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Lepoaikoja 
koskevat 
säännöt
Säännöllinen 
vuorokautinen 
lepoaika
”Säännöllisellä vuorokautisella lepoajalla” tarkoitetaan vähintään 
11 tuntia kestävää vapaa-aikaa.
Se voidaan vaihtoehtoisesti pitää kahdessa osassa:
1. ensimmäisen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kolme 

tuntia, ja
2. jälkimmäisen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään yhdeksän 

tuntia.

Lyhennetty vuorokautinen lepoaika
”Lyhennetyllä vuorokautisella lepoajalla” tarkoitetaan yhtäjaksoista 
vapaa-aikaa, joka kestää vähintään yhdeksän tuntia mutta alle 11 
tuntia. Kuljettaja voi pitää enintään kolme lyhennettyä vuorokautista 
lepoaikaa kahden viikoittaisen lepoajan välillä.
Lepoaika täytyy pitää 24 tunnin kuluessa edellisen vuorokautisen tai 
viikoittaisen lepoajan päättymisestä.
Uusi 24 tunnin jakso alkaa, kun työnteko aloitetaan uudelleen 
vaatimukset täyttävän vuorokautisen tai viikoittaisen lepoajan 
jälkeen.

Vuorokautinen lepoaika monimiehityksen yhteydessä
Monimiehitykseen kuuluvan kuljettajan täytyy 30 tunnin kuluessa 
vuorokautisen tai viikoittaisen lepoajan päättymisestä pitää uusi 
vähintään yhdeksän tunnin vuorokautinen lepoaika.
Tämä koskee jokaista kuljettajaa.

Viikoittainen lepoaika
”Säännöllisellä viikoittaisella lepoajalla” tarkoitetaan yhtäjaksoista, 
vähintään 45 tuntia kestävää vapaa-aikaa. ”Lyhennetyllä 
viikoittaisella lepoajalla” tarkoitetaan vähintään 24 tuntia mutta alle 
45 tuntia kestävää yhtäjaksoista vapaa-aikaa.
Viikoittaisen lepoajan on alettava viimeistään 144 tunnin kuluttua 
(6 x 24 tuntia) edellisen viikoittaisen lepoajan päättymisestä.
Kahden peräkkäisen kiinteän viikon (maanantaista sunnuntaihin) 
aikana kuljettajan on pidettävä vähintään

 ● kaksi säännöllistä viikoittaista lepoaikaa (kumpikin vähintään 45 
tuntia); tai

 ● yksi säännöllinen viikoittainen lepoaika (vähintään 45 tuntia) ja 
yksi lyhennetty viikoittainen lepoaika (vähintään 24 tuntia).

Jos kuljettaja pitää lyhennetyn viikoittaisen lepoajan, lyhennys 
on korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella lepoajalla, joka pidetään 
minkä tahansa muun vähintään yhdeksän tuntia kestävän lepoajan 
yhteydessä kyseistä viikkoa seuraavan kolmen viikon aikana.



Ajoaikoja koskevat säännöt
Vuorokautinen ajoaika
”Vuorokautisella ajoajalla” tarkoitetaan enintään yhdeksän tunnin 
ajoaikaa. Ajoaika voi olla yli yhdeksän tuntia, mutta enintään 
kahdesti viikossa ja silloinkin enintään kymmenen tuntia.

Viikoittaiset/kaksiviikkoiset ajoajat
”Viikoittaisilla ajoajoilla” tarkoitetaan enintään 56 tunnin 
ajoaikaa viikossa. ”Kaksiviikkoisilla ajoajoilla” tarkoitetaan 
enintään 90 tunnin ajoaikaa kahden viikon aikana.

Tauko
Neljän ja puolen tunnin ajoajan jälkeen kuljettajan on 
pidettävä vähintään 45 minuutin yhtäjaksoinen tauko (jollei 
hän pidä lepoaikaa).
Tauko voidaan pitää kahdessa osassa, ja se on  pidettävä 4,5 
tunnin ajoajan aikana. Tauko voidaan pitää kahdessa osassa 
seuraavasti:
1. ensimmäisen on kestettävä vähintään 15 minuuttia; ja
2. jälkimmäisen vähintään 30 minuuttia.

Elokuun 20 päivänä  
2020 annetulla  
liikkuvuuspaketilla  
käyttöön otetut viikoittaisia  
lepoaikoja koskevat lisäsäännöt

Säännöllistä viikoittaista lepoaikaa ei voi pitää 
ajoneuvossa

 ● Kuljettajan työnantajan on maksettava lepäämiseen soveltuvasta 
majoituspaikasta, jossa on kunnolliset nukkumis- ja saniteettitilat.

 ● Työnantajan on mahdollistettava kuljettajien palaaminen kunkin 
joko kolmen tai neljän peräkkäisen viikon jaksolla (sen mukaan, onko 
kuljettaja pitänyt kahta peräkkäistä lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa) 
jompaankumpaan seuraavista paikoista säännöllisen viikoittaisen 
lepoajan pitämistä varten:

1. Kuljettajan säännöllisenä asemapaikkana olevaan työnantajan toimi-
pisteeseen työnantajan sijoittautumisjäsenvaltiossa; tai

2. kuljettajan asuinpaikkaan, mikäli se on muu kuin työnantajan 
sijoittautumispaikka.



Kansainvälisessä tavarankuljetuksessa 
työskentelevät kuljettajat:

 ● kuljettaja voi pitää kaksi peräkkäistä lyhennettyä 
viikoittaista lepoaikaa ulkomailla, mikäli kuljettaja 
pitää neljän peräkkäisen viikon aikana vähintään 
neljä viikoittaista lepoaikaa 

 ● vähintään kahden niistä on oltava säännöllisiä vii-
koittaisia lepoaikoja 

 ● kahden peräkkäisen lyhennetyn viikoittaisen lepo-
ajan jälkeen työnantajan on järjestettävä työ siten, 
että kuljettaja voi palata jompaankumpaan edelli-
sissä kohdissa (1. ja 2. kohta) mainituista paikoista 
sillä viikolla, joka seuraa korvauksena pidet-
tyä yli 45 tunnin pituista säännöllistä viikoit-
taista lepoaikaa

 ● lyhennys on korvattava välittömästi 
ennen seuraavan viikon säännöl-
listä viikoittaista lepoaikaa.

Lautan/junan aiheuttamat keskeytykset

Säännöllinen vuorokautinen lepoaika tai lyhennetty viikoittainen 
lepoaika voidaan keskeyttää, jos kuljettaja seuraa lautalla tai junassa 
kuljetettavaa ajoneuvoa.

 ● Lepoaika voidaan keskeyttää korkeintaan kaksi kertaa yhteensä 
enintään yhden tunnin ajaksi.

Kyseisen lyhennetyn viikoittaisen lepoajan aikana kuljettajalla on oltava 
käytettävissään lepohytti, vuode tai makuusija.

Kyseistä poikkeusta sovelletaan säännöllisten viikoittaisten lepoaikojen 
osalta, jos matkan kesto on vähintään kahdeksan tuntia ja jos kuljettajalla 
on käytössään lepohytti.

Kuljettaja ei voi pitää osaa säännöllisestä viikoittaisesta lepoajastaan 
ajoneuvossa ennen lautalle/junaan nousemista tai lautalta/junasta 
poistumista.



Rajanylitykset
Ensimmäisen pysähdyksen alussa kuljettajan on manuaalisesti 
tallennettava sen maan tunnus, jonne kuljettaja saapuu ylitettyään EU:n 
jäsenvaltion rajan.

Kyseinen ensimmäinen pysähdys on tehtävä lähimmällä mahdollisella 
pysähdyspaikalla rajalla tai rajanylityksen jälkeen.

Jos EU:n jäsenvaltion rajan ylitys tapahtuu lautalla tai junassa, kuljettajan 
on syötettävä maan tunnus saapumissatamassa tai -asemalla.

Päivittäinen aloitus-/päättämispaikka
Kuljettajan on tallennettava niiden maiden tunnukset, joissa 
vuorokautinen työjakso alkoi ja päättyi.

Ajopiirturin toimintatilan 
vaihtaminen
Jos kuljettajaan sovelletaan tavara- tai henkilöajoneuvojen kuljettajien 
ajoaikaa koskevaa sääntöä, kuljettajan on käytettävä 
ajopiirturia oikein ja tallennettava kaikki toimet.

Matkustajaliikenteen 
12 päivän sääntöä 
sovelletaan.

Tietyissä olosuhteissa viikoittaista lepoaikaa voidaan siirtää 
12. päivän loppuun sellaisten kuljettajien osalta, jotka ovat 
yksittäisellä kansainvälisellä matkalla.

Jos ajoneuvossa on analoginen ajopiirturi, kyseistä 
poikkeusta ei sovelleta.
Lepoaika olisi pidettävä seuraavasti:

 ● vähintään 45 tuntia ennen matkaa
 ● vähintään yksi säännöllinen ja yksi lyhennetty vii-

koittainen lepoaika peräkkäin (69 tuntia) tai kaksi 
säännöllistä viikoittaista lepoaikaa (45 tuntia + 45 
tuntia) matkan jälkeen.
Jos kuljettaja pitää lyhennetyn viikoittaisen 

lepoajan, lyhennys on korvattava vastaavalla 
yhtäjaksoisella lepoajalla, joka pidetään 
minkä tahansa muun lepoajan yhteydessä 
poikkeusjaksoa seuraavien kolmen viikon 
kuluessa.
Ajoneuvot, joissa on yksi kuljettaja: jos 
ajoaika on klo 22.00 ja 6.00:n välillä, 
kuljettaja voi ajaa enintään kolme tuntia 

pitämättä taukoa.
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