
1 

Yötyön teettäminen. Koneistustyö. 

2/2022, annettu 4.3.2022 

Oikaisuvaatimus hylättiin. 

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

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä: Yritys X 

Vireille: 14.2.2022 

Oikaisuvaatimuksen 

kohde: 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen 

päätös dnro LSAVI/804/2022, joka on annettu 2.2.2022 (liite nro 1). 

Yritys X:n oikaisuvaatimus liitteineen on työneuvoston päätöksen liitteenä (oikaisuvaatimus liite 

nro 2).  Oikaisuvaatimuksen yhteydessä toimitettu henkilöstön edustajien lausuma on 

oikaisuvaatimuksen liitteenä. 
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TYÖNEUVOSTON PÄÄTÖS 

Oikaisuvaatimus hylättiin. 

Päätöksen perustelut 

Poikkeusluvan myöntäminen työaikalain 39 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella yötyöhön 

edellyttää sitä, että työtä on toiminnan luonteen vuoksi välttämätöntä tehdä yöllä ja että sitä ei 

voida vaikeuksitta teettää pelkästään päiväsaikaan. Molempien mainittujen edellytysten on 

täytyttävä yhtä aikaa. Lupaharkintaa ei voida perustaa hakemuksen kohteena olevien 

työntekijöiden toiveisiin tai heidän halukkuuteensa tehdä yötyötä. Sen sijaan huomiota on 

kiinnitettävä objektiivisesti todettavissa oleviin seikkoihin, joiden johdosta yötyön teettämisen 

arvioidaan olevan ensinnäkin työaikalain 39 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuin tavoin 

välttämätöntä. Välttämättömyysedellytyksen täyttyminen ei kuitenkaan yksinään riitä vaan sen 

lisäksi kysymys on oltava työstä, jota ei voida vaikeuksitta teettää pelkästään päiväsaikaan. 

Molempien mainittujen edellytysten on täytyttävä yhtä aikaa. 

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan koneistajien työn suorittaminen on työnantajan kertomalla 

tavalla haasteellista konekapasiteetin rajallisuuden johdosta. Yötyöllä on myös kerrottu olevan 

työntekijöiden terveyden ja jaksamisen kannalta myönteisiä vaikutuksia. Tarve suorittaa työtä 

yöaikaan näyttää kuitenkin aiheutuvan nimenomaan mainituista syistä. Kysymys ei siis ole siitä, 

että työtä on sen luonteen vuoksi välttämätöntä tehdä yöllä. Mikäli välttämättömyysedellytys 

täyttyisi, olisi työn oltava lisäksi sellaista, jota ei voida vaikeuksitta teettää pelkästään 

päiväsaikaan.  Kun työneuvoston mukaan työn luonnetta koskeva välttämättömyysedellytys ei 

täyty, ei ole tarpeen ottaa kantaa siihen, milloin työtä ei voida vaikeuksitta teettää pelkästään 

päiväsaikaan.  

Edellä esitetyillä perusteluilla työneuvosto harkitsee oikeaksi hylätä oikaisuvaatimuksen. 
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Sovelletut lainkohdat 

Työaikalain (872/2019) 8 ja 39 §:n 1 momentin 3 kohta. 

Päätös on yksimielinen ja perustuu puheenjohtaja Ahtelan sekä jäsenten Hjelt, Ilveskivi, Rautio ja 

Salonen mielipiteeseen. 
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