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Poikkeuksellinen säännöllinen työaika. Ensihoito. 

Dnro 25/2021, 6.9.2021 

Aluehallintoviraston päätös kumottiin, ja asia palautettiin aluehallintovirastoon uudelleen 

käsiteltäväksi. 

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

Oikaisuvaatimuksen tekijä: P:n sosiaali- ja terveyspalvelun ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Vireille: 22.6.2021 

Oikaisuvaatimuksen 

kohde: 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen 

päätös LSAVI/5565/2021, joka on annettu 25.5.2021 (liite nro 1). 

P:n sosiaali- ja terveyspalvelun ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän oikaisuvaatimus ja sen liitteinä 

olevat työsuojeluvaltuutettu A:n ja luottamusmies B:n lausumat sekä luottamusmies C:n lausuma 

ovat työneuvoston päätöksen liitteinä (oikaisuvaatimus liite nro 2, A:n lausuma liite nro 3, B:n 

lausuma liite nro 4 ja C:n lausuma liite nro 5). 
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TYÖNEUVOSTON PÄÄTÖS 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston tekemä päätös LSAVI/5565/2021 kumotaan ja asia 

palautetaan aluehallintovirastoon uudelleen käsiteltäväksi. 

Aluehallintoviraston tulee, tämän päätöksen saatua lainvoiman, omasta aloitteestaan ottaa asia 

uudelleen käsiteltäväkseen. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän suostumuksella asia voidaan ottaa aluehallintovirastossa uudelleen 

käsiteltäväksi jo ennen kuin tämä päätös on saanut lainvoiman. 

Päätöksen perustelut 

P:n sosiaali- ja terveyspalvelun ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on pyytänyt työneuvostoa 

poistamaan lupaehdon 5 b, jonka mukaan ”ylityötä saa sijoittaa lupaehdossa 6 mainitulle 

lepoajalle ennalta suunnitellusta työvuorosta irrallisena enintään 10 kertaa vuodessa”. Lisäksi 

työneuvostoa on vaadittu muuttamaan lupaehdossa 4 oleva 12 viikon tasoittumisjakso 48 viikon 

pituiseksi. 

Työneuvosto ei katso mahdolliseksi arvioida työnantajan lupaehtoon 5 b kohdistuvaa 

oikaisuvaatimusta, koska aluehallintovirasto ei ole päätöksessään perustellut lupaehtoa. Näin ollen 

työneuvosto harkitsee oikeaksi kumota luvan ja palauttaa asian käsittelyn aluehallintovirastoon. 

Aluehallintoviraston tulee hallintolain vaatimusten mukaisesti perustella uudessa päätöksessään 

lupaehto 5 b. Se edellyttää työneuvoston käsityksen mukaan ainakin selvitystä siitä, mihin 10 

kerran enimmäismäärä perustuu, ja miten työaikalain 18 §:ssä säädetty työajan enimmäismäärä 

on otettava huomioon lupaehtoa sovellettaessa. 

Siltä osin kuin on kysymys lupaehdon 4 muuttamisesta, työneuvosto viittaa siihen, että se on 

käytännössään hyväksynyt 42 tunnin keskimääräisen viikoittaisen työajan enimmäismäärän myös 

52 viikon pituisessa tasoittumisjaksossa. 
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Sovelletut lainkohdat 

Hallintolain (434/2003) 45 § ja 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 sekä jäsenten Hjelt, Ilveskivi, Rautio 

ja Salonen mielipiteeseen. 
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