja objektiivisuuskriteeri ovatkin selkeästi yhteydessä toisiinsa, mutta luotettavuus-

kriteerissä korostuu vahvemmin manipulointimahdollisuuksien välttäminen ja estäminen.217 

Yrityksen koko ja työntekijäkohtainen kirjaustapa 

Ulberin mukaan työnantajan pitäisi pystyä milloin tahansa ja kaikenlaisissa organisaatioissa 

varmistamaan, että työaikadirektiivin mukaisia lepo- ja enimmäistyöaikoja noudatetaan: esi-

merkiksi jos työntekijöiden määrä nousee korkeaksi, olisi järjestelmässä järkevä olla automati-

soidut ilmoitukset, kun lepo- tai enimmäistyöaikoja laiminlyödään.218 Kleinin ja Leistin mu-

kaan työntekijänkin aktiivisuus on tärkeää (esimerkiksi järjestelmän tekemien merkintöjen vah-

vistaminen), jotta vältytään tilanteelta, jossa työaikatietojen luotettavuus voidaan helposti ky-

seenalaistaa tuomioistuimessa tai valvontaviranomaisen tarkastuksen yhteydessä.219 

Manipulointimahdollisuutta tuskin pystytään täydellä varmuudella poistamaan. Se ei voi kui-

tenkaan olla syy olla kirjaamatta työtunteja, vaan työnantajan tulee valita järjestelmä, joka mah-

dollisimman pitkälle vaikeuttaa manipulointimahdollisuuksia, niin työantajan kuin työntekijän 

toimesta.220 Kleinin ja Leistin mukaan ei voida poissulkea sitäkään vaihtoehtoa, että työntekijä 

ja työnantaja yhteistuumin tekevät virheellisiä työaikakirjauksia, eikä sitä, että työntekijä oma-

ehtoisesti tekee töitä kirjattujen töiden ulkopuolella (esimerkiksi siksi, ettei halua työnantajan 

tietävän paljonko käytti johonkin työhön aikaa).221 Ulber on todennut, että jos työnantaja on 

 
216 Latzel 2019, s. 479; Ulber 2020, s. 42, 90; Klein; Leist 2019, s. 367; Lörcher 2019, s. 6; Brors 2019, s. 1180; 

Hanau 2020, s. 133; Oberthür 2019, s. 1030; Schrader 2019, s. 1038; Thüsing et al. 2019, s. 466. 
217 Samansuuntaisesti Schrader 2019, s. 1038–1039; vertaa Thüsing et al. 2019, s. 465–466. 
218 Ulber 2020, s. 91; samansuuntaisesti Personalwirtschaft 2019, s. 29. 
219 Klein; Leist 2019, s. 368. 
220 Ulber 2020, s. 42; Klein; Leist 2019, s. 368, 370; samansuuntaisesti Reinhard 2019, s. 1315; Hanau 2020, s. 

133–134. 
221 Klein; Leist 2019, s. 368. 
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aktiivisesti ja ennaltaehkäisevästi pyrkinyt estämään työaikakirjanpidon manipuloinnin, työn-

antajaa vastaan ei voida esittää sanktioita työsuojelun laiminlyönnistä.222 

Etukäteen automatisoidut työaikakirjaukset ja kirjausten todistusvoima 

Ulberin mukaan järjestelmät, jotka normaalin ja etukäteen sovitun työajan mukaisesti kirjaavat 

työntekijän aloitus- ja lopetusajat automaattisesti, ovat luotettavuuskriteerin vastaisia, vaikka 

aikoja voisikin muuttaa jälkikäteen todenmukaisiksi. Uhkana nimittäin on, etteivät automaatti-

set kirjaukset vastaa tosiasiallisesti tehtyjä työtunteja.223 Kokonaan eri asia on, jos työntekijä 

tai työnantaja hyödyntää teknologiaa, joka avustaa kirjausten automatisoinnissa, koska tällöin 

kirjaaja on aktiivisesti itse tekemässä kirjauksia. Pitkälle automatisoitujen järjestelmien ja työ-

aikakirjausten luotettavuuden välinen suhde tulee vielä mielenkiintoisemmaksi, kun yhtälöön 

otetaan mukaan tietosuoja- ja yksityisyyden suoja näkökulma: tästä lisää kappaleessa 4.2. 

Työaikakirjanpidon luotettavuus liittyy lisäksi todistusvoimaan, eli kirjausten jälkeen ei pitäisi 

olla mahdollista kiistää kirjausten paikkansapitävyyttä, eikä työntekijällä tulisi olla tarvetta täy-

dentää kirjauksia esimerkiksi työntekijäkollegojen silminnäkijälausunnoilla, sähköposteilla tai 

matkapuhelimista ja tietokoneista löytyvillä tiedoilla.224 Tämä korostaa Kleinin ja Leistin mu-

kaan sitä, että työsuhteen molemmat osapuolet tarkastavat, että kirjaukset tulevat todenmukai-

sesti tehdyiksi.225 

4.1.3 Järjestelmään pääsy -kriteeri 

Pääsy on oleellista erityisesti todistefunktion näkökulmasta 

Työaikakirjanpitoa koskevaan järjestelmään pääsy on oleellista erityisesti sen todistefunktion 

kannalta: työntekijöiden, työntekijöiden edustajien ja työsuojeluviranomaisten on päästävä työ-

aikakirjanpitoa koskeviin tietoihin ilman, että pääsy olisi työnantajan päätettävissä.226 Koska 

lähtökohtaisesti työnantaja on vastuussa työaikakirjanpitojärjestelmän luomisesta, on järjestel-

mään pääsy suunnattu ja taattava muille asianomaisille toimijoille.227 Tämä kuvastaa 

 
222 Ulber 2020, s. 42; KKO 2010:58: esimerkki työnantajan edustajan työaikakirjanpitoon liittyvästä passiivisuu-

desta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta; katso myös valituslupa 2020:78: KKO R2020/58 (Rovaniemen HO R 

19/108, 15.11.2019; Oulun käräjäoikeus 05.12.2018 nro 154337), jota ei ole vielä ratkaistu (tilanne 25.3.2021). 
223 Ulber 2020, 91. 
224 C-55/18 CCOO, kohdat 53–54; Ulber 2020, s. 43 ja 90–91. 
225 Samansuuntaisesti Klein; Leist 2019, s. 368. 
226 C-55/18 CCOO, kohdat 57, 60 ja 62; Klein; Leist, 2019, s. 368; Ulber 2020, s. 44; Rusanen et al. 1999, s. 180. 
227 Lörcher 2019, s. 6; Schrader 2019, s. 1039. 
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työoikeuden dualismia, jossa toisaalta on kyse yksityisoikeudellisesta oikeuksien ja velvolli-

suuksien määrittelystä ja toisaalta julkisoikeudellisesta työsuojelusta: työaikakirjanpitoon liit-

tyy sekä yksityinen että julkinen intressi.228 

Työntekijän mahdollisuus vaatia oikeuksiaan paranee, mitä selkeämmin voidaan todeta, onko 

perusteet vaatimukselle olemassa ja millainen menestymistodennäköisyys vaateella olisi. Työ-

aikakirjanpito on toki molemmille osapuolille keskeinen todiste mahdollisessa riita-asiassa, 

mutta erityisesti se on sitä työntekijälle.229 Ulberin mukaan työntekijällä pitäisikin olla pääsy 

työaikatietoihin, vaikka työantaja sitä vastustaisi.230 Ullrichin mukaan työntekijällä on myös 

tietosuoja-asetuksen 15 (3) artiklan mukaisesti oikeus saada jäljennös henkilötiedoistaan, joihin 

työaikakirjanpitokin kuuluu.231 Toisaalta ei pidä unohtaa, että työnantajallakin täytyy olla pääsy 

työaikakirjanpitoon, jotta työnantaja voi seurata työsuojelullisten velvollisuuksiensa täytty-

mistä.232 Työsuojeluviranomaisilla pitäisi taas olla pääsy työaikakirjauksiin riippumatta niiden 

muodosta ja toteuttamistavasta, jotta he voivat suorittaa lakisääteiset tehtävänsä. 

Järjestelmään pääsyn ajallinen ulottuvuus 

Käytännön näkökulmat puoltavat sitä, ettei työaikakirjanpitoon tarvitsisi olla työsuhteen mo-

lemmilla osapuolilla koko ajan samanlainen pääsy. Thüsing et al. ovat tulkinneet, ettei EUT 

ratkaisullaan C-55/18 näin ole myöskään tarkoittanut linjata.233 Voitaneen kuitenkin todeta, että 

lyhyellä aikavälillä tapahtuva ja/tai säännöllinen pääsy työaikatietoihin vähentää tietoihin koh-

distuvia manipulointimahdollisuuksia ja mahdollistaa ratkaisun C-55/18 mukaisen pääsyn työ-

aikakirjanpitoon työ- tai virkasuhteen molemmille osapuolille.234 Tyypillinen esimerkki järjes-

telmästä, johon ei ole helppoa pääsyä ja joka on omiaan altistumaan manipulointimahdollisuuk-

sille, on Excel-taulukko, joka on tallennettu vain työnantajan tai työntekijän tietokoneelle.235 

Tällaisia kirjaustapoja lienee siis syytä välttää, jos se vain on mahdollista. 

 
228 Höpfner; Daum 2019, s. 273; ArbG Emden 2 Ca 144/20, kohdat IV 2aaa (öffentlichrechtlicher Natur), 2 ddd(8). 
229 Ulber 2020, s. 21. 
230 Ulber 2020, s. 92. 
231 Ullrich 2019, s. 182. 
232 Ulber 2020, s. 28–29, 44–45 ja 91; vertaa C-55/18 CCOO, kohta 50. 
233 Thüsing et al. 2019, s. 467; Ullrich 2019, s. 182. 
234 Klein; Leist 2019, s. 368; Ulber 2020, s. 92; Thüsing et al. 2019, s. 467. 
235 Samansuuntaisesti Ulber 2020, s. 92; katso myös BAG 1 ABN 36/18, kohdat 1, 5 ja 8: Työnantaja ei saanut 
omatoimisesti päättää työaikakirjanpidon muuttamisesta Excel-muotoon, kun siitä ei ollut neuvoteltu työntekijöi-

den kanssa. Saksassa työntekijöillä on huomattavasti enemmän valtaa yritysten päätöksentekoelimissä, kuten YT-

neuvotteluja muistuttavissa pysyvissä neuvostoissa (Betriebsrat). 
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Ajallisesti pääsy tulisi olla ainakin kunkin seurantajakson mukaisiin työaikatietoihin, eli esi-

merkiksi työsuojeluviranomaisella tulisi olla pääsy tietoihin, joiden perusteella voidaan tarkis-

taa, onko työtuntien enimmäismäärä pysynyt tarkasteluajanjakson aikana työaikadirektiivin 

sallimissa rajoissa.236 

4.1.4 Yrityksen ominaispiirteiden vaikutus työaikakirjanpitovelvollisuuteen 

Ratkaisun C-55/18 mukaan jäsenvaltioilla on mahdollisuus ottaa työaikakirjanpitosääntelyssä 

huomioon ”kunkin kyseessä olevan toimialan tai jopa tiettyjen yritysten ominaispiirteet, kuten 

niiden koko”.237 Pitruzellan ratkaisuehdotuksessa korostettiin lisäksi, että nykyisellä teknologi-

alla työaikajärjestelmät ovat mitä moninaisimpia (paperirekisterit, tietotekniset sovellukset, 

sähköiset kulkukortit) ja näin ollen järjestelmä voi vaihdella yksittäisen yrityksen ominaispiir-

teiden ja tarpeiden mukaan.238 Tämä antaa joustovaraa luoda eri toimialoille toimivimmat työ-

aikojen kirjaamistavat, mutta tämä ei tarkoita sitä, että esimerkiksi tietyn kokoiset yritykset 

voitaisiin jättää kokonaan työaikakirjanpitovelvollisuuden ulkopuolelle: kysymys ei ole tietyn-

laisten työnantajien velvollisuudesta, vaan lähtökohtaisesti kaikkien työnantajien velvollisuu-

desta.239 

Tämä ei myöskään tarkoita, että työaikakirjanpitovelvollisuus voisi olla riippuvainen sen ai-

heuttamista kustannuksista työnantajille, koska se olisi työaikadirektiivin ja sitä koskevan oi-

keuskäytännön vastaista.240 Työnantaja ei siis voi laiminlyödä työaikasuojelua vetoamalla puh-

taasti taloudellisiin argumentteihin. Yrityksen ominaispiirteet voitaisiin kuitenkin ottaa huomi-

oon esimerkiksi pienissä yrityksissä, jossa molemmilla osapuolilla on ajantasainen kirjattu tieto 

työajoista.241 Tosin on huolehdittava, että objektiivisuuden ja luotettavuuden lisäksi työaikakir-

jauksiin on helppo pääsy: jos esimerkiksi käsin tehty työaikakirjanpito on työpaikalla lukitussa 

kaapissa, tulisi työntekijällä lähtökohtaisesti olla pääsy kyseiseen kaappiin tai sen osaan. 

4.2 Työaikakirjanpidon käytännön kysymyksiä 

 
236 Ulber 2020, s. 46 ja 92; Lörcher 2019, s. 6; Schrader 2019, s. 1037. Työaikakirjausten ajallisesta ulottuvuudesta 

on lisää pohdintoja kappaleessa 4.2. 
237 C-55/18 CCOO, kohta 63. 
238 Ratkaisuehdotus asiassa C-55/18 CCOO, kohta 87; samansuuntaisesti Brors 2019, s. 1180; Heuschmid 2019, 

s. 1853. 
239 Ulber 2020, s. 57 ja 105; Klein; Leist 2019, s. 369. 
240 Työaikadirektiivi 2003/88/EY, johdanto-osan 4 kohta; C-55/18 CCOO, kohta 66; ja C-173/99 BECTU, kohta 

59. 
241 Ulber 2020, s. 57–58. 
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4.2.1 Kuka kirjaa työajat ja miten? 

Työaikakirjanpitovelvollisuutta ei voi delegoida 

Työaikakirjanpitovelvollisuutta ei voi delegoida työntekijälle, koska se on työsuojelullinen vel-

voite: työnantaja ei voi varmistaa työsuojelullisten velvollisuuksiensa täyttymistä eikä tervey-

teen kohdistuvia haittoja voida ennaltaehkäistä, jos suojelun kohde tekee työaikakirjaukset ja 

valvoo vain itse itseään.242 Työantaja ei voi vain todeta työntekijälle, että tämän tulisi seurata 

työaikadirektiivin mukaisten, omien lakisääteisten lepo- ja enimmäistyöaikojen noudattamista, 

ja siten vapautua työaikakirjanpitoa koskevasta velvoitteesta.243 Työantaja ei näin ollen voi va-

pautua työterveys- ja työturvallisuusvelvoitteistaan, vaikka vastuu työaikakirjausten tekemi-

sestä olisi delegoitu työntekijälle.244 Työaikakirjanpitovelvoitteen siirtämisestä ei voi kansalli-

sesti säännellä toisin, koska se ei ole jäsenvaltioiden harkinnanvarainen asia.245 

Työaikakirjanpidon kirjaukset voi delegoida työntekijälle 

Useimmissa tapauksissa edellytetään kuitenkin työntekijän myötävaikutusta, joten on oleellista 

pitää työsuojelullinen velvoite ja käytännön kirjaukset erillään.246 Ratkaisussa C-55/18 ei mis-

sään kohdin velvoiteta työnantajaa tekemään käytännön merkintöjä työajoista: työntekijän työ-

aikadirektiivin mukaisten oikeuksien toteutuminen ei tässä kontekstissa ole riippuvainen siitä, 

kuka dokumentoi työajat vaan siitä, että ne tosiasiallisesti dokumentoidaan ja että työntekijällä 

ja muilla asianmukaisilla tahoilla on niihin pääsy.247 Toisaalta työaikakirjanpidon luotettavuus 

ei saa olla uhattuna työaikakirjanpitäjän toistuvien virheiden vuoksi: jos työntekijä on todistet-

tavasti väärentänyt tai kirjannut työaikojaan virheellisesti, tällaisessa tilanteessa ei ole käytän-

nöllistä, että työntekijälle delegoitaisiin työaikakirjanpitoa, vaan työnantajan on omatoimisesti 

varmistettava työaikakirjanpitoa koskevan velvoitteen täyttyminen.248 Suurin osa oikeuskirjal-

lisuudessa esitetyistä tulkinnoista on siis edelleen sillä kannalla, että työaikakirjausten tekemi-

nen voidaan delegoida työntekijälle.249 

 
242 Ulber 2020, s. 30–32, 87 ja 98; myös Schrader 2019, s. 1037; Personalwirtschaft 2019, s. 26–27; Bayreuther 

2020, s. 6–; Ruponen; Paanetoja 2000, s. 59, 68. 
243 Ulber 2020, s. 98; vertaa Miné 2019, s. 492. 
244 Ulber 2020, s. 83; Hanau 2020, s. 135; samansuuntaisesti Van Drongelen et al. 2019, s. 17. 
245 Ulber 2020, s. 33; Thüsing et al. 2019, s. 471. 
246 Schrader 2019, s. 1037; Heuschmid 2019, s. 1853; Ulber 2020, s. 32–34, 41; Thüsing et al 2019, s. 471. 
247 Thüsing et al. 2019, s. 471–473; Sittard; Esser 2019, s. 289; samansuuntaisesti Witzke 2019, s. 20; Höpfner; 
Daum 2019, s. 278; myös Espanjassa Nogueira Gustavino 2019, s. 955. 
248 Thüsing et al. 2019, s. 472. 
249 Esimerkiksi Schrader 2019, s. 1039; Hietala et al. 2020b, s. 91–92; katso myös TN 670-79, s. 91. 
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Joustotyöjärjestelmistä ei tarvitse luopua 

Reinhard, Hanau ja Fuhlrott ovat todenneet, ettei ratkaisun C-55/18 perusteella voida kieltää 

ns. luottamustyöaikamallia (Vertrauensarbeitszeitmodell), vaan työajan kirjaamistoimenpiteet 

voi edelleen delegoida työntekijälle. Työnantajalla tosin on (yhä) työaikojen organisointi- ja 

valvontavelvollisuus.250 Ullrichin ja Fuhlrottin mukaan luottamustyöaikamalli ei alun perin-

kään tarkoittanut sitä, että työnantaja vain antaa työntekijälle tehtävän ja sille määräajan eikä 

sen jälkeen välitä työajoista, kunhan työ tulee tehtyä: luottamustyöaikamalli ei poista työaika-

kirjanpitovelvollisuutta.251 Jos työaikakirjausten delegointimahdollisuudesta täytyisi luopua, 

tekisi tämä erittäin vaikeaksi jollei täysin mahdottomaksi hyödyntää viime aikoina kehitettyjä 

työaikajärjestelyjä, jotka luovat työmarkkinoille joustavuutta ja jotka perustuvat vahvasti työn-

tekijän tekemiin ilmoituksiin.252 Jos tämä vallitseva linja muuttuisi, olisi Suomessakin tarvetta 

isompaan reformiin uuden työaikalain säännöksissä, mutta tämä ei siis vaikuta todennäköiseltä. 

Työnantajan kontrolli ja koulutus 

Schraderin mukaan työnantaja täyttää työaikadirektiivin mukaisen työaikakirjanpitovelvoit-

teensa, kun työntekijä kirjaa tosiasialliset tuntinsa itse ja kunhan työnantajalla on selkeä kont-

rollointi- ja valvontajärjestelmä, jota käytetään säännöllisesti työaikakirjausten tarkasta-

miseksi.253 Bayreutherin, Schraderin, Reinhardin ja Hanaun näkemyksen mukaan kontrollointi- 

ja valvontajärjestelmä voisi käytännössä tarkoittaa sitä, että työnantaja tekee pistotarkastuk-

sia.254 Jos työntekijä on etätöissä, voisi olla tarpeen pohtia, olisiko työnantajalla oikeus päästä 

fyysisesti käymään jopa työntekijän kotona.255 Tämä nostaa esiin yksityisyyden suojaan liitty-

viä ongelmia, joten videopuhelu lienee käytännöllisempi keino toteuttaa pistotarkastukset. Li-

säksi jotta työaikakirjaukset menevät oikein, tulee kirjaustentekijän tietää, mikä yleensäkin on 

 
250 Reinhard 2019, s. 1318–1319; Hanau 2020, s. 138–139; Fuhlrott 2019, s. 343; samansuuntaisesti Thüsing et al. 

2019, s. 473; Personalwirtschaft 2019, s. 29; Sittard; Esser 2019, s. 289; Lunk 2020, s. 218; Witzke 2019, s. 20; 

katso myös Itävallan luottamustyöaikamallista Peschek; Herrmann-Riedler 2020, s. 31–32. 
251 ArbG Emden 2 Ca 144/20, kohdat IV 2a–2cc, 2dd; Ullrich 2019, s. 184; Fuhlrott 2019, s. 343; BAG 5 AZR 

452/18, kohdat 31–32: Saksalaisen oikeuskäytännön mukaan luottamustyöaikamallilla ei ole vaikutusta ylitöiden 

varallisuusoikeudelliseen luonteeseen eikä työaikojen kirjaamisvelvollisuuteen. Toisin sanoen luottamustyöaika-

malli ei poista työkorvausvelvollisuutta eikä työaikakirjanpitovelvollisuutta. 
252 Schrader 2019, s. 1039. 
253 Schrader 2019, s. 1037, 1039. 
254 Schrader 2019, s. 1039; Bayreuther 2019, s. 449; Bayreuther 2020, s. 7; Reinhard 2019, s. 1316; Hanau 2020, 

s. 134; myös Höpfner; Daum 2019, s. 278; Krause 2019, s. 94. 
255 Schrader 2019, s. 1039. 
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työaikaa ja mikä on lepoaikaa – tekipä kirjaukset työnantaja tai työntekijä. Tämä voi joillain 

aloilla vaatia täsmäkoulutusta kulloisellekin kirjaajalle.256 

4.2.2 Milloin ja miten työaikakirjaukset tulisi tehdä? 

Päivittäinen, viikoittainen vai kuukausittainen työaikakirjaus? 

Ratkaisussa C-55/18 edellytetään päivittäistä työaikakirjanpitoa, mikä tarkoittaa, että joko a) 

kirjaukset tulisi tehdä työpäivän sisällä tai b) kirjausten pitää olla eriteltävissä päivän tarkkuu-

della.257 Päivittäinen kirjaus lienee työaikakirjanpitovelvoitteen valvonnan kannalta optimaali-

sin tapa, mutta käytännön seikat varsinkin joustotyössä puoltanevat joustavampaa suhtautu-

mista kirjauksiin. Työneuvosto on vuoden 1996 työaikalain voimassaollessa todennut, että 

työnantajalla tulisi olla mahdollisuus työaikojen valvontaan nimenomaan työsuorituksen ai-

kana, joten pelkästään etukäteen tehtävät viikkotyösuunnitelmat sekä jälkikäteen toimitettavat 

raportit työajoista eivät merkitse työajan seurantaa.258 

Thüsing et al. mukaan työaikalainsäädännössä ei tarvitsisi tarkemmin määritellä ”jäykkää aika-

väliä” (eine starre Frist), jolloin työaikakirjaukset olisi tehtävä, kunhan työaikakirjaukset teh-

dään mahdollisimman lähellä itse työntekotapahtumia. Jos kirjaus ja työntekotapahtuma ovat 

kaukana toisistaan, voi inhimillisenä uhkana olla muistin pettäminen eli esimerkiksi työntekijä 

ei enää muista tehtyjä työaikojaan, kun ne pitäisi kirjata.259 Witzke ja Bayreuther ovat todenneet 

samansuuntaisesti, että työntekijän tekemät työaikakirjaukset tulee toimittaa työnantajalle 

säännöllisesti ja ideaalitilanteessa dokumentointi tapahtuu ajantasaisesti (zeitnah) eli esimer-

kiksi seuraavana päivänä tai joka tapauksessa samalla viikolla. Tällöin tietojen unohtamiseen 

ja kirjausvirheisiin liittyvä riski on yleensä vielä kohtuullinen.260. Thüsing et al. mukaan kir-

jausten ajallisessa kontekstissa voitaisiin ottaa huomioon myös yksittäisen yrityksen erityispiir-

teet (kuten yrityksen koko)261, mikä olisi ratkaisun C-55/18 mukaan sallittua.262 

 
256 Höpfner; Daum 2019, s. 278. 
257 Bayreuther 2020, s. 7. 
258 TN 1371-00, s. 11–12. Huom! Tämän lausunnon jälkeen työaikalain soveltamisalaan on otettu mukaan muun 

muassa etätyöt ja joustavammat työaikajärjestelyt. On siis epävarmaa, miten hyvin työneuvoston aikaisemmat 

lausunnot soveltuvat uuden työaikalain ja uusien työaikajärjestelyjen aikana. 
259 Thüsing et al. 2019, s. 466–467; samansuuntaisesti Bayreuther 2020, s. 6. 
260 Witzke 2019, s. 20; Bayreuther 2020, s. 7; katso myös Oberthür 2019, s. 1030–1031. 
261 Thüsing et al. 2019, s. 467. 
262 C-55/18 CCOO, kohta 63. 
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Aikajänteen osalta vapainta ääripäätä edustaa Latzel, jonka mukaan riittää, kun asianomaisilla 

on mahdollisuus saada työaikatiedot kuukausittain, esimerkiksi palkanmaksulomakkeen yhtey-

dessä ja erikseen pyytämättä (tehdyt työtunnit liitettäisiin automaattisesti palkkalaskelmaan).263  

Käytännön ja inhimilliset seikat puoltanevat kuitenkin työaikakirjausten tekemistä viimeistään 

viikon sisällä työsuorituksesta. Suomen työaikalain 32 §:ssä ei ole nimenomaisesti säädetty 

siitä, milloin työaikakirjaukset tulisi tehdä, mutta tästä on lisäpohdintoja kappaleessa 5.1. 

Kelpaako paperinen työaikakirjanpito? 

Klein ja Leist ovat todenneet, että työnantajan yksin tekemät työaikakirjaukset ovat työaikadi-

rektiivin mukaisia, kunhan työntekijä vähintäänkin vahvistaa tehtyjen kirjausten todenmukai-

suuden säännöllisesti ja lyhyillä aikaväleillä.264 Heidän mukaansa luotettavuuskriteeri ei myös-

kään edellytä mitään tiettyä teknistä ratkaisua, vaan se on teknologianeutraali.265 

Schrader, Paanetoja ja Tikkanen ovat todenneet, että lopputuloksen kannalta merkitystä ei ole 

sillä, että tehdäänkö kirjaukset käsin vai sähköisesti, kunhan ne ylipäätänsä tehdään ja kunhan 

työsuojeluviranomaisilla on niihin pääsy.266 Saksalaisessa oikeuskäytännössä on myös katsottu, 

että työaikakirjauksiin tarvittavien välineiden (esimerkiksi sähköisen sovelluksen, Excel-taulu-

kon tai paperin ja kynän) toimittaminen työntekijälle ei riitä täyttämään työaikakirjanpitovel-

vollisuutta, vaan työaikoja on tosiasiassa valvottava.267 

Teknisellä ratkaisulla voi olla helpompi täyttää objektiivisuuteen, luotettavuuteen ja järjestel-

män pääsyyn liittyvät edellytykset kuin manuaalisella ratkaisulla.268 Kaikissa tilanteissa tekni-

nen työajan kirjaus ei kuitenkaan ole mahdollista (esimerkiksi Internet-yhteyden puuttumisen 

vuoksi) ja se ei välttämättä sovi kaikille yrityksille, joten käsin tehtyjä työajan kirjauksia ei 

voida täysin poissulkea järjestelmävaihtoehdoista. Tästä syystä voisi olla järkevää säännellä 

myös tilanteiden varalle, joissa tarvitaan jälkikäteisiä kirjauksia tai kirjausten korjaamista.269 

 
263 Latzel 2019, s. 479. 
264 Klein; Leist 2019, s. 368. 
265 Klein; Leist 2019, s. 368; samansuuntaisesti Sinander 2019, s. 33; Van Drongelen et al. 2019, s. 17; Van 

Drongelen 2019, s. 1647. 
266 Schrader 2019, s. 1038; Paanetoja; Tikkanen 2017, s. 210; myös Ruponen; Paanetoja 2000, s. 66; Rusanen et 

al. 1999, s. 177. 
267 ArbG Emden 2 Ca 144/20, kohta IV 2f. 
268 Brors 2019, s. 1179-1180; samansuuntaisesti Schrader 2019, s. 1036; Ulber 2020, s. 94. 
269 Samansuuntaisesti Ulber 2020, s. 96; Bayreuther 2020, s. 6. 
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Työntekijän työaikakirjaukset ja muistiinpanot 

Käsin tehty ja jälkikäteen toisen osapuolen tietoon tuleva työaikakirjanpito on riita-asiassa to-

distelun kannalta haasteellinen, koska – olipa kirjaukset tehnyt työnantaja tai työntekijä – toinen 

osapuoli voi aina riitauttaa kirjausten todenmukaisuuden.270 Suomessa tällaisissa tilanteissa 

työntekijä on vahvoilla, jos työntekijältä löytyy omia muistiinpanoja työajoista.271 

EUT ei rajaa ratkaisussa C-55/18 työntekijän itsenäistä työaikakirjanpitoa pois käyttövalikoi-

mista eikä totea, että työaikakirjanpidon pitäisi toteuttaa automaattisella tai teknisellä työka-

lulla. Esimerkiksi digitaalisen työympäristön sisään- ja uloskirjautumistiedot eivät välttämättä 

ole yhtään sen objektiivisempia kuin työntekijän itse tekemät kirjaukset, koska työntekijä voi 

sisäänkirjautumisen jälkeen tehdä muuta kuin työtä ja toisaalta uloskirjautumisen jälkeen tehdä 

nimenomaan keskittymistä vaativaa työtä, kuten työaineistojen tai ammattikirjallisuuden luke-

mista. Reinhard pitää mahdollisena, että työaikajärjestelmä, jossa työntekijä kirjaa paperille 

työaikansa, voi olla ratkaisun C-55/18 mukainen, jos parempia kirjaamisvaihtoehtoja ei ole tar-

jolla ja jos kyseiset tiedot lopulta kirjataan johonkin tekniseen järjestelmään, johon asianmu-

kaisilla tahoilla on pääsy (työantaja, työntekijä, luottamusmiehet, työsuojeluviranomaiset).272 

Reinhard ei ota kantaa siihen, miten nopeasti kirjausten pitäisi olla teknisessä järjestelmässä. 

4.2.3 Työaikakirjanpitoa koskeva tietosuoja 

Työaikadirektiivi ja tarpeellisuusvaatimus 

Työntekijöiden henkilötietojen käsittelyssä on sovellettava EU:n tietosuoja-asetusta 

(EU/2016/679), tietosuojalakia (1050/2018) ja erityislakina yksityisyyden suojasta työelämässä 

annettua lakia (759/2004; työelämän tietosuojalaki).273 Työaikakirjanpidon tärkein tarkoitus ja 

tavoite on työsuojelullisten sääntöjen noudattaminen ja noudattamisen todentaminen.274 Kään-

teisesti tämä tarkoittaa, että työnantaja ei saa työaikadirektiivin nojalla kerätä työntekijöitä 

 
270 Ulber 2020, s. 96. 
271 Rautiainen; Äimälä 2008, s. 216–217; Tiitinen et al. 1996, s. 275; Paanetoja; Tikkanen 2017, s. 208; Helsingin 

hovioikeus S 19/2758 (Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus 4.10.2019 nro 27206); KKO 1973 II 55; Työsuojeluhal-

linto 2013, s. 2; Pohjois-Karjalan käräjäoikeus R 20/457 (ei lainvoimainen, valituslupa myönnetty Itä-Suomen 

hovioikeudessa, diaarinro R 20/972); katso ja vertaa myös Miné 2019, s. 493; BAG 5 AZR 452/18, kohdat 42 ja 

44; ArbG Emden 2 Ca 94/19, s. 4–7: työnantajan työmaapäiväkirja (Bautagebuch) ei ollut riittävä asiakirja työai-

kakirjanpidoksi ratkaisun C-55/18 edellyttämällä tavalla, vaan työntekijän muistiinpanot hyväksyttiin tuomion pe-

rustaksi. 
272 Reinhard 2019, s. 1315. 
273 TEM 2019, s. 6. 
274 Ulber 2020, s. 23. 
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koskevia muita tietoja, vaan vain tietoja, joilla varmistetaan juuri mainitun tavoitteen toteutu-

minen: ratkaisun C-55/18 perusteella ei voi oikeuttaa eikä edellyttää esimerkiksi työntekijöiden 

(erityis)valvontaa työaikana tai muita ylimitoitettuja toimia.275 Muita tarkoituksia varten kerät-

täville tiedoille tulisi olla muun kuin työaikadirektiivin mukainen oikeutus.276 

Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet 

Tietosuoja-asetuksen 5 artiklassa on lueteltu periaatteita, jotka ohjaavat työnantajaa (rekisterin-

pitäjää) käsittelemään henkilötietoja työntekijän (rekisteröidyn) oikeuksia ja vapauksia kunni-

oittavalla tavalla. Näitä periaatteita ovat a) käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäky-

vyys, b) käyttötarkoitussidonnaisuus, c) tietojen minimointi, d) tietojen täsmällisyys, e) tietojen 

säilytyksen rajoittaminen, f) tietojen eheys ja luottamuksellisuus sekä g) rekisterinpitäjän osoi-

tusvelvollisuus.277 

Ullrichin mukaan työaikakirjanpidon toteuttamisen yhteydessä käsitellään monia tietosuoja-

asetuksen 4 (1) artiklan 1 kohdan mukaisia henkilötietoja, joiden käsittely voi vaatia tietosuoja-

asetuksen 35 artiklan mukaisen vaikutustenarvioinnin (korkea riski luonnollisen henkilön oi-

keuksien ja vapauksien kannalta). Työnantajalla on myös lähtökohtaisesti velvollisuus poistaa 

työaikakirjanpitoa koskevat tiedot tietosuoja-asetuksen 17 (1) artiklan mukaisesti, kun kyseisiä 

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten ne 

muutoin käsiteltiin.278 Tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsitteleminen vaatiikin 

tarkkaa suunnittelua ja dokumentointia (rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus), mikä koskee 

myös työaikakirjanpidon yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja: rekisteröidyn oikeudet on otet-

tava huomioon käsittelyn liittyvissä prosesseissa ja tietojärjestelmissä.279 

Pääsy henkilötietoihin alle kuukaudessa 

 
275 Ulber 2020, s. 23–24, 50; Reinhard 2019, s. 1315; Höpfner; Daum 2019, s. 278; Bayreuther 2020, s. 6; vertaa 

Latzel 2019, s. 479; Krause 2021, s. 101–102; myös Anttila et al. 2021b, s. 1074–1075. 
276 Tällainen tarpeellisuusvaatimus sisältyy myös työelämän tietosuojalain 3 pykälään, jonka mukaan työnantaja 

saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen 

osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen. Työntekijän suostumus ei monessa tilanteessa ole vapaa-

ehtoinen. Tästä syystä on pidetty tärkeänä, että työelämässä suurin osa henkilötietojen käsittelystä perustuisi esi-

merkiksi lakiin eikä työntekijän suostumukseen: TEM 2019, s. 8–9; EDPB 2020, s. 9; Tietosuojavaltuutettu 2020, 

s. 26, 91–92; Anttila et al. 2021b, s. 1069. 
277 Koskinen et al. 2018, s. III oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa>3. Yksityisyyden suoja työelämässä (verk-

kokirja, käyty 27.7.2020); Anttila et al. 2021b, s. 1069. 
278 Ullrich 2019, s. 184. 
279 Koskinen et al. 2018, s. III oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa>3. Yksityisyyden suoja työelämässä (verk-

kokirja, käyty 27.7.2020) 
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Henkilötiedot on tietosuoja-asetuksen 12 (1) artiklan mukaan toimitettava rekisteröidylle tii-

viisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa sel-

keällä ja yksinkertaisella kielellä. Nämä tiedot on 12 (3) artiklan mukaisesti toimitettava pyyn-

nöstä, ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanot-

tamisesta. Määräaikaa voidaan jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyynnön 

monimutkaisuus ja määrä. Kyseisten tietojen ja toimenpiteiden on oltava 12 (5) artiklan mukai-

sesti maksuttomia, jollei rekisteröidyn pyynnöt ole ilmeisen perusteettomia ja kohtuuttomia – 

erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti.  

Tietosuoja-asetuksen näkökulmasta työaikakirjanpitoa koskevat tiedot täytyy siis lähtökohtai-

sesti toimittaa työntekijälle ilman aiheetonta viivytystä, mutta kuitenkin alle kuukaudessa pyyn-

nön vastaanottamisesta. 

Tietosuoja- ja työaikalainsäädännön yhteensovittaminen 

Työntekijä tai työnantaja ei voi vastustaa tietojen keräämistä tietosuojaseikkoihin vetoamalla, 

jos tietoja kerätään työaikadirektiivin työaikasuojelullisen tavoitteen mukaisesti eli työaikadi-

rektiivin mukaisten lepoaikojen ja enimmäistyömäärien noudattamisen toteamiseksi.280 Työai-

kakirjanpitoa ei saa myöskään alistaa suhteellisuusharkinnalle tai tilannekohtaiselle harkin-

nalle, vaan se on lähtökohtaisesti toteutettava jokaiselle työntekijälle, jota ei koske työaikadi-

rektiivin poikkeustilanteet (17 ja 22 artikla).281 

Klein, Leist, Bayreuther ja Hanau ovat pitäneet todennäköisenä, että ratkaisun C-55/18 CCOO 

jälkeen työntekijöihin kohdistuvat valvontatoimenpiteet voivat lisääntyä, mikä luo haasteita tie-

tosuoja- ja työaikalainsäädännön yhteensovittamisessa.282 Ulber ja Bayreuther ovat tulkinneet, 

että työaikoja koskeva valvonta työaikadirektiivin perusteella on kuitenkin rajoituttava seuraa-

viin tietoihin, joita voidaan käyttää vain työaikadirektiivin työaikakirjanpitovelvoitteen täyttä-

mistarkoituksessa:  

1) työnteon aloittamisajankohta, 

2) työnteon lopettamisajankohta, ja 

 
280 Ulber 2020, s. 26; samansuuntaisesti Klein; Leist 2019, s. 368–369; Schrader 2019, s. 1039. 
281 Ulber 2020, s. 48; Klein; Leist 2019, s. 368; Suomessa esimerkiksi Itä-Suomen hallinto-oikeus on todennut, 
että kommandiittiyhtiöllä ei voi olla perheenjäseniä, joten asianajajan puolisollekin oli pidettävä työaikakirjanpitoa 

(Itä-Suomen HAO 17.08.2015 15/0254/4); katso myös Nogueira Gustavino 2019, s. 956. 
282 Klein; Leist 2019, s. 368; Bayreuther 2019, s. 448; Hanau 2020, s. 134. 
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3) päivittäisen ja viikoittaisen työajan kesto.283 

Ylimitoitetut valvontatoimet 

Vaikka työaikakirjanpitojärjestelmillä olisi teknisesti mahdollista kerätä muitakin työntekijää 

koskevia tietoja, ei tällaista lisätietojen keräämistä voida perustella ratkaisun C-55/18 ja työai-

kadirektiivin nojalla.284 Ulberin, Reinhardin ja Seidelin esittämien esimerkkien perusteella täl-

laisia tietoja voisi olla esimerkiksi työntekijän fyysisen liikkumisen valvonta sekä näppäimis-

tön, hiiren ja tietokonekäyttäytymisen seuranta.285 

Suomessa esimerkiksi työntekijöihin kohdistuva kameravalvonta ei ole pääsääntöisesti sallittua 

kuin työntekijöiden tai muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmista-

miseksi, omaisuuden suojaamiseksi tai tuotantoprosessien valvomiseksi sekä näitä vaaranta-

vien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi (työelämän tietosuojalain 16 §).286 

Näin ollen muunlainen kameravalvonta ei lähtökohtaisesti sovellu yksittäisen työntekijän tai 

tiettyjen työntekijöiden tarkkailuun, ja siksi sitä ei tulisi hyödyntää myöskään työaikakirjanpi-

toon liittyvissä toimenpiteissä.287 Työntekijöiden sijaintitietojen keräämisellekin (paikantami-

selle) pitää olla asialliset perustelut (esimerkiksi työntekijän turvallisuuden varmistaminen), ja 

sijaintitietoja ei pääsääntöisesti voi hyödyntää työajan valvonnassa.288 

4.2.4 Berliinin sormenpää -tapaus 

Tietosuojanäkökulman ja tämän tutkielman kannalta yhden mielenkiintoisen käytännön esimer-

kin tarjoaa niin sanottu Berliinin sormenpää -tapaus, jossa työntekijä ei ollut suostunut käyttä-

mään työnantajan uutta työaikakirjanpitojärjestelmää. Työpaikalla oli aiemmin ollut käytössä 

manuaalinen työaikojen kirjausjärjestelmä, joka oli korvattu biometrisellä, sormenpäästä luet-

tavalla järjestelmällä.289 Työantajan mukaan biometrinen työaikajärjestelmä oli tarpeellinen, 

 
283 Ulber 2020, s. 48; Bayreuther 2020, s. 7; katso myös Krause 2019, s. 93–94; Nogueira Gustavino 2019, s. 953. 
284 Klein; Leist, s. 368–369; Ulber 2020, s. 49; Bayreuther 2019, s. 449. 
285 Ulber 2020, s. 49; Reinhard 2019, s. 1315; myös Seidel 2019, s. 13; BAG 2 AZR 681/16, kohdat 16, 32, 45–

46. Suomessa työntekijöiden tekninen valvonta kuuluu yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 21 §:n 

mukaan yhteistoimintamenettelyn piiriin. Yhteistoimintalain 20 §:n mukaisesti yhteistoimintaneuvottelut on käy-

tävä ennen kuin suunnitellut toimenpiteet – kuten tekninen valvonta – otetaan käyttöön. 
286 Katso myös TEM 2019, s. 24–25. 
287 Paanetoja; Tikkanen 2017, s. 113; Tietosuojavaltuutettu 2020, s. 70: kameravalvontaa ei saa koskaan käyttää 
työoikeudellisten velvoitteiden valvontaan, esimerkiksi työajan noudattamisen valvontaan. 
288 Paanetoja; Tikkanen 2017, s. 168; Tietosuojavaltuutettu 2020, s. 97–100. 
289 Berliinin työtuomioistuimen ratkaisu Ca 5451/19, kohdat 25, 35. 
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koska se oli ainut tapa varmistaa, ettei työntekijät tehneet toisilleen kirjauksia ja siten manipu-

loineet työaikakirjanpitoa.290 

Berliiniläinen työtuomioistuin totesi, että kyseisen järjestelmän tiedot ovat tietosuoja-asetuksen 

9 (1) artiklain mukaisia henkilötietoja, joiden käsittely on lähtökohtaisesti kiellettyä. Työtuo-

mioistuimen mukaan tapauksessa ei ollut annettu 9 (2) artiklan mukaista työntekijän suostu-

musta (suostumuskriteeri) eikä siitä ollut sovittu työehtosopimuksessa (kollektiivisuuskriteeri), 

joten tuomioistuin analysoi tilannetta tarpeellisuuskriteerin näkökulmasta. Työtuomioistuin 

käytti tarpeellisuuskriteerin analysoimiseen kolmiportaista testiä: 1) biometrisen tietojenkerää-

misen täytyy olla sopiva työsuhteen tarkoituksen näkökulmasta eli sillä täytyy tosiasiassa edis-

tää työsuhteen tarkoituksen toteutumista; 2) ei saa olla saatavilla muita, kevyempiä ja yhtä te-

hokkaita vaihtoehtoja, jotka vaikuttavat vähemmän työntekijän oikeuksiin; 3) biometrisellä tie-

tojenkeräämisellä saavutetun hyödyn täytyy olla suurempi kuin työntekijän oikeuksien louk-

kauksesta aiheutunut haitta. Työtuomioistuin tiivisti ajattelunsa vielä maksiimiin, jonka mu-

kaan mitä intensiivisemmin työntekijän oikeuksia loukataan, sitä painavammat tarkoitusperät 

työnantajalla täytyy olla toimilleen. Esimerkiksi biometrinen kulkuoikeuksien tarkastus on pe-

rusteltavissa liiketoiminnan alueille, joilla on liikesalaisuuksia, mutta pelkästään työaikakirjan-

pitoa varten se on todennäköisesti liioiteltua.291 

Ratkaisussa päädyttiin siihen, ettei työnantajan esittämät perustelut ja intressit riittäneet oikeut-

tamaan työntekijän yksilön oikeuksiin puuttumista.292 Ullrichin mukaan työaikakirjausten yh-

teydessä biometristen tietojen kerääminen tuskin on milloinkaan perusteltua, koska yleensä 

sama lopputulos (työaikakirjaus) on tehtävissä esimerkiksi työntekijöiden henkilökohtaisilla si-

rukorteilla.293 

4.3 Johtopäätökset 

Työaikakirjanpitoa koskevista tarkemmista yksityiskohdista ole vielä selkeää yksimielisyyttä. 

Voitaneen kuitenkin tiivistetysti todeta, että yrityksillä on EUT:n oikeuskäytännön perusteella 

velvollisuus ottaa käyttöön työaikakirjanpitojärjestelmä, joka kirjaa päivittäiset tehdyt työajat. 

 
290 Ca 5451/19, kohta 19. 
291 Ca 5451/19, kohdat 26–28; vertaa myös C‑342/12 Worten, kohdat 19 ja 22; Ullrich 2019, s. 183; Ca 5451/19, 
kohdat 30–33. 
292 Ca 5451/19, kohdat 34–36. 
293 Ullrich 2019, s. 183. 
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Toisaalta yrityksillä on edelleen vapaus valita järjestelmää koskevat tekniset toteuttamistavat, 

jotka sopivat sen liiketoimintaan parhaiten. 

Työaikakirjanpidon tulisi täyttää objektiivisuus-, luotettavuus- ja järjestelmään pääsy -kriteerin 

edellytykset, mutta EU-lainsäädännössä ei ole tarkemmin säännelty työaikajärjestelmän työai-

kadirektiivin mukaisista yksityiskohdista.294 Paljon jää siis vielä sen varaan, miten käytännöt 

kehittyvät työpaikoilla, miten jäsenvaltioiden oikeuskäytännössä suhtaudutaan työaikakirjanpi-

tovelvoitteeseen ja miten lainsäätäjät reagoivat EUT:n oikeuskäytäntöön. 

Konkreettisia yksityiskohtia ja järjestelmän muotoa koskevaan toiseen tutkimuskysymykseen 

voidaan yhteenvedonomaisesti vastata seuraavaa: 

1) Työaikakirjanpidon pitäisi perustua lukuihin, jotka ovat vaikeasti manipuloitavissa. Ky-

seiset luvut ilmentävät ja todistavat tosiasiallisesti tehdyt työtunnit. 

2) Lopputuloksen kannalta merkitystä ei ole sillä, tehdäänkö kirjaukset käsin vai sähköi-

sesti, kunhan ne ylipäätänsä tehdään ja kunhan asianomaisilla tahoilla on niihin pääsy. 

Järjestelmään pääsy ei saa olla riippuvainen työnantajan yksipuolisista toimista, vaan 

pääsy on lähtökohtaisesti myönnettävä, jos tietopyynnön tekijällä on siihen oikeus. 

3) Käytännön ja inhimilliset seikat puoltavat työaikakirjausten tekemistä viimeistään vii-

kon sisällä työsuorituksesta. Ideaalitilanteessa työaikakirjaukset tehdään saman tai seu-

raavan työpäivän sisällä. Etukäteen automatisoidut työaikakirjaukset eivät lähtökohtai-

sesti täytä järjestelmän muodolle asettuja ehtoja. 

4) Vaikka työaikakirjanpidon olemassaolo ei voi olla riippuvainen taloudellisista seikoista, 

järjestelmän muodossa voidaan ottaa huomioon yrityksen koko ja jopa henkilöstöryh-

män erityispiirteet (yhdenvertaisuusperiaatteen sallimissa rajoissa). 

5) Työaikasuojelun ja tietosuojasääntelyn yhteensovittaminen on keskeistä, kun pohdi-

taan sähköisiä ratkaisuja työaikakirjanpidolle. Kansainvälisissä organisaatioissa on 

myös muistettava ne rajoitteet, joita EUT:n oikeuskäytäntö asettaa henkilötietojen siir-

tämiselle295.  

 
294 Klein; Leist 2019, s. 370; Thüsing et al. 2019, s. 465; Krause 2019, s. 93; Baeck; Winzer 2020, s. 101. 
295 Katso analogisesti esimerkiksi kaupallisessa tarkoituksessa kolmanteen maahan siirretyistä henkilötiedoista C-

311/18 Schrems II, kohdat 83, 86–88, 96, 99–100, 105, 171–173, 176 ja 180. 
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5 TYÖAIKAKIRJANPITOA KOSKEVAN SÄÄNTELYN TULKINTA JA 

KEHITYSSUUNNAT SUOMESSA 

5.1 Työaikalainsäädäntöä koskevien muutosten arviointi 

5.1.1 Uuden työaikalain peruslähtökohdat 

Nykyisen työaikalain uudistuksen voidaan katsoa alkaneen niin sanotusta Ahtelan raportista.296 

Ahtelan mukaan tulevaisuudessa suomalaiset tekevät yhä enemmän sellaisia töitä, joissa ”työ-

paikka on korvien välissä”, ja teknologian kehitys mahdollistaa sen, että osalle työntekijöistä 

työ tulee olemaan ja on ”asia, joka tehdään, ei paikka, jonne mennään”.297 Työn kansainvälis-

tyminen on johtanut siihen, että työnantaja ei usein suoraan määritä työnteon ajankohtaa vaan 

se määrittyy asiakkaan tarpeista ja asiakkaan aloitteesta. Tällaisessa työssä aikaerot työnteki-

jöiden ja asiakkaiden välillä luovat haasteita, työtuloksen arviointi korostuu palkitsemisessa 

käytetyn työajan sijasta ja työntekijän autonomia ja vastuu lisääntyvät.298 

Vuoden 2017 kesällä työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi mietinnön, joka oli kolmikantaisen 

työryhmän selvitys silloin voimassaolleen, vuoden 1996 työaikalain uudistamisesta.299 Selvi-

tyksen taustalla ja sen linjauksiin voidaan katsoa vaikuttaneen erityisesti ainakin Ruotsin 

(förtroende arbetstid) ja Saksan (Vertrauensarbeitszeit) luottamustyöaikamallit, joille on yh-

teistä se, etteivät kyseiset työaikajärjestelyt perustu omiin säännöksiin vaan kansallisten työai-

kalakien tulkintaan. Lisäksi työaikakirjanpito on niissä kevennettyä ja se perustuu työntekijän 

kirjauksiin tai ilmoituksiin.300 Vuoden 2017 kesällä julkaistussa mietinnössä asetettiin uuden 

työaikalain suuntaviivat, jotka säilyivät pitkälti muuttumattomina hallituksen esityksessä. 

Suomen uusi työaikalaki tuli voimaan 1.1.2020, jolloin se korvasi vuoden 1996 työaikalain.301 

Uuden työaikalain 47 pykälästä vain seitsemän koskee täysin pakottavaa oikeutta. Nämä seit-

semän pykälää sääntelevät 1) lisä- ja ylityön määritelmää, 2) lisä- ja ylityön teettämisen edel-

lytyksenä olevaa työntekijän suostumusta, 3) ylityön enimmäismäärää, 4) hätätyön teettämisen 

edellytyksiä, 5) kanneaikoja, 6) työnantajan kirjanpitovelvollisuutta, ja 7) moottoriajoneuvon 

kuljettajan ajopäiväkirjaa.302 Esitöissä mainitaan myös erikseen, että työaikakirjanpitoa 

 
296 Ilmenee esimerkiksi TEM 2017, s. 10 ja 81. 
297 Ahtela 2016, s. 6 ja 9. 
298 Ahtela 2016, s. 9; Saarinen 2020, s. 12; KOM(2010) 106 lopullinen, s. 4. 
299 TEM 2017, s. 4. 
300 TEM 2017, s. 42 ja 44–45. 
301 Uusin työaikalaki on järjestyksessään neljäs työaikalaki, kun kaksi ensimmäistä olivat vuosilta 1918 ja 1946. 
302 HE 158/2018, s. 5, 10; Engblom 2012, s. 39. 
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koskevat säännöt kuuluvat pakottavaan oikeuteen, joista ei voida poiketa edes valtakunnallisilla 

työ- tai virkaehtosopimuksilla.303 

Työaikalain esitöissä todetaan, että suomalainen yhteiskunta on vain jossakin määrin muuttunut 

yhteiskunnaksi, joka on auki seitsemänä päivänä viikossa 24 tuntia päivässä, muttei laajasti 

tarkasteltuna ole sitä.304 Lisäksi ”työaikojen pituudet ja sijoittumiset, taukojen sekä pidempien 

lepoaikojen pituudet ja sijoittumiset ovat työntekijöiden työaikasuojelun ydintä”.305 Ylitöiden 

sijasta pitäisikin jatkossa seurata kokonaistyöaikoja, ja ylityötä koskevien enimmäistuntimää-

rien kalenterivuosikohtaisesta seurannasta tulisi siirtyä tasoittumisjaksokohtaiseen enimmäis-

työajan seurantaan. Etätöissä tehdyt tunnit pitäisi kirjata, jos työpaikalla ei jo tehdä niin.306 

5.1.2 Keskeiset säännökset työaikakirjanpidon kannalta – 25 §, 27 § ja 32 § 

Työaikalain 25 pykälän mukaan pääsääntönä on, että työntekijälle on annettava päivittäin vä-

hintään 11 tunnin keskeytymätön lepoaika. Toisaalta, jos työntekijän ja työnantajan välillä on 

sovittu liukuvasta työajasta tai joustotyöajasta, vuorokausilepo saadaan työntekijän aloitteesta 

lyhentää seitsemään tuntiin: tätä lyhennystä ei tarvitse korvata myöhemmällä lepoajalla.307 35 

tunnin viikkolevosta säädetään työaikalain 27 pykälässä: saamatta jäänyt viikkolepo on korvat-

tava joko ylimääräisellä vapaalla tai rahalla.308 

Työaikakirjanpitoa koskevaan vuoden 1996 työaikalain 37 §:ään verrattuna uuden työaikalain 

32 §:ssä uutta on erityisesti momentit 2 ja 3. Ne koskevat uudessa työaikalaissa uudistuksen 

kohteena olleita joustotyöaika- ja työaikapankkijärjestelyjä.309 Muilta osin pykälä on pysynyt 

tämän tutkielman kannalta käytännössä muuttumattomana: muut muutokset ovat lähinnä lain-

säädäntöteknisiä.310 Työntekijäkohtaista työtuntien kirjaamista koskeva säännös ei muuttunut 

aineellisesti uuden työaikalain myötä, ja työntekijällä on esimerkiksi yhä oikeus valtuuttaa 

 
303 HE 158/2018, s. 43. 
304 HE 158/2018, s. 15 ja 35. 
305 HE 158/2018, s. 42. 
306 HE 158/2018, s. 50 ja 178–179; vertaa ArbG Emden 2 Ca 144/20, kohdat IV 2a–2cc; Enimmäistyöajan seuran-

taan tuli siirtyä 31.12.2020 mennessä, mikä antoi työnantajille vuoden siirtymäajan muuttaa seurantajärjestelmiään 

yritykselle tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana: Hietala et al. 2020a, s. 299. 
307 Hietala et al. 2020a, s. 206. 
308 Hietala et al. 2020a, s. 218. 
309 Lisää kappaleessa 5.1. 
310 Samansuuntaisesti Koskinen et al. 2018, oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa>5. Työaika>Työaika-asiakir-

jat>Työaikakirjanpito (verkkokirja, käyty 14.7.2020) 
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luottamusmies tai häntä edustava lakimies saamaan kirjallinen selvitys häntä koskevasta työai-

kakirjanpidosta, vaikka sitä ei enää 32 §:n sanamuodossa nimenomaisesti mainita.311 

Työaikalain 32 pykälän mukaan työnantajalla on velvollisuus pitää työaikakirjanpitoa ja työn-

tekijällä on oikeus saada tietoja hänestä tehdyistä työaikamerkinnöistä. Työaikakirjanpito on 

32.1 §:n mukaisesti toteutettavissa kahdella eri tavalla: merkitsemällä joko 1) säännöllisen työ-

ajan työtunnit, lisätyö-, ylityö-, hätätyö- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korvaukset 

taikka 2) kaikki tehdyt työtunnit samoin kuin erikseen ylityö-, hätätyö- ja sunnuntaityötunnit 

sekä niistä suoritetut korotusosat. Näistä ensimmäinen vaihtoehto sopii hyvin kuukausipalk-

kaisten työntekijöiden työaikakirjanpidoksi ja toinen tunti- ja suorituspalkkaisten työntekijöi-

den työaikakirjanpidoksi.312 HE 34/1996 mukaan aiempien työaikalakien (vuoden 1946 työai-

kalain ja toimialakohtaisten työaikalakien) työaikakirjanpitoa koskevat säännökset poikkesivat 

hieman toisistaan, mutta nämä erot liittyivät lähinnä palkkaustapoihin eikä niillä ollut ”asiallista 

merkitystä”.313 Työaikakirjanpidon tarkoituksena jo vuoden 1996 työaikalain nojalla oli erityi-

sesti turvata työaikalain noudattamisen valvonta.314 

5.1.3 Työaikakirjanpidon säilytysaika 

Työantajan on säilytettävä työaikakirjanpitoa palkkasaamisia koskevan kanneajan vanhentumi-

seen asti, eli työsuhteessa kaksi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana oikeus 

korvaukseen on syntynyt (TAL 40 §), ja virkasuhteessa kolme vuotta (VirkamiesL 62 §) sen 

kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana suorituksen olisi pitänyt tapahtua. Työ- tai virka-

suhteen päättymisen jälkeen kanneaika määräytyy hieman eri tavalla, eli työaikakirjanpito voi-

daan hävittää kahden vuoden kuluttua siitä, kun työ- tai virkasuhde on päättynyt.315 Toisaalta, 

jos työsaatavasta riidellään, on suositeltavaa säilyttää tarpeelliset tiedot, kunnes asiassa on an-

nettu lainvoimainen ratkaisu.316 Kahden vuoden säilyttämisaika on linjassa ratkaisun KKO 

2018:10 ja uuden työaikalain esitöiden kanssa, mutta työtuomioistuimessa riideltäessä tulee olla 

 
311 Hietala et al. 2020a, s. 232. 
312 Paanetoja; Tikkanen 2017, s. 207–208; Anttila et al. 2021b, s. 1960; Ruponen; Paanetoja 2000, s. 57; Komitea 

1993, s. 129. 
313 HE 34/1996, s. 66; katso myös Komitea 1993, s. 129. 
314 Ruponen; Paanetoja 2000, s. 59; TN 1339-97, lausunnon kappale 3. 
315 Hietala et al. 2020a, s. 234, 283; Paanetoja; Tikkanen 2017, s. 210; Oberthür 2019, s. 1030–1031: Saksassa 

säilyttämisaika määräytyy Saksan työaikalain 16 (2) pykälän mukaisesti kahdeksi vuodeksi. 
316 Hietala; Kaivanto 2019, s. 227; katso myös Anttila et al. 2021b, s. 1961. 
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tietoinen esimerkiksi ratkaisusta TT 2019:91 (TSL:n mukainen 5 vuoden vanhentumisaika 

palkkasaatavien vanhentumisessa).317 Tähän aihepiiriin ei tässä tutkielmassa mennä tarkemmin. 

5.1.4 Arvioitu työtuntien määrä ja työaikakirjanpidolla suojattava oikeushyvä 

Työaikakirjanpidolla ja palkanmaksukirjanpidolla on erilaiset tavoitteet 

Hietala et al. ovat todenneet, että työaikakirjanpitoon ei välttämättä tarvitse kirjata työntekijän 

päivittäisiä työn aloittamis- ja lopettamisaikoja ja taukoja, mutta jos nämä tiedot ovat työaika-

kirjanpidossa, ei työvuoroluetteloita tarvitse säilyttää. Työaikakirjanpidossa on heidän mu-

kaansa oleellista, ”että kaikki tarvittavat tiedot on merkitty selvästi ja että ne ovat helposti luet-

tavissa ilman erillisiä laskutoimituksia”, jotta luettelosta voidaan todeta, että lainsäädäntöä on 

noudatettu. Hietala et al. mukaan työnantaja voi vapaasti valita työaikakirjanpidon muodon ja 

työaikakirjanpito voidaan hoitaa palkkakirjanpidon yhteydessä, mutta työaikakirjanpidon on 

muodostettava luotettava selvitys tehdyistä työtunneista. Jos työnantajalla ei ole työaikakirjan-

pitoa, riitatilanteissa asiaa tarkastellaan työntekijän eduksi, joten työntekijällä on intressi kirjata 

työaikansa itselleen ylös.318 Aloittamis- ja lopettamistöistä voidaan Hietala et al. mukaan sopia 

kuukausikorvaus, joka vastaa ylityökorvausta, ja työaikakirjanpitoon merkitään arvio aloitta-

mis- ja lopettamistöiden määrästä.319 

Nämä juurimainitut tulkinnat vaativat muutaman huomion, kun niitä tarkastellaan EUT:n vii-

meisimmän oikeuskäytännön valossa.320 Ensinnäkin ratkaisussa C-55/18 todetaan, että kunkin 

työntekijän suorittaman päivittäisen työajan pituus täytyisi olla mitattavissa321. Tällöin varmin 

vaihtoehto työnantajalle on työntekijän päivittäisten työn aloittamis- ja lopettamisaikojen mer-

kitseminen työaikakirjanpitoon. Sama koskee myös aloittamis- ja lopettamistöitä: arvio tai 

”könttäsumma” ei riittäne työaikadirektiivin viimeisimmän tulkinnan perusteella. Toiseksi työ-

aikakirjanpito voidaan yhdistää palkanmaksukirjanpitoon, mutta on tärkeää lisätä, että näillä 

kahdella saavutetaan erilaisia kirjanpidollisia tavoitteita: työaikakirjanpidon perusteella suojat-

tava oikeushyvä on ensisijaisesti työntekijän terveys ja turvallisuus, ei palkanmaksun 

 
317 KKO 2018:10, kohdat 54–59; HE 158/2018, s. 122; katso myös Anttila et al. 2021b, s. 1958–1959. 
318 Hietala et al. 2020a, s. 233; Hietala et al. 2020b, s. 173; myös Ruponen; Paanetoja 2000, s. 58; Rautiainen; 

Äimälä 2008, s. 216; Tiitinen et al. 1996, s. 275–276. 
319 Hietala et al. 2020b, s. 174. 
320 Katso lisää kappaleesta 3. 
321 C-55/18 CCOO, kohta 71. 
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oikeellisuus.322 Tarkkojen aloittamis- ja lopettamisaikojen merkitseminen lisäksi helpottaa työ-

aikadirektiivin mukaisten velvoitteiden noudattamista erityisesti silloin, kun kyseessä on työn-

tekijä, jolla on käytössä joustotyöjärjestely. On nimittäin vaikea valvoa päivittäisen lepoajan 

noudattamista työtunteja koskevista arvioista tai esimerkiksi palkkalaskelman könttäsummista, 

jos työtä tehdään eri päivinä eri aikoina ja joustavasti joko kotona tai työpaikalla. 

Sopimus lisä-, yli- ja sunnuntaityön kuukausikorvauksesta 

Työaikakirjanpidon ja palkanmaksukirjanpidon tavoitteet ja merkitys vaikuttavatkin menneen 

työaikalain säätämisessä hieman sekaisin – joko tarkoituksella tai vahingossa. TAL 32.1 §:ssä 

nimittäin säädetään, että ”jos työntekijän kanssa on tehty TAL 38 §:ssä tarkoitettu sopimus 

korvausten maksamisesta erillisenä korvauksena, on työaikakirjanpitoon merkittävä arvioitu 

lisä-, yli- ja sunnuntaityön määrä kuukaudessa. TAL 38 §:n mukaan työnantaja ja työntekijä 

voivat sopia tällaisesta kuukausikorvauksesta, jos kyseessä on esimiesasemassa oleva henkilö 

tai joustotyöjärjestelyssä oleva työntekijä. Tämä säännös ei ole ongelmaton. 

Ruposen mukaan TAL 32.1 §:n sanamuoto ’arvioitu…määrä’ voidaan tulkinta kahdella eri ta-

valla: joko 1) täydennyksenä, jolloin kiinteän kuukausikorvauksen perusteena oleva arviomäärä 

ilmoitetaan tavanomaisen työaikakirjanpidon lisäksi, tai 2) poikkeuksena, jolloin työnantajan 

ei tarvitsisi pitää työaikakirjanpitoa kuukausikorvauksen perusteena olevista tunneista vaan riit-

täisi pelkän arviomäärän kirjaaminen. Jälkimmäisessä tapauksessa on olemassa riski, että kuu-

kausikorvauksen perusteena olevien työtuntien seuraaminen ja kirjaaminen jää tekemättä. Täl-

löin lisäksi tahallisuuden ja tuottamuksen osoittaminen mahdollisia hallinnollisia ja rikosoikeu-

dellisia sanktiota varten on vaikeaa.323 

Oikeuskirjallisuudessa enemmistön kantana on ollut se, että kyse on poikkeuksesta, jota voi-

daan perustella esitöiden sanamuodolla ”työnantajan olisi merkittävä näissä tilanteissa kirjan-

pitoon ainoastaan arvioitu” työn määrä.324 Työstä tehtävien korvausten näkökulmasta tämä vai-

kuttaa loogiselta ratkaisulta, mutta työaikakirjanpito ei liity vain työstä maksettaviin korvauk-

siin vaan työaikakirjanpidolla tavoiteltavan oikeussuojan kohteena on ensisijaisesti 

 
322 Heuschmid 2019, s. 1853; Ulber 2020, s. 28–29; vertaa myös tiivistelmä ratkaisusta C-266/14 Tyco kappaleessa 

3.1.21; Ruponen; Paanetoja 2000, s. 58; Rautiainen; Äimälä 2008, s. 216. 
323 Ruponen 2014, s. 71–72; Saarinen 2016, s. 12: ”useiden ylempien toimihenkilöiden työaikaa ei enää 
ainakaan työvuorolistojen muodossa seurata”; myös Ruponen; Paanetoja 2000, s. 69–71. 
324 Ruponen 2014, s. 72–74: Hietala et al. 2020, s. 233–234; Rautiainen; Äimälä 2008, s. 217; Äimälä 2012, s. 

212. Kursivointi kirjoittajan. 



 

63 

 

työsuojelulliset näkökohdat. Ruposen mukaan onkin ristiriitaista, että TAL 32 §:n mukaisesta 

työsuojelullisesta ja varallisuusoikeudellisesta pääsäännöstä (kaikkien työntekijöiden tehdyt 

työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset on kirjattava) voitaisiin poiketa TAL 38 §:n mukaisella 

sopimuksella, joka koskee vain varallisuusoikeuksia (työtuntien korvauksia).325 Tällainen jaot-

telu työsuojelulliseen ja varallisuusoikeudelliseen oikeushyvään on tunnistettu myös EUT:n oi-

keuskäytännössä kuten esimerkiksi ratkaisusta C-569/16 Bauer ilmenee.326 Tuoreessa saksalai-

sessa oikeuskäytännössäkin on todettu, että työsuojelullinen työaika ei ole sama asia kuin työ-

korvauksiin liittyvä työaika, eikä tiettyjen aikojen laskeminen pois työsuojelullisesta [työaika-

direktiivin mukaisesta] työajasta sulje samalla mahdollisia työkorvausvelvollisuuksia.327 Toisin 

sanoen nämä kaksi liittyvät monesti toisiinsa, mutta ne eivät ole toistensa synonyymejä. 

Paanetoja, Tikkanen ja Ruponen ovat todenneet, että työnantajan on kyettävä seuraamaan, ett-

eivät TAL 38 §:ssä tarkoitetun sopimuksen solmineet työntekijät ylitä lakisääteisiä enimmäis-

työtuntimääriä, ja että ylitöiden määrää on vaikea – jollei mahdotonta – seurata, jos työtunteja 

ei merkitä työaikakirjanpitoon. Pelkkä arvio ei siis työaikadirektiivin 6 artiklan mukaisen vel-

voitteen täyttämiseen riitä, vaan olisi seurattava todellista työaikaa.328 Ruponen on lisäksi pitä-

nyt selvänä, että kansallisen lainsäätäjän tulee työaikadirektiivin implementoinnissa luoda 

myös menettelylliset edellytykset viikoittaisen enimmäistyöajan noudattamiselle ja valvon-

nalle. Tämä tarkoittaa, että jokaisen työntekijän kaikista työtunneista on pidettävä kumulatii-

vista kirjaa. Tämä johtuu tulkintavaikutuksesta, joka työaikadirektiiville on annettava työaika-

lain säännöksiä sovellettaessa.329 Paanetojan, Tikkasen ja Ruposen tulkinnat vaikuttaisivatkin 

 
325 Ruponen 2014, s. 76. Huom! Tämä ongelma voi kumuloitua yhä suuremmaksi, jos ja kun joustotyötä tekevien 

suomalaisten määrä kasvaa tulevaisuudessa. 
326 Jaottelusta työsuojelulliseen vuosilomaoikeuteen ja varallisuusoikeudelliseen lomakorvaukseen: C-569/16 

Bauer, kohdat 39, 45–50, 58–61; myös C-518/15 Matzak, kohta 49; ArbG Emden 2 Ca 94/19, s. 4–7: työnantajan 

työmaapäiväkirja (Bautagebuch) ei ollut riittävä asiakirja työaikakirjanpidoksi ratkaisun C-55/18 edellyttämällä 
tavalla, varsinkin kun sen tarkoitus ei ollut ensisijaisesti kirjata työtunteja (työsuojelullinen tavoite) vaan määritellä 

työkorvauksia (varallisuusoikeudellinen tavoite); Katso myös Ruponen; Paanetoja 2000, s. 72: he pitivät tärkeänä, 

että lainsäätäjä kiinnittäisi lisähuomiota työaikakirjanpidon funktioon ja eri kokoisten yritysten poikkeaviin mah-

dollisuuksiin huolehtia työaikakirjanpitovelvoitteen täyttämisestä. 
327 BAG 5 AZR 553/17, kohta 16. 
328 Paanetoja 2018, s. 2; Paanetoja; Tikkanen 2017, s. 208–209; Ruponen 2014, s. 72–74; Ruponen; Paanetoja 

2000, s. 61, 69–71; samansuuntaisesti YTN 2017b, s. 5; Rusanen et al. 1999, s. 178; Tiitinen et al. 1996, s. 273–

275; vertaa Anttila et al. 2021b, s. 1934; TN 1339-97, lausunnon kohta 3. 
329 Ruponen 2014, s. 77–78; Paanetoja 2018, s. 2; ILO 2018, s. 295: Tulkinta vaikuttaisi olevan linjassa ILO:n 

pitkäaikaisen tulkinnan kanssa, joka on koskenut esimerkiksi ILO:n 1. yleissopimuksen 8 artiklan (Hours of Work 

(Industry) Convention, 1919 (No. 1)) ja 30. yleissopimuksen 11 artiklan säännöksiä ylitöiden työaikakirjauksista: 

vaikka yleissopimukset edellyttävät vain ylitöiden kirjaamista, tämä välttämättä tarkoittaa myös säännöllisten työ-
aikojen kirjaamista. Tosin on huomattava, etteivät nämä ILO:n yleissopimukset ole kaikissa EU-maissa voimassa 

olevaa oikeutta, ja esimerkiksi Suomi ei ole koskaan ratifioinut 1. yleissopimusta ja se irtaantui 30. yleissopimuk-

sesta vuonna 1999. 
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olevan viimeaikaisen EUT:n oikeuskäytännön eli erityisesti ratkaisun C-55/18 mukaisia, vaikka 

suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa on esitetty näistä poikkeavia näkökantoja. 

Kuukausikorvauksen soveltamisalan laajentamista ei perusteltu 

TAL 38 §:n mukaisella kuukausikorvauksella on pitkä historia, joka voidaan tiivistää seuraa-

vasti: sitä on voitu soveltaa niin sanotusti suorittavan työn työntekijöihin 1946–1949, välittö-

män työnjohdon työntekijöihin vuodesta 1955 alkaen, keskijohdon työntekijöihin vuodesta 

1989 alkaen ja uuden työaikalain myötä myös joustotyötä tekeviin työntekijöihin vuodesta 2020 

alkaen.330 Esitöissä (HE 158/2018) ei perustella tarkemmin, miksi joustotyötä tekevät työnteki-

jät lisättiin tämän kuukausikorvausta koskevan säännöksen piiriin. Muutos olisi ehkä vaatinut 

lisäperusteluja, koska se laajentaa säännöksen soveltamisalaa suhteellisen merkittävästi esi-

miestöistä erityisesti vaativiin asiantuntijatöihin ja tietotyöhön.331 

Soveltamisalan laajentamisen mahdollisia perusteluita 

Koska joustotyö on mahdollista vain, jos työntekijä voi itsenäisesti päättää työaikansa sijoitte-

lusta ja työntekopaikasta yli 50 prosenttia työajastaan, voitaneen tulkita, että joustotyötä tekeviä 

työntekijöitä pidetään itseohjautuvina työntekijöinä, joiden työssä yleensä (alle 50% työajasta) 

ei ole tarvetta esimiehen työnjohtomääräyksille. Toisin sanoen, he ovat suurimman osan työ-

ajastaan omia esimiehiään.332 Tämä voisi olla yhteys TAL 38 §:ssä käytettyyn ”esimiesrajauk-

seen” (työnjohto ja keskijohto), joka on pysynyt vuodesta 1955 alkaen aineellisesti lähes muut-

tumattomana.333 Muutos on kuitenkin selkeä ja olisi ehkä vaatinut lisäperusteluja: aiemmin 

TAL 38 §:ssä kyse oli muiden työntekijöiden töiden johtamisesta, joustotyössä kyse on pääasi-

allisesti oman työn johtamisesta.334 

Muutoksen merkittävyyttä toisaalta lieventää se, että työehtosopimuksilla on jo aiemminkin 

pystytty sopimaan työntekijöiden kiinteistä lisä-, yli- ja sunnuntaityökorvauksista335, eikä uu-

den työaikalain 34 §:ssä (poikkeaminen työehtosopimuksella) tullut tältä kannalta muutoksia. 

Tämä ei kuitenkaan poista TAL 38 §:n muutosta koskevien lisäperusteluiden tarvetta, varsinkin 

 
330 Ruponen 2014, s. 57–58; TAL 38.1 §:n 2 kohta. 
331 HE 158/2018, s. 88. 
332 Toisaalta esimerkiksi työneuvosto on todennut, että ”pelkkä erityisasiantuntemus ja sen käyttäminen työssä 

eivät merkitse johtamiseen rinnastettavaa itsenäisyyttä” (TN 1461-14, s. 5). 
333 Ruponen 2014, s. 60–62. 
334 Ruponen 2014, s. 60–62. 
335 Ruponen 2014, s. 62–63. 
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kun aiempien työaikalakien perustelut pohjautuvat siihen, että kyseessä on vain esimiesase-

massa olevat työntekijät. 

TAL 38 §:n mukainen sopimus vaikuttaa työaikakirjanpidon muotoon 

TAL 38 §:n mukaisella sopimuksella on suora vaikutus työaikakirjanpidon sisältöön ja tark-

kuuteen: sopimuksen sisällöstä voi olla kiinni, tehdäänkö työaikakirjanpitoon tuntikohtainen 

erittely, kuukausittainen erittely vai kirjataanko toteutuneita työtunteja mahdollisesti ollenkaan. 

Sillä on myös vaikutusta työaikojen työsuojeluvalvontaan, koska TAL 38 §:n mukainen sopi-

mus ei lähtökohtaisesti kuulu TAL 32.4 §:n nojalla työsuojeluviranomaisille toimitettaviin asia-

kirjoihin, jollei sitä tulkita kuuluvan työaikakirjanpitoon.336 TAL 38 §:n mukainen sopimus 

muodostaakin kokonaisuuden, jota olisi järkevää pohtia uudelleen EUT:n viimeisimmän oi-

keuskäytännön valossa: vaikuttaa siltä, ettei se ole aukottomasti työaikadirektiivin mukainen. 

Valituslupa KKO 2020:78 (R2020:58) 

Työaikakirjanpitovelvollisuuden selkeyttämisen kannalta merkittäväksi voi muodostua kor-

keimmassa oikeudessa valitusluvan saanut tapaus R2020:58, jossa on kyse ylityötuntien kirjaa-

matta jättämisestä. Vaikka tämä tapaus vaikuttaa kohtuullisen selkeältä, käräjäoikeus ja hovi-

oikeus eivät esimerkiksi ottaneet EUT:n viimeisimmän oikeuskäytännön mukaisesti kantaa vas-

taajan väitteisiin siitä, ettei kuukausipalkkaisille tarvitse pitää työaikakirjanpitoa, jos heillä ei 

ollut ylitöitä eikä muutoin poikkeavia työaikoja. Ratkaisun C-55/18 mukaisesti pitäisi nimittäin 

nimenomaan kirjata työntekijöiden kaikki työtunnit, riippumatta siitä, onko kyse ylityötun-

neista. Voi olla, että KKO myönsi valitusluvan oikeuskäytännön yhtenäisyyden turvaamiseksi. 

5.1.5 Joustotyöjärjestelyt 

Palkanmaksukausittain ilmoitettavat viikoittaiset työajat 

TAL:n esitöissä työaikakirjanpidon merkitys korostuu silloin, kun työntekijällä on työaika-

pankkijärjestely tai muu joustava työaikajärjestely.337 Työaikalain 32 §:n 2 momentin mukaan 

noudatettaessa joustotyöaikaa työntekijän on palkanmaksukausittain toimitettava työnantajalle 

luettelo säännöllisen työaikana tekemistään tunneista siten, että siitä ilmenevät viikoittainen 

työaika ja viikkolepo. Työnantajan on tarvittaessa puututtava työntekijän työajan sijoitteluun ja 

 
336 Ruponen 2014, s. 70. 
337 HE 158/2018, s. 113. 



 

66 

 

lopulta irtisanottava joustotyöaikajärjestely, jos työntekijä ei noudata lepoaikoja. Työaikalaki 

on tältä osin periaatteessa EU-sääntelyn mukainen, mutta työaikakirjausten aikajänne ja toteu-

tustapa vaikuttavat olevan EUT:n viimeaikaisten tulkintojen kannalta haasteellisia. Näin siis 

ainakin silloin, jos työaikakirjaukset toteutetaan esitöiden mukaisesti.338 

Hallituksen esityksessä nimittäin todetaan, että joustotyöaikaa koskevassa järjestelyssä riittää, 

että työnantaja liittää työntekijän ilmoittamat viikoittaiset työajat työaikakirjanpitoon, mikä ke-

ventäisi työnantajan hallinnollista taakkaa.339 Lisäksi erikseen korostetaan, että joustotyöaika-

järjestelyssä ”työntekijän työaikaa seurattaisiin päiväkohtaisen tarkastelun sijasta viikkotasolla 

tai tasoittumisjaksokohtaisesti”.340 TAL:n 32 pykälän 2 momentissa kirjausten aikajänne on 

potentiaalisesti vieläkin pidempi, koska momentin mukaan työntekijä toimittaa työantajalle lu-

ettelon säännöllisen työaikana tekemistään tunneista palkanmaksukausittain siten, että siitä il-

menevät viikoittainen työaika ja viikkolepo. Hallituksen esityksen mukaan työnantajan työai-

kakirjanpitovelvollisuus olisi tällöin muita työaikamuotoja kevyempi, koska kirjanpitoa tehtäi-

siin työntekijän ilmoitusten pohjalta: ”Työnantaja täyttäisi velvollisuutensa sillä, että hän veisi 

työntekijän ilmoittamat viikoittaiset työajat työaikakirjanpitoon. Työntekijän lepoaikojen ja 

enimmäistyöaikojen valvonta toteutuisi tässä yhteydessä.”341 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntakin piti kevennettyä työajan seurantaa hyväksyttävänä ja jous-

tavaa työajoista sopimista tärkeänä asiana. Toisaalta valiokunta piti erityisen tärkeänä, että työ-

tehtävät ja niitä koskevat tavoitteet on mitoitettu oikeasuhtaisesti, jottei joustava työaika johda 

työntekijän ylikuormittumiseen ja ylityösäännösten kiertämiseen, koska työaikaa seurataan 

vain viikoittaisissa jaksoissa.342 Oikeuskirjallisuudessakin esimerkiksi Hietala et al. ovat toden-

neet, että joustotyössä työaikakirjauksissa riittää työntekijän ilmoitus viikoittaisista työajoista 

ja viikkolevosta, jotka työnantajan on vietävä työaikakirjanpitoon.343  

EUT:n viimeisimmän oikeuskäytännön perusteella vaikuttaisi kuitenkin siltä, että joustotyötä 

koskevat työaikakirjanpitotavat saattavat olla työaikadirektiivin vastaisia. Lamponen on toden-

nut, että joustotyöjärjestelyssä työntekijät eivät kuulu työaika-autonomian piiriin, joten esimer-

kiksi toimeksiantoihin kohdennetuilla työajoilla ei voida todentaa todellista työaikaa, vaan vain 

 
338 HE 158/2018, s. 50. 
339 HE 158/2018, s. 50. 
340 HE 158/2018, s. 52. 
341 HE 158/2018, s. 113. 
342 TyVL 17/2018, s. 5. 
343 Hietala et al. 2020a, s. 234; myös Hietala; Kaivanto 2019, s. 211. 
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työajan jakautumista tiettyihin työtehtäviin. Tällöin ei voida tosiasiallisesti seurata päivittäisten 

ja viikoittaisten lepoaikojen toteutumista eikä enimmäistyöaikojen noudattamista.344  

Joustotyömekanismeja on kehitettävä muttei tarvitse kieltää 

Heuschmidin mukaan Saksassa pitäisi jatkossa pelkän palkanmaksun ja toimeksiantojen seu-

raamisen lisäksi seurata kirjanpidon erillisenä komponenttina tosiasiallisia työaikoja.345 Näiden 

ei tarvitse olla toisistaan erillisiä järjestelmiä, vaan ne voivat olla osa samaa järjestelmää, jolla 

kuitenkin saavutetaan erilaisia kirjanpidollisia tavoitteita. On syytä kuitenkin korostaa, että rat-

kaisun C-55/18 oikeusvaikutuksena ei ole, että joustotyötä koskevista menetelmistä täytyisi 

luopua kokonaan. Esimerkiksi Reinhardin mukaan EUT ei ole työaikakirjanpitoa koskevalla 

oikeuskäytännöllään kieltänyt joustomekanismien käyttöä.346 Näin ollen pelko siitä, että ratkai-

sun C-55/18 mukainen työaikakirjanpito tekee joustotyön mahdottomaksi ei vaikuta perustel-

lulta. Asia vaatii lainsäätäjiltä ja työmarkkinaosapuolilta keskusteluja ja mahdollisesti muutok-

sia lainsäädäntöön, mutta joustotyötä koskevia työkaluja ei tarvitse ratkaisun C-55/18 vuoksi 

poistaa kokonaan käytöstä. 

5.1.6 Työaikalain mukainen työaikakirjanpidon muoto 

Työaikalaissa ei säädetä työaikakirjanpidon nimenomaisesta muodosta, tarkkuudesta tai toteut-

tamistavasta: työnantaja voi valita joko manuaalisen tai koneellisen työaikakirjanpidon, mikä 

vain on tarkoituksenmukaisinta.347 Ruposen ja Paanetojan mukaan työaikakirjanpidon ei tar-

vitse välttämättä olla heti saatavilla oleva asiakirja tai tiedosto, vaan riittää, että ajantasaiset 

tiedot voidaan koota tarvittaessa työaikakirjanpitovelvoitteen täyttämisen osoittamiseksi. Tosin 

tekninen kehitys puoltaa sitä, että työaikakirjanpito toteutetaan erillisenä kokonaisuutena.348 

Vuoden 1996 työaikalain esitöiden mukaan olennaista on, että kaikki työaikakirjanpitoon tar-

vittavat tiedot ovat ”helposti luettavissa ilman erillisiä laskutoimituksia” ja että niistä on todet-

tavissa, onko ylityön enimmäismääriä noudatettu. Näillä edellytyksillä esitöiden mukaan yli-

töistä voidaan pitää kirjaa ”samassa yhteydessä kuin työntekijän työajasta ja palkkauksesta 

muutoinkin”.349 Työneuvoston ratkaisukäytännöstä ilmenee myös, että työn alkamis- ja 

 
344 Lamponen 2019, s. 33–34; samansuuntaisesti Latzel 2019, s. 479. 
345 Heuschmid 2019, s. 1853. 
346 Reinhard 2019, s. 1316, 1319. 
347 Paanetoja; Tikkanen 2017, s. 209; Ruponen; Paanetoja 2000, s. 58. 
348 Ruponen; Paanetoja 2000, s. 66–68; katso myös TN 819-67. 
349 HE 34/1996, s. 21; Ruponen; Paanetoja 2000, s. 59. 
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lopettamisajat tulisi merkitä työaikakirjanpitoon täsmällisesti (ei arvioina), työaikakirjanpi-

dosta tulisi pystyä seuraamaan työntekijäkohtaisesti ylitöiden määriä ja työaikakirjanpito on 

mahdollista – jollei suositeltavaa – jaksottaa työntekijään sovellettavien seuranta-ajanjaksojen 

mukaisesti (esimerkiksi neljännesvuosittain; ei tarvitse välttämättä seurata kalenterikuukau-

sia).350 

Työaikakirjanpidon järjestäminen hajautetusti on kuitenkin Ruposen ja Paanetojan mukaan ol-

tava työnantajan tietoinen etukäteinen valinta: ei riitä, että työaikamerkinnät ovat vain tarvitta-

essa löydettävissä.351 On siis pystyttävä helposti yhdistämään työaikatiedot, jos ne kerätään ha-

jautetusti. 

5.1.7 Pääsy työaikakirjanpitoon 

Työntekijällä on ratkaisun C-55/18 nojalla oikeus saada työnantajan keräämät työaikatiedot 

käyttöönsä (järjestelmään pääsy -kriteeri), jotta hän voi vedota työaikadirektiivin mukaisiin 

oikeuksiinsa ja jottei hänen tarvitse turvautua muihin työajan seurantamenetelmiin tai toteamis-

tapoihin.352 Suomessa työaikalain mukaan työnantajan on annettava pyynnöstä työntekijälle 

kirjallinen selvitys työaikakirjanpidon merkinnöistä, ja samalla tavoin pyynnöstä luottamushen-

kilölle ja työsuojeluviranomaiselle jäljennös työaikakirjanpidosta (TAL 32 § momentti). Työn-

tekijän näkökulmasta tämän kontrollointikeinon merkitys korostunee, kun tulevaisuudessa 

joustotyöjärjestelyt lisääntyvät.353 Esitöiden mukaan työntekijällä tulee olla oikeus saada työn-

antajalta tietoa itseään koskevista työaikakirjanpitomerkinnöistä, ja näin ollen myös oikeus 

saada tiedot työaikapankkisaldostaan.354 

Työaikakirjanpitojärjestelmään pääsy ei lähtökohtaisesti saisi olla riippuvainen toisen osapuo-

len toimista, jos tutkimuksessa aiemmin käsitelty järjestelmään pääsy -kriteeri hyväksytään sen 

laajimmassa merkityksessä. Säännös voisikin tarvita päivittämistä: asiaa on analysoitu esimer-

kiksi ratkaisussa TT 2018:48, joten kyse ei ole teoreettisesta ongelmasta. 

Selvityksen ja jäljennöksen ero 

 
350 TN 670-79, s. 91; TN 1339-97, lausunnon kappaleet 2–4; TN 6-82, s. 65; TN 819-67; Ruponen; Paanetoja 

2000, s. 58; Rusanen et al. 1999, s. 177; Huomaa, että työneuvoston lausunnot eivät ole sitovia. Työneuvostosta 

lisää: Paanetoja 2014, s. 35; Pärnänen 2014, s. 52–53: Sarkko 1982, s. 13–18; Koskinen 2014, s. 28. 
351 Ruponen; Paanetoja 2000, s. 67–68. Ylityöt ja säännölliset työajat voidaan esimerkiksi kerätä eri lähteistä. 
352 C-55/18 CCOO, kohta 60; Ulber 2020, s. 15–16. 
353 HE 158/2018, s. 113; Hietala et al. 2020a, s. 235. 
354 HE 158/2018, s. 92 ja 113. 
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Työaikakirjanpitoa koskevan kirjallisen selvityksen ja jäljennöksen käytännön eroa ei ole tar-

kennettu hallituksen esityksissä 158/2018 ja 34/1996, mutta Hietala ja Kaivanto ovat todenneet, 

että työsuojeluviranomaisella, luottamusmiehellä, luottamusvaltuutetulla tai muulla työnteki-

jöiden edustajalla on työntekijää ”laajempi oikeus tietojen saamiseen” työaikalain 32 §:n 4 mo-

mentin perusteella.355 He eivät avaa, mitä ”laajuudella” tarkoitetaan tässä yhteydessä, mutta se 

voidaan ymmärtää myös ”monipuolisuutena”, koska työaikalain 32 §:n 4 momentissa työnte-

kijällä on oikeus saada kirjallinen selvitys vain työvuoroluetteloista ja työaikakirjanpidosta, kun 

taas työsuojeluviranomaisella, luottamusmiehellä, luottamusvaltuutetulla tai muulla työnteki-

jöiden edustajalla on lisäksi oikeus saada jäljennös työaikalain 11 §:ssä tarkoitetusta säännöl-

listä työaikaa koskevasta sopimuksesta, 13 §:n joustotyöaikaa koskevasta sopimuksesta, 36 §:n 

säännöllistä työaikaa koskevasta paikallisesta sopimuksesta sekä 29 §:ssä tarkoitetusta työajan 

tasoittumissuunnitelmasta. Toisin sanoen Hietala ja Kaivanto eivät todennäköisesti ota kantaa 

siihen, onko jäljennös työaikakirjanpidosta tiedollisesti laajempi kuin kirjallinen selvitys työai-

kakirjanpidosta. 

Vuoden 1996 työaikalaissa työaikakirjanpito oli ”vain” vaadittaessa näytettävä työsuojeluvi-

ranomaiselle tai työntekijän edustajalle, kun taas työntekijällä tai hänen valtuuttamallaan oli 

oikeus saada kirjallinen selvitys työaikakirjanpidon merkinnöistä. Tehtyjä muutoksia ei perus-

tella uuden työaikalain esitöissä, mutta vaikuttaa siltä, että enää ei riitä vain työaikakirjanpidon 

näyttäminen työsuojeluviranomaiselle esimerkiksi tarkastuksen yhteydessä vaan työsuojeluvi-

ranomaisen on saatava jäljennös myöhempää tarkastelua varten. Taustalla voi myös olla ratkai-

sussa TT 2018:48 esitetty selvennys, jonka mukaan pääluottamusmiehelle tuli työehtosopimuk-

sen nojalla toimittaa tiedot työaikakirjanpidoista joko kirjallisesti tai sähköisesti, jotta pääluot-

tamusmies pystyi tarkastelemaan niitä muutenkin kuin työnantajan tietokoneen näytöltä.356 

Pääsyn aikajänne on avoin 

Suomen työaikasääntelyssä ei ole nimenomaista säännöstä siitä, millaisella aikajänteellä pääsy 

työaikatietoihin on järjestettävä. Tällainen sääntely voisi selkeyttää oikeustilaa tapauksissa ku-

ten TT 2018:48. 

5.2 Työturvallisuuslakia koskevien muutosten arviointi 

 
355 Hietala; Kaivanto 2019, s. 209. 
356 TT 2018:48, tuomion perustelut. 
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5.2.1 Systemaattinen turvallisuusjohtaminen ja laaja soveltamisala 

Työsuojelu voidaan jakaa a) työturvallisuussuojeluun (työturvallisuuslaki 738/2002, työsopi-

muslaki 55/2001 2 luvun 3 §) ja b) työterveyssuojeluun (työterveyshuoltolaki 1383/2001).357 

Työturvallisuusdirektiivi (89/391/ETY) on implementoitu Suomessa työturvallisuuslailla. 

Vuonna 2003 voimaan tullut työturvallisuuslaki on työsuojelun puitelaki, jota ei työaikalain 

tavoin ole usein muutettu perusteellisesti: edellinen työturvallisuuslaki oli vuodelta 1958, joka 

ei vastannut enää 2000-luvun alussa työelämän vaatimuksia eikä täysin täyttänyt EU-direktii-

vien tavoitteita.358 Työturvallisuuslakiin sisältyvät työnantajan velvollisuudet perustuvat niin 

sanotun turvallisuusjohtamisen periaatteisiin: työpaikalla on oltava systemaattinen ja pitkäjän-

teinen työolosuhteiden seuranta ja toimintatapa, jolla haitta- ja vaaratekijät voidaan tunnistaa, 

arvioida ja poistaa. Työturvallisuuslaissa korostuu haittojen ja vaarojen ennakointi, joka edel-

lyttää työnantajalta suunnitelmallisuutta.359 

Työaikalain esitöissä todetaan, että työntekijän liiallista kuormittavuutta ja lepoaikojen tarvetta 

säännellään työturvallisuuslain säännöksissä, jotka koskevat työn vaarojen selvittämistä ja ar-

viointia (10 §), työn suunnittelua (13 §) ja työn kuormitustekijöiden välttämistä ja vähentämistä 

(25 §).360 Työaikalain ja työturvallisuuslain normit siis luovat EU-lainsäädännön kaltaisesti 

myös Suomessa kokonaisuuden, joka on työaikakirjanpidon kannalta mitä olennaisin. Esitöissä 

yhä korostetaan, että perustuslain 18 pykälän 1 momentissa julkiselle vallalle asetettua työsuo-

jeluvelvoitetta on tulkittava laajasti, jolloin siihen kuuluu myös työaikasuojelu.361 Tämä antaa 

työoikeudessa yleisesti tunnustetulle työntekijän suojelun periaatteelle perustuslaillisen ase-

man.362 Työsuojelukäsitteen laaja tulkinta on näin ollen linjassa EU-oikeuden kanssa.363 Työ-

turvallisuuslain terveyskäsitteeseen sisältyy sekä henkinen että fyysinen terveys. Esitöiden mu-

kaan tämä tarkoittaa muun muassa ”työn määrän mitoittamista niin, ettei työ aiheuta terveydelle 

 
357 Koskinen et al. 2018, oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa>7. Työsuojelu>Työsuojelulainsäädäntö>Työsuo-

jelun käsite (verkkokirja, käyty 24.7.2020); Anttila et al. 2021b, s. 1156: tarkempi viisiosainen jaottelu (työturval-

lisuustoiminta, työpaikkasuojelu, työpaikkaterveydenhuolto, työsuojelun valvonta ja hallinto, työsuhdevalvonta). 
358 Siiki 2002, s. 11. 
359 Siiki 2002, s. 12, 29–30. 
360 HE 158/2018, s. 75. 
361 HE 158/2018, s. 129; myös PeVL 77/2018, s. 2; Hallberg et al. 2011, III YKSITTÄISET PERUSOIKEU-

DET>14. Oikeus työhön ja elinkeinovapaus (PL 18 §)>Työvoiman suojelu (verkkokirja, käyty 17.7.2020). 
362 Engblom 2012, s. 28; työntekijän suojeluperiaatteesta Koskinen et al. 2018, I TYÖOIKEUDEN PERUS-

TEITA>1. Lähtökohdat>Työoikeuden yleisiä lähtökohtia>Työntekijän suojelun tarve>Työntekijän suojeluperi-
aate (verkkokirja, käyty 14.7.2020). 
363 Työsuojelukäsitteen laaja tulkinta on vahvistettu EUT:n oikeuskäytännössä. Katso esimerkiksi: C-84/94 UK v. 

Euroopan unionin neuvosto, kohta 18; Barnard 2006, s. 67. 
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haitallista kuormitusta”.364 Työturvallisuuslakia sovelletaan lähes kaikkeen työ- tai virkasuh-

teessa tehtävään palkkatyöhön, mutta lain soveltamisalaa on rajoitettu esimerkiksi kotona teh-

tävässä työssä, koska ”Suomen perustuslain 10 §:ssä turvattua yksityisyyden suojaa koskevissa 

olosuhteissa ei työnantajalle voi asettaa sellaisia toimintavelvoitteita, joita hänen ei oikeudelli-

sesti eikä tosiasiallisesti ole mahdollista toteuttaa.”365 

5.2.2 Yleinen huolehtimisvelvollisuus – 8 § 

Työturvallisuuslain 8 §:ssä säädetään työnantajan yleisestä huolehtimisvelvollisuudesta, jonka 

toteutumisessa on esitöiden mukaan keskeistä kiinnittää huomiota järjestelmälliseen ja jatku-

vaan työympäristön ja työolosuhteiden arviointiin ja parantamiseen. Lisäksi on huomioitava 

työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten ammattitaito, työkokemus, ikä ja sukupuoli, 

joilla voi olla merkitystä työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta.366  

Turvallisuustoimenpiteitä ja yleistä huolehtimisvelvollisuutta on kuitenkin rajoitettu kohtuulli-

suusperiaatteella, joka on yhteydessä EU-oikeuteen. Esitöiden mukaan turvallisuustoimenpitei-

den vähimmäistasoa määrättäessä voidaan turvallisuuden ja terveyden lisäksi ottaa huomioon 

teknisen ja taloudellisen tarkoituksenmukaisuuden asettamat rajoitukset, vaikka työsuojelun 

kehittäminen ei saa olla riippuvainen vain taloudellisista tekijöistä.367 Työsuojelutoimien valin-

nassa ja mitoituksessa sallitaan siis harkinta kustannuksiltaan ja tavoiltaan erilaisten vaihtoeh-

tojen välillä sekä punninta eri etujen välillä.368 

Työturvallisuudesta huolehtiminen on osa liiketoimintaa.369 Hietala, Hurmalainen ja Kaivanto 

ovat todenneet, että työturvallisuuslain huolehtimisvelvollisuus tarkoittaa muun muassa sitä, 

että työnantajan on tarkastettava ja valvottava etätyötä tekevän työntekijän työolosuhteita. 

Tämä heidän mukaansa tarkoittaisi lisäksi, että työnantajalla ja työsuojeluviranomaisella tulisi 

olla pääsy etätyöpaikalle: kotikäynnin edellytyksenä on ennakkoilmoitus ja työntekijän suostu-

mus. Etätyö ei kuitenkaan saisi rajoittaa työntekijän oikeutta yksityisyyden suojaan.370 

5.2.3 Työajat osana haittojen ja vaarojen arviointia – 10 § 

 
364 HE 59/2002, s. 4. 
365 HE 59/2002, s. 24 ja 28. 
366 HE 59/2002, s. 18, 29. 
367 HE 59/2002, s. 30; Siiki 2002, s. 33. 
368 Paanetoja; Tikkanen 2017, s. 228; Kuikko 2006, s. 38–42. 
369 Helsingin hovioikeus R 19/982, s. 9. 
370 Hietala et al. 2020b, s. 94, 98 
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Työturvallisuuslain 10 §:n mukaan työnantajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja 

tunnistettava muun muassa työajoista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät (työn kuormitustekijät) 

sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja 

terveydelle.371 Esitöiden mukaan kaikkia vaara- ja haittatekijöitä ei voi poistaa, mutta niiden 

merkitys on arvioitava ja riskit on alennettava vähintäänkin säännösten edellyttämälle vähim-

mäistasolle. Työaikojen kannalta relevantteja arviointikohteita ovat esimerkiksi kohtuuttomat 

aikapaineet, liiallinen tietokuormitus, matkustamisen vaikutus kuormittavuuteen (vaikkei 

matka-aika olisi työaikaa) ja tilanteet, joissa työnantaja edellyttää työntekijän työpanosta (pu-

heluun tai sähköpostiin vastaaminen) varsinaisen työajan ulkopuolella. Työturvallisuuslain 10 

§ koskee kaikkia yksityisen ja julkisen sektorin työnantajia riippumatta toimialasta ja työnteki-

jöiden määrästä, mutta käytännön toteuttamisessa ja menettelytavoissa voidaan huomioon kun-

kin tapauksen erityispiirteet ja valita parhaiten soveltuvat toimintatavat.372 

Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta työturvallisuuslain 10 §:n mukaisten vaarojen 

ja haittojen arviointiin, työnantajan on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita, joiden käytöstä 

säädetään työterveyshuoltolain 5 §:ssä.373 

5.2.4 Kuormitustekijöiden selvittäminen – 25 § 

Työturvallisuuslain 25 §:ssä säännellään tarkemmin työntekijän kuormittumisesta: työnantajan 

on ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähen-

tämiseksi, jos työntekijän on todettu kuormittuneen työssään hänen terveyttään vaarantavalla 

tavalla. Esitöiden mukaan kuormittumisessa kyse on fyysisestä tai psyykkisestä kuormittumi-

sesta, joka voi olla luonteeltaan niin yli- kuin alikuormittumista. Kaikkia kuormitustekijöitä ei 

kuitenkaan voida käytännössä poistaa tai välttää, ja kuormittavuuden haitallisuuden kokeminen 

on yksilöllinen asia.374  

 
371 HE 201/2012, s. 8; Härmä et al. 2015, s. 5. Työajan merkitystä kuormittavuustekijänä korostettiin vuonna 2013 

voimaan astuneilla työturvallisuuslain muutoksilla. 
372 HE 59/2002, s. 31–34; Koskinen et al. 2018, oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa>7. Työsuojelu>Työtur-

vallisuus>Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite>Vaarojen arviointi (verkkokirja, käyty 18.7.2020); Siiki 2002, 
s. 40, 45, 56–57; Anttila et al. 2021b, s. 1196–1197. 
373 Katso myös Siiki 2002, s. 40–41. 
374 HE 59/2002, s. 41–42. 
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Kuormitustekijät vaihtelevat työkohtaisesti, mutta sitä saattaa esitöiden mukaan aiheuttaa esi-

merkiksi väärinmitoitettu tietokuormitus, kohtuuton aikapaine tai poikkeuksellisen runsas työ-

hön liittyvä matkustaminen, vaikkei se olisi työaikaa.375 

5.3 Johtopäätökset  

Tutkielman kolmas tutkimuskysymys koski työaikalain 32 §:n ja työturvallisuuslain 10 §:n ja 

25 §:n yhdenmukaisuutta EUT:n työaikakirjanpitoa koskevan viimeisimmän oikeuskäytännön 

kanssa. Voimme nyt todeta, että työturvallisuuslain pykälissä ei vaikuttaisi olevan EUT:n vii-

meisimmän oikeuskäytännön vuoksi muutostarpeita, jotka liittyisivät työaikakirjanpitovelvol-

lisuuteen. Vastapainoisesti työaikalain 32 §:n sanamuodoista ja pykälää koskevasta lainsovel-

tamisesta löytyi huomionarvioisia seikkoja. 

Ensinnäkin lisä-, yli- ja sunnuntaityön kuukausikorvauksiin liittyvä TAL 32.1 §:n sanamuoto 

’arvioitu…määrä’’ vaikuttaa olevan ongelmallinen. Tätä kohtaa on suomalaisessa oikeuskir-

jallisuudessa jo aiemminkin kommentoitu (Paanetoja, Tikkanen ja Ruponen), mutta nämä nä-

kemykset ovat toistaiseksi edustaneet oikeuskirjallisuuden vähemmistöä. Näille tulkinnoille 

voidaan nyt kuitenkin löytää lisää perusteluita EUT:n viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä. Oi-

keustila voisi vaatia lisäselvennystä joko lainsäätäjältä tai lainsoveltajilta. 

Toiseksi joustotyöjärjestelyihin liittyvä TAL 32 §:n 2 momentti ja sen esityöt ovat ongelmalli-

sia: työaikakirjausten aikajänne ja toteutustapa vaikuttavat olevan EUT:n viimeaikaisten tul-

kintojen kannalta haasteellisia. Tämä voi johtaa joustotyöjärjestelyissä tilanteeseen, jossa ei 

voida tosiasiallisesti seurata päivittäisten ja viikoittaisten lepoaikojen toteutumista eikä enim-

mäistyöaikojen rajoissa pysymistä. 

Kolmanneksi ratkaisussa C-55/18 ja erityisesti saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa esitetyt nä-

kemykset työaikakirjanpidon muodosta (kuten pääsy ja pääsyn sisältö) ovat huomionarvioisia 

asioita, jos TAL 32 §:ää lähdetään päivittämään. Tältä osin voidaan tosin tukeutua myös lain-

soveltajien tulkintoihin, joista suhteellisen tuoreena esimerkkinä on ratkaisu TT 2018:48.  

 
375 HE 59/2002, s. 35–36. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Tiivistelmä tutkimustuloksista 

Tutkimustuloksia -ja kysymyksiä on käsitelty tarkemmin kussakin niitä koskevissa luvuissa, 

mutta tässä tutkimuksen tulokset esitetään tiiviisti. Ensimmäistä ja toista tutkimuskysymystä 

koskevat tulokset perustuvat pitkälti EUT:n oikeuskäytäntöön sekä saksalaisiin oikeuskom-

mentaareihin ja oikeustapauksiin, joita on peilattu muissa EU:n jäsenvaltioissa julkaistuun oi-

keuskirjallisuuteen. Kolmannen tutkimuskysymyksen osalta suomalaiset kommentaarit ja oi-

keustapaukset ovat olennaisia, mutta niitäkin verrataan EUT:n viimeisimpään oikeuskäytän-

töön ja Saksassa julkaistuun oikeuskirjallisuuteen. Ilman saksalaista oikeuskirjallisuutta ja oi-

keuskäytäntöä tämän tutkielman tulokset olisivat siis olleet vaillinaisia, joten metodinen paral-

lelismi osoittautui onnistuneeksi valinnaksi tutkimusmetodina. 

6.1.1 Ensimmäinen tutkimuskysymys 

Työaikakirjanpitovelvollisuuden kannalta merkittävänä kehitysaskeleena voidaan pitää EU:n 

perusoikeuskirjan muuttumista sitovaksi osaksi EU:n primäärioikeutta.376 Työaikakirjanpito-

velvollisuus ei EU:n kontekstissa ole kuitenkaan nimenomaisten sääntelynormien seurausta, 

vaan se on kehittynyt erityisesti EUT:n oikeuskäytännössä.377 Oikeustilan seurauksena on, että 

EUT:n oikeuskäytännöllä on erittäin tärkeä asema työaikakirjanpitovelvollisuuden tulkinnassa. 

Voitaisiin jopa sanoa, että oikeuskäytäntö on mennyt lainsäädännön edelle (EUT on ottanut 

lainsäätäjän aseman itselleen).378 Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen (miten määritellään 

työaikadirektiivin, työturvallisuusdirektiivin ja perusoikeuskirjan mukainen työaikakirjan-

pito?) voidaan näin ollen vastata, että työaikadirektiivin, työturvallisuusdirektiivin ja perusoi-

keuskirjan mukainen työaikakirjanpito määrittyy tarkemmin EUT:n oikeuskäytännössä, jossa 

tukeudutaan erityisesti perusoikeuskirjan välittömään horisontaalivaikutukseen työaikakirjan-

pitovelvollisuuden tunnistamiseksi. 

6.1.2 Toinen tutkimuskysymys 

 
376 Tridimas; Gentile 2019, s. 802–803: EU:n perusoikeuskirjalla konsolidoitiin erityisesti EUT:n ja Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä. 
377 Selkeän normin puutteesta ovat kirjoittaneet esimerkiksi Reinhard 2020, s. 1314; Brors 2019, s. 1179; Ruponen 

2014, s. 77; Peschek; Herrmann-Riedler 2020, s. 30. 
378 Beck 2017, s. 342. 
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Tutkimuksen toisella tutkimuskysymyksellä haluttiin selvittää, mitä tarkoittavat työaikakirjan-

pidolle asetetut ’konkreettiset yksityiskohdat’ ja ’järjestelmän muoto’? Voimme nyt tiivistetysti 

vastata tähän kysymykseen, että 

1) Työaikakirjanpidolle on asetettu laadullisia ehtoja, joten ”mikä tahansa” työaikakirjan-

pito ei täytä työaikadirektiivin vaatimuksia. Kyse ei ole siitä, pitäisikö työaikakirjanpito 

olla, vaan siitä, millainen sen tulisi olla. 

2) Työn aloittamis- ja lopettamisajankohta sekä työajan kesto tulee lähtökohtaisesti pystyä 

kirjaamaan siten, että kunkin työntekijän suorittaman päivittäisen työajan pituus voi-

daan mitata (pääsääntö). 

3) Työantajan on pystyttävä työaikakirjanpidon perusteella varmistamaan työntekijän päi-

vittäinen ja viikoittainen lepoaika, ja se, ettei työntekijän viikoittainen työaika ylitä työ-

aikadirektiivissä asetettua enimmäismäärää. 

4) Työaikakirjanpidon pitäisi perustua lukuihin, jotka ovat vaikeasti manipuloitavissa. Ky-

seiset luvut ilmentävät ja todistavat tosiasiallisesti tehdyt työtunnit. Käytännön ja inhi-

milliset seikat puoltavat työaikakirjausten tekemistä viimeistään viikon sisällä työsuo-

rituksesta. Ideaalitilanteessa työaikakirjaukset tehdään saman tai seuraavan työpäivän 

sisällä. (objektiivisuus- ja luotettavuuskriteeri) 

5) Työaikakirjanpito täytyy järjestää siten, että työntekijällä on siihen pääsy ja että kirjauk-

sia voidaan sellaisenaan tehokkaasti käyttää todistusaineistona mahdollisessa riitatilan-

teessa. Lopputuloksen kannalta merkitystä ei ole sillä, tehdäänkö kirjaukset käsin vai 

sähköisesti, kunhan ne ylipäätänsä tehdään ja kunhan asianomaisilla tahoilla on niihin 

pääsy. (järjestelmään pääsy -kriteeri) 

6) Työaikakirjanpidon perusteella suojattava oikeushyvä on ensisijaisesti työntekijän ter-

veys ja turvallisuus, ei palkanmaksun oikeellisuus. 

7) Vaikka työaikakirjanpidon olemassaolo ei voi olla riippuvainen taloudellisista seikoista, 

järjestelmän muodossa voidaan ottaa huomioon yrityksen koko ja jopa henkilöstöryh-

män erityispiirteet (yhdenvertaisuusperiaatteen sallimissa rajoissa). 

8) Työaikasuojelun ja tietosuojasääntelyn yhteensovittaminen on keskeistä, kun pohditaan 

ratkaisuja työaikakirjanpidolle. Tältä osin mielenkiintoinen on esimerkiksi kappaleessa 

4.2.4 käsitelty Berliinin sormenpää -tapaus, jossa saksalainen tuomioistuin ei hyväksy-

nyt työaikojen kirjausjärjestelmää, joka perustui biometriseen, sormenpäästä luettavaan 
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järjestelmään. Kansainvälisissä organisaatioissa on myös muistettava ne rajoitteet, joita 

EUT:n oikeuskäytäntö asettaa henkilötietojen siirtämiselle.379 

Työaikakirjanpitoa koskevista tarkemmista yksityiskohdista ole vielä selkeää yksimielisyyttä, 

joten työnantajilla on edelleen vapaus valita sellaiset tekniset toteuttamistavat, jotka sopivat 

liiketoimintaan parhaiten. 

6.1.3 Kolmas tutkimuskysymys 

Tutkielman kolmannella tutkimuskysymyksellä oli tarkoituksena tarkastaa, ovatko työaikakir-

janpitoa koskeva työaikalain 32 § ja työn kuormittavuutta koskevat työturvallisuuslain 10 § ja 

25 § EUT:n viimeisimmän oikeuskäytännön mukaisia? Voimme nyt vastata kolmanteen tutki-

muskysymykseen, että 

1) Työturvallisuuslain pykälissä ei vaikuttaisi olevan EUT:n viimeisimmän oikeuskäytän-

nön vuoksi muutostarpeita. 

2) Lisä-, yli- ja sunnuntaityön kuukausikorvauksiin liittyvä TAL 32.1 §:n sanamuoto ’ar-

vioitu…määrä’’ vaikuttaa olevan ongelmallinen työaikadirektiiviä koskevan viimeisim-

män oikeuskäytännön kannalta. Oikeustila voisi vaatia lisäselvennystä joko lainsäätä-

jältä tai lainsoveltajilta. 

3) Suomessa joustotyöjärjestelyjä (TAL 32 §:n 2 momentti) koskevien työaikakirjausten 

aikajänne ja yleinen toteutustapa vaikuttavat olevan EUT:n viimeaikaisten tulkintojen 

kannalta haasteellisia. Tämä voi johtaa joustotyöjärjestelyissä tilanteeseen, jossa ei 

voida tosiasiallisesti seurata päivittäisten ja viikoittaisten lepoaikojen toteutumista eikä 

enimmäistyöaikojen rajoissa pysymistä. 

4) Ratkaisussa C-55/18 ja erityisesti saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa esitetyt näke-

mykset työaikakirjanpidon muodosta (kuten pääsy ja pääsyn sisältö) ovat huomionarvi-

oisia asioita, jos TAL 32 §:ää lähdetään päivittämään. Tältä osin voidaan tukeutua myös 

lainsoveltajien tulkintoihin, joista esimerkkinä on ratkaisu TT 2018:48. 

6.1.4 Perusoikeuskirja-sekundäärioikeus-suhde 

 
379 Katso analogisesti esimerkiksi kaupallisessa tarkoituksessa kolmanteen maahan siirretyistä henkilötiedoista C-

311/18 Schrems II, kohdat 83, 86–88, 96, 99–100, 105, 171–173, 176 ja 180. 



 

77 

 

Tässä tutkielmassa on jäsennetty EUT:n kehittämää vuorovaikutussuhdetta perusoikeuskirjan 

ja sedundäärisääntelyn (työaikadirektiivi ja työturvallisuusdirektiivi) välillä. Vaikuttaa siltä, 

että perusoikeuskirjalla on tässä vuorovaikutussuhteessa työaikakirjanpitovelvoitteen kannalta 

oikeuslähteen asema ja direktiiveillä tulkintaa konkretisoiva asema. Tämä oikeustila on mie-

lenkiintoinen työaikakirjanpitovelvollisuuden kannalta, mutta se voi tulla merkitykselliseksi 

muissakin tilanteissa, joissa työsuhteessa sovellettavia EU-oikeudellisia oikeuksia ja velvolli-

suuksia selvitetään ja määritellään.  

Tämän aihepiiriin perusongelma on, että tulisiko ennemmin lainsäätäjän olla se, joka määritte-

lee tällaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Toisaalta on aiheellista kysyä, että jos EU:n lainsää-

täjä(t) ei tee tätä määrittelyä, niin kuka muu kuin EUT voisi tehdä sitä? On hyvä olla tietoinen, 

että jos tähän oikeudentilaan ”puututtaisiin”, tarkoittaisi se näin ollen myös syvällistä pohdintaa 

yleensäkin EUT:n asemasta EU:n toimielimenä sekä Montesquieun vallan kolmijako -opista 

EU:n kontekstissa. Lienee varsin todennäköistä, että tällaiset keskustelut vaatisivat pitkiä neu-

votteluja EU:n perussopimusten uudelleenkirjoittamisesta. Nykyisellään onkin hyvin epätoden-

näköistä, että tällaiseen projektiin löytyisi riittävästi poliittista tahtotilaa, joten EUT:n asemaan 

ja tähän oikeustilaan ei ole näköpiirissä muutoksia. 

6.1.5 Pienillä mutta varmoilla askelilla nykytilaan ja eteenpäin 

Työaikakirjanpitoa koskeva nykyinen oikeudentila on muodostunut monen vuosikymmenen ai-

kana ja se tuo esille hyvin konkreettisella tavalla EU-oikeuden sisäistä dynamiikkaa ja luon-

netta. Beck on nostanut esiin Jean-Claude Junkerin (Euroopan komission puheenjohtaja 2014–

2019) osuvan kommentin, jolla voitaisiin kuvailla EU:n toiminnan lisäksi EUT:n toimintaa seu-

raavanlaisesti: 

EUT tekee päätöksen ja katsoo, reagoiko kukaan voimakkaasti. Koska harva ymmärtää, mitä 

EUT:ssä on päätetty, voidaan yleensä jatkaa pienillä askelillä eteenpäin, kunnes ei ole enää 

paluuta takaisin.380 

Työaikakirjanpitovelvollisuuden ”syntyminenkään” ei ole ollut vain yhden ratkaisun (C-55/18) 

ansiota, vaan pitkän jatkumon tulosta, jossa keskeisinä tekijöinä ovat olleet a) EU:n perusoi-

keuskirjan sitovuuden ja primäärioikeudellisen aseman vahvistuminen vuonna 2009, ja b) 

EUT:n työaikadirektiiviä koskeva oikeuskäytäntö vuodesta 1996 alkaen. 

 
380 Beck 2017, s. 352. 
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Työaikalainsäädännön soveltaminen ja tulkitseminen onkin edellyttänyt yleensä uuden ja van-

han tiedon tuntemista.381 

EU-lainsäädännössä on varsin tavallista, että EUT:n oikeuskäytäntöä kodifioidaan EU-säädök-

siin, kun se muodostuu välttämättömyydeksi.382 Jäsenvaltioissakaan ei yleensä kiirehditä muut-

tamaan kansallista lainsäädäntöä EUT:n muuttuneen oikeuskäytännön vuoksi. Esimerkiksi 

Saksassa kesti monta vuotta lainvalmisteluissa ja EUT oli ehtinyt antaa useamman ratkaisun, 

kunnes vuonna 2004 varallaolo tunnustettiin Saksassa työajaksi.383 Lunkin mukaan EU:ssa on 

lisäksi tällä hetkellä työlainsäädännön sijaan muita isoja kokonaisuuksia agendalla, kuten Bre-

xitin jälkiselvitykset, ilmastopolitiikka ja maahanmuuttoasiat. EU:n työoikeudelliset muutokset 

tulevat lähitulevaisuudessa siis todennäköisemmin tuomioistuinten ratkaisujen muodossa kuin 

lainsäätäjän kynästä.384 Tässä oikeudentilassa ja toimintamekanismissa ei välttämättä ole mi-

tään ”vikaa”, kunhan kaikissa jäsenvaltioissa ollaan siitä tietoisia ja hyväksytään se. 

6.2 Tutkimustulosten suhteuttaminen aiempaan tutkimukseen 

Aikaisempaan suomalaiseen oikeuskirjallisuuteen verrattuna tutkielmassa pystyttiin löytämään 

uusia näkökulmia työaikakirjanpidon EU-oikeudelliseen ulottuvuuteen. Näitä näkökulmia pei-

lattiin ajankohtaisella tavalla Suomen työaikasääntelyyn. Tutkielmassa nostettiin oikeuskirjal-

lisuudessa jo tunnettuja ongelmia (kuten työaikakirjanpidon toteuttaminen joustotyössä viikoit-

taisella seurannalla sekä lisä-, yli- ja sunnuntaityön kuukausikorvauksia koskeva työajan seu-

raaminen), mutta näitä käsiteltiin EUT:n viimeisimmän oikeuskäytännön valossa, mikä luo li-

säarvoa aikaisempaan tietoon nähden. Lisäksi tutkielmassa tuotiin esille uusia tai aiemmin ver-

rattain vähän palstatilaa saaneita aiheita (työaikakirjanpitoon pääsy ja sen tarkempi muoto). 

Muuhun eurooppalaiseen oikeuskirjallisuuteen verrattuna uutta tässä tutkielmassa oli, että 

siinä pyrittiin vertailemaan työaikasuojeluun liittyviä argumentteja useammasta EU:n jäsenval-

tiosta, mikä on ollut harvinaista ratkaisuun C-55/18 liittyvässä keskustelussa: yleensä kansalli-

set kommentit rakentuvat ensin ratkaisua C-55/18 koskevasta tiivistelmästä, jonka jälkeen poh-

ditaan, mikä merkitys ratkaisulla on nimenomaan kyseisessä jäsenvaltiossa. Tässä tutkielmassa 

 
381 Rusanen et al. 1999, s. 5. 
382 Esimerkkeinä mainittakoon työaikadirektiivi 2000/34/EY (muutosdirektiivi) ja palveludirektiivi 2006/123/EY. 

HE 219/2018, s. 3–5: Suomalaisena esimerkkinä vuosilomalain 1.4.2019 voimaan tulleet muutokset, jotka ottivat 
huomioon EUT:n oikeuskäytännön kehityksen. 
383 Personalwirtschaft 2019, s. 27. Itse lakimuutoksen läpivieminen kesti vain pari viikkoa Bundestagissa. 
384 Lunk 2020, s. 216. 
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sen sijaan pyrittiin löytämään yhteiseurooppalaista sääntelypohjaa, jolla voitaisiin muodostaa 

sisältö EU-oikeuden mukaiselle ’työnantajan velvollisuudelle kirjata ylös työntekijänsä teke-

mät työtunnit’. Tältäkään osin tutkielma ei ole aukoton, joten lisää tutkittavaa riittää. 

6.3 Jatkotutkimuksen tarve 

Työaikakirjanpitoa on perinteisesti pidetty hyvin teknisenä osana työ- ja virkasuhteita. Tut-

kielma osoittaa, että työaikakirjanpito ei olekaan niin yksinkertainen asia, kun sitä lähdetään 

tarkastelemaan EU-oikeudelliselta näkökulmalta. Jo tutkimusekonomisista syistä tässä tutkiel-

massa on tehty rajauksia aihepiireistä, jotka voisivat olla jatkotutkimukselle hedelmällisiä. Näin 

ollen jatkotutkimuksen tarve on havaittavissa esimerkiksi seuraavissa teemoissa: a) työaikakir-

janpidon tietosuojanäkökulmat, b) elinkeinovapauden ja työsuojelun periaatteiden vertailu työ-

aikakirjanpito-kontekstissa, c) perusoikeuskirjan ja työaikadirektiivin keskinäissuhde työaika-

kirjanpitovelvollisuuden horisontaalivaikutuksen näkökulmasta ja d) työaikakirjanpidon yh-

teiseurooppalainen muoto (de lege ferenda). 

Tutkielman lopuksi on paikallaan käsitellä hieman aihepiirejä, joista tullaan varmasti vielä kes-

kustelemaan, kun pohditaan EU-oikeudellisen työaikakirjanpitovelvollisuuden tulevaisuutta. 

Seuraavaksi siis muutamia tulevaisuuteen ja nykyhetkeen suuntaavia huomioita. 

6.4 Lainsäätäjän, lainsoveltajan vai työnantajien aktiiviset toimet? 

Oikeuskirjallisuudessa enemmistön kantana on ollut, että työnantajilla on jo nyt velvollisuus 

kirjata työn aloitus- ja lopetusajat sekä päivittäisen työn kesto riippumatta siitä, miten jäsenval-

tiot konkretisoivat kyseisen velvoitteen kansallisiin säädöksiinsä. Yksityisen sektorin työnan-

tajilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tehdä muutoksia työaikajärjestelmiinsä pelkästään rat-

kaisun C-55/18 perusteella, jos kyseiset työaikajärjestelmät täyttävät voimassa olevan työaika-

lainsäädännön vaatimukset. Julkisen sektorin työnantajien tulisi sen sijaan reagoida tarpeelli-

silla muutoksilla, koska työaikadirektiivi velvoittaa heitä jo suoraan vertikaalisuhteessa (julki-

nen työnantaja–työntekijä -virkasuhteessa).385 

Jäsenvaltioiden on säädettävä minimivaatimukset työaikakirjanpidolle, mikä tarkoittaa aktiivi-

sia lainsäädäntötoimia työaikakirjanpidon yksityiskohdista: pelkkä toteamus kansallisessa 

 
385 Oberthür 2019, s. 1030; Kaufmann 2019; Bayer 2019; Reinhard 2019, s. 1314, 1319; Personalwirtschaft 2019, 

s. 26; Baeck et al. 2019, s. 860; Kortmann 2019, s. 2; Fuhlrott; Garden 2019, s. 263; Latzel 2019, s. 481; Sinander 

2019, s. 33; Schiza 2019, s. 636–638; vertaa Ulber 2020, s. 111. 
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laissa siitä, että työnantajilla on oltava objektiivinen ja luotettava työaikajärjestelmä, johon asi-

anomaisilla tahoilla on pääsy, on riittämätön EU-oikeuden näkökulmasta.386 Työaikakirjanpi-

tovelvollisuuden täysi tehokkuus saattaa siis vaatia sääntelytoimia myös Suomessa.  

Työaikasääntelyä voisi olla syytä muuttaa jo pelkästään lainsäädännön läpinäkyvyyden ja oi-

keusvarmuuden vuoksi.387 Tämä on EUT:n vakiintuneen oikeuskäytännön mukainen linjaus.388 

Näin ollen esimerkiksi ministeriön tai työsuojeluviranomaisen laatimat yleiset ohjeet työaika-

kirjanpitovelvoitteesta eivät täyttäisi läpinäkyvyyskriteeriä.389 Ulberin mukaan myös tuomiois-

tuinten tulisi lainsoveltamisessa ottaa huomioon ratkaisun C-55/18 asettamat vaatimukset (ob-

jektiivisuus, luotettavuus, pääsy) työaikajärjestelmille.390 Saksassa työnantajille onkin lainkäyt-

töön liittyvän paineen vuoksi tullut tarve muuttaa työaikajärjestelmiään, vaikkei lainsäätäjä ole 

tehnyt muutoksia työaikalainsäädäntöön.391 

EU:n Perusoikeusvirastossa on arvioitu, että EU:n perusoikeuskirja on helppo lukea, mutta vai-

kea ymmärtää. Jotta perusoikeuskirjan säännöksiä voi soveltaa, tuleekin lainsoveltajan olla hy-

vin tietoinen EU-oikeuden rajoitteista ja mahdollisuuksista, koska perusoikeuskirja sitoo jäsen-

valtioita vain ”silloin, kun ne soveltavat unionin oikeutta” (perusoikeuskirjan 51 artikla). Li-

säksi perusoikeuskirja sisältää sekä oikeuksia että periaatteita, minkä on todettu vaikeuttavan 

sen soveltamista ja ymmärtämistä.392 Perusoikeuskirjaa koskeva oikeustila ei näin ollen vaikuta 

tarkoituksenmukaiselta, vaikka EUT:ltä voikin pyytää tulkinta-apua kiperissä tapauksissa. 

On syytä myös toistaa kappaleessa 3.2.4 esitetty kysymys siitä, onko oikeustila tarkoituksen-

mukainen, kun esimerkiksi ratkaisun C-55/18 oikeuslähde on käytännössä perusoikeuskirjassa? 

Onko EUT:n valitsema linja siis ”EU:n perusoikeuskirjan väärinkäyttöä”?393 Tämä 

 
386 C-55/18, kohta 63; Ulber 2020, s. 55; Sittard; Esser 2019, s. 285–287. 
387 Lörcher 2019, s. 8. Heuschmid 2019, s. 1853; Thüsing et al. 2019, s. 484–485; Ulber 2019, s. 681. 
388 C-220/94 komissio v. Luxemburg, kohta 10: jäsenvaltioiden tulee ”direktiivien täyden oikeudellisen ja tosiasi-

allisen soveltamisen takaamiseksi luoda tarkka oikeudellinen toimintaympäristö kyseessä olevalla alalla antamalla 

säännöksiä, jotka ovat riittävän täsmällisiä ja selkeitä, jotta oikeussubjektit voivat tuntea oikeutensa ja myös vedota 

niihin kansallisissa tuomioistuimissa.” 
389 Katso analogisesti tapauksen C-220/94 komissio v. Luxemburg kohdat 9 ja 11–12. 
390 Ulber 2020, s. 112; samansuuntaisesti Siotto 2019, s. 703; vertaa myös TyVM 17/2018, s. 57: ”Suomalainen 

tuomioistuin on näin ollen velvollinen suoraan soveltamaan artiklaa 31 (2) ja jättämään kansallisen oikeuden so-

veltamatta, jos se on ristiriidassa EU-oikeuden kanssa.” 
391 Katso esimerkiksi Saksasta ratkaisu ArbG Emden 2 Ca 94/19, s. 4–6. 
392 FRA 2020, s. 20; FRA 2019, s. 21; katso myös jaotteluista periaatteisiin ja oikeuksiin Nogueira Gustavino 

2019, s. 957–959. 
393 Wank 2020, s. 4, 11; katso myös Kainer 2020, s. 154–155: Kainer kysyy, onko EUT avannut pandoran lippaan, 
joka avaa uusia mahdollisuuksia EU:n työoikeudessa, jota perinteisesti on säännelty EU:n sekundäärioikeudella; 

Panascì 2019, s. 447: Panascì on todennut, että EUT:n valitsema linja on ennemmin oireita lieventävä (palliative) 

kuin niitä parantava, kun direktiiveillä ei voi olla oikeusvaikutusta horisontaalisesti. 
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kysymyksenasettelu vaatinee lisätarkennuksia EUT:ltä ja/tai lainsäätäjiltä. Joka tapauksessa 

EUT:n valitsema linja on rohkea, mutta kysymys kuuluu, onko se kestävällä pohjalla, kun ote-

taan huomioon oikeusvarmuuden periaate ja työmarkkinaosapuolten odotukset tulevaisuuden 

työelämästä. Jossakin vaiheessa tulee lisäksi vastaan se tosiasia, että EUT:n oikeuskäytäntöä 

on kodifioitava, mutta on vielä avoinna, tapahtuuko se työaikadirektiiviä päivittämällä vai jol-

lain muulla säädöksellä (kuten Right to Disconnect -direktiivillä). 

6.5 Right to Disconnect -direktiivi ja työaikadirektiivin sääntelysuunnat 

Euroopan parlamentti hyväksyi 21.1.2021 luonnoksen ns. Right to Disconnect -direktiivistä, 

jolla kodifioitaisiin myös ratkaisun C-55/18 CCOO keskeinen sisältö.394 Tämä luonnos on kui-

tenkin kirjoitushetkellä (6.4.2021) työmarkkinaosapuolten neuvotteluissa, joihin on varattu 

kolme vuotta (2021–2024).395 Direktiivin sisältö voi siis muuttua vielä hyvin paljon tai se ei 

välttämättä edes päädy varsinaiseen lainsäädäntöprosessiin työmarkkinaosapuolten neuvotte-

luiden jälkeen. Lisäksi europarlamentissa on esitetty, että uuden direktiivin sijasta olisi järke-

vämpää päivittää työaikadirektiiviä.396 Sääntelykeinot ja sääntelyn tavoitteet voivat siis muut-

tua vielä moneen kertaan, ja oikeuskirjallisuudessakin on esitetty työaikasääntelyn tulevaisuu-

desta erilaisia visioita. 

Kun viimeisin työaikadirektiivi tuli voimaan vuonna 2003 silloin ei vielä keskusteltu esimer-

kiksi ”home office” -työstä, jaetuista työpisteistä taikka joukkotyöntekemisestä (crowdwor-

king) pilvipalvelupohjaisesti. Saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa onkin todettu, että EUT on 

tällä hetkellä sidottu ”antiikkiseen” työaikadirektiiviin. Esimerkiksi tiukka jaottelu vain työajan 

ja lepoajan välillä sekä 11 tunnin päivittäiset lepoajat eivät välttämättä ole enää tästä maail-

masta: tarvittaisiin välimuotoja ja joustoa.397 Miné on jo ennen ratkaisua C-55/18 pitänyt työ-

aikajoustojen yhteensopivuutta työaikadirektiivin säännöksien kanssa kyseenalaisena ja vaati-

nut työaikadirektiivin kokonaisvaltaista uudistamista.398 

 
394 C-55/18-liitännäisestä sisällöstä, katso Right to Disconnect 2020, s. 17 ja 19 (direktiiviluonnoksen 3 (2) artikla). 
395 Euroopan parlamentti 2020, 17:31:19–18:16:46. 
396 Euroopan parlamentti 2020, 17:31:19–18:16:46. 
397 Höpfner; Daum 2019, s. 270; Baeck; Winzer 2020, s. 98–99 (he ovat myös korostaneet suuremman luottamuk-

sen antamista paikalliseen sopimiseen työaikajärjestelyissä); samansuuntaisesti myös Oberthür 2019, s. 1031; 

Krause 2019, s. 90; katso myös BAG 6 AZR 566/86, sivu 12: liikuntasalin kiinnilaittaminen ja valojen sammutta-
minen eivät keskeyttäneet lepoaikaa, koska ne eivät olleet ”maininnan arvoisia työsuorituksia” (”keine nennens-

werten Arbeitsleistungen”). 
398 Miné 2017, s. 12; kokonaisvaltaisesta uudistamisesta myös Hüpers; Reese 2019, s. 58. 
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Suomessakin työaikadirektiivin rakennetta on pidetty ”konservatiivisena” ja perinteisen työ-

paikkakäsitteen ympärille luotuna, mikä ei enää vastaa nykyisen työelämän tilannetta: Hietalan, 

Hurmalaisen ja Kaivannon mukaan työaikajärjestelyjen kehittämisessä tulisi huomioida muun 

muassa työntekijöiden tilanteen yksilöllisyys, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, kysyn-

nän ja tuotannon ajallinen lähentäminen, asiakasvaatimukset, ruuhkahuiput ja kysynnän suuret 

vaihtelut.399 

6.6 Kohti työelämää 4.0 vai jotain muuta? 

Yleisen yhteiskunta- ja työelämäkontekstin kannalta on oleellista huomata, että työnantajapuo-

len toistuva argumentti on ollut, että työtuntien sijasta nykyisin pitäisi seurata työn tuloksia.400 

Toisaalta Krause on korostanut sitä, että ketterien organisaatioiden tulisi työntulosten ohella 

kiinnittää huomiota myös monimutkaistuvien työprosessien yksityiskohtaiseen hallintaan, jossa 

työntekijöiden ja työryhmien itseohjautuvuus ja työtaakan oikeasuhtaisuus ovat avain ase-

massa: tällöin joustavat työajat sopivat työn luonteeseen paremmin kuin kiinteät työajat.401 

Uuden työaikalain päälinjoja on kuvailtu seuraavasti: 

”mitä laajemmat mahdollisuudet työntekijällä on tosiasiallisesti päättää työskentelynsä ajasta ja 

paikasta, sitä vähemmän hän on työaikasuojelun tarpeessa, ja kääntäen, mitä vähäisemmät työn-

tekijän vaikutusmahdollisuudet ovat sitä suurempi on hänen suojelutarpeensa”.402  

Näin ollen jos tavoitteena on, että työelämässä voitaisiin lisätä joustavuutta ja työelämä 4.0:n 

toimintamalleja, tämä vaatisi todennäköisesti täysremontin työaikadirektiivissä. Muussa ta-

pauksessa EUT jatkanee nykyisellä suunnalla, joka on toki työaikadirektiivin mukainen mutta 

jonka vuoksi oikeuskäytäntö erkaantunee entisestään työmarkkinaosapuolten tarpeista ja toi-

veista.403 EU:n työaikasääntelyn joustavoittaminen edellyttäisi siis lainsäädäntötoimia ja poliit-

tista tahtotilaa uudistyön tueksi. 

 
399 Hietala et al. 2020b, s. 26–30. 
400 Esimerkiksi Palta 2018, s. 1–2; Suomen Yrittäjät 2018, s. 4; Samansuuntaisesti myös HALI 2018, s.1; EK 2018, 

s. 1; Teknologiateollisuus 2018, s. 1–2; Ahtela 2016, s. 9; Hietala et al. 2020b, s. 9; Van Drongelen et al. 2019, s. 

18. 
401 Krause 2021, s. 11, 96; vertaa myös Hietala et al. 2020b, s. 17; Saarinen 2016, s. 1; Siotto 2010, s. 444–452: 

Siottolla on lisäksi mielenkiintoinen näkökulma siitä, että jos siirrymme työaikojen seuraamisesta työtulosten seu-
raamiseen, tarkoittaisi tämä niin sanotun fordismin loppua ja ”immateriaalisen työn” alkamista. 
402 Hietala et al. 2020a, s. 10. 
403 Krause 2019, s. 87; Marcelle; Van den Haute 2019, s. 368. 


