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Poikkeuksellinen säännöllinen työaika. Pelastustoimi, ensihoito.  

Dnro 3/2021, annettu 25.3.2021. 

Oikaisuvaatimus hylättiin. Vailla lainvoimaa. 

Huom. Annettu liitepäätöksenä. Liitteitä ei ole mukana tässä päätöksen lyhennelmässä. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä: Luottamusmies A 

Vireille: 12.1.2021 

Oikaisuvaatimuksen 

kohde: 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen 

päätös LSAVI/10616/2020, joka on annettu 14.12.2020 (liite nro 1). 

A:n oikaisuvaatimus ja työnantajan lausuma ovat työneuvoston päätöksen liitteinä 

(oikaisuvaatimus liite nro 2 ja työnantajan lausuma liite nro 3). 
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TYÖNEUVOSTON PÄÄTÖS 

Oikaisuvaatimus hylättiin. 

Päätöksen perustelut 

Luottamusmies A on pyytänyt oikaisemaan aluehallintoviraston tekemää päätöstä ja lyhentämään 

lupaehdossa 2 sallitun viikoittaisen työajan enimmäismäärä 40 tuntiin. Kun toiminnan pääpaino on 

ensihoidossa, tulisi viikoittainen työaika olla 40 tuntia eikä 42 tuntia, jota on noudatettu 

pelastustoimen luvissa. Oikaisuvaatimuksessa vedotaan työneuvoston päätökseen dnro 10/2020 ja 

sen myötä hallintolain mukaiseen yhdenvertaisuuden periaatteeseen. 

Mainitussa työneuvoston päätöksessä dnro 10/2020 oli kysymys asian palauttamisesta 

aluehallintoviraston käsittelyyn eikä siinä otettu sisällöllisesti kantaa keskimääräisen viikoittaisen 

työajan pituuteen ensihoidossa. Työneuvosto on sittemmin palauttanut asiat dnro 20/2020 ja dnro 

23/2020 aluehallintovirastoon, koska niissä ei ollut riittävästi perusteltu viikoittaisen 

keskimääräisen työajan rajaamista 40 tuntiin ensihoidon tehtävissä. Sen sijaan asiassa dnro 7/2021 

työneuvosto otti itse kantaa viikoittaisen työajan pituuteen palauttamatta asiaa aluehallinviraston 

käsittelyyn ja päätyi hyväksymään ensihoidossa keskimääräisen viikoittaisen työajan pituudeksi 

enintään 42 tuntia 52 viikon pituisessa tasoittumisjaksossa. 

Nyt käsillä olevassa tapauksessa on kysymys moniammatillisen yksikön poikkeusluvasta. Sama lupa 

koskee sekä pelastustoimen että ensihoidon tehtäviä suorittavia henkilöitä. Näin ollen voidaan 

pitää tarkoituksenmukaisena, että lupaehdot ovat ainakin pääosin yhteneväiset. Kuten edellä tuli 

ilmi, on työneuvosto hyväksynyt keskimääräisen viikoittaisen työajan pituudeksi 42 tuntia 

tapauksessa, jossa tasoittumisjakso oli pituudeltaan 52 viikkoa. Nyt käsillä olevassa tapauksessa 

tasoittumisjakso on pituudeltaan vain 12 viikkoa. Näin ollen työneuvosto ei katso perustelluksi 

hyväksyä oikaisuvaatimusta ja rajoittaa viikoittaisen työajan pituutta 40 tuntiin. 
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Sovelletut lainkohdat 

Hallintolain (434/2003) 49 g §:n (581/2010) 1 momentti. 

Työaikalain (872/2019) 5 ja 25 § sekä 39 §:n 1 momentin 1 kohta. 

Päätös on yksimielinen ja se perustuu puheenjohtaja Ahtelan ja jäsenten Hjelt, Ilveskivi, Nyyssölä 

ja Rautio mielipiteeseen. 
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