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E ilisiltana sitä taas 
joutui pohtimaan: 
Milloin kellot on 
hyvä siirtää talviai-
kaan: illalla vai vasta 
aamulla? Mitkä lait-

teista mahtavat siirtyä siihen it-
sekseen? Ja kumpaan suuntaan 
se nyt taas olikaan?

Kesäaika jakaa mielipiteet. Yk-
si pitää kellojen siirtelyä turha-
na, toinen hyödyllisenä. Kolman-
nen mielestä kellojen kääntämi-
nen kahdesti vuodessa ei ole kum-
moinen vaiva. Neljännen sisäinen 
kello ei tunnu sopeutuvan muu-
tokseen viikossakaan.

Kysymys kesäajan tarpeellisuu-
desta nousee Suomessa esille kah-
desti vuodessa. Se ei ole kuiten-
kaan Suomen oma asia, sillä ke-
säajan käytöstä määrää EU-di-
rektiivi.

Lännen Media kysyi suoma-
laisten europarlamentaarikkojen 
mielipidettä siitä, pitäisikö EU:n 
luopua kesäajasta. Kolmestatoista 
mepistä vastasi kaksitoista, ja he 
kaikki olivat luopumisen kannal-
la. Ainoastaan Jussi Halla-ahoa 
(ps.) ei tavoitettu.

SUomAlAISTEn mEppIEn peruste-
lut kesäajasta luopumiselle ovat 
yhteneväisiä.

– Kellojen vaihtaminen on kei-
notekoinen rakennelma energia-
tehokkuuden lisäämiseksi. Aikoi-
naan työ- ja tuotantovaikutuksi-
en lisäämiseksi kehitetty meka-
nismi ei vastaa nyky-yhteiskun-

nan tarpeita, sanoo Sirpa Pieti-
käinen (kok.).

– Ihmisen sisäinen kello saattaa 
häiriintyä, kun aikoja muutetaan. 
Tämä aiheuttaa väsymystä, työvi-
reyden laskua, terveysongelmia ja 
jopa onnettomuuksia. Maatalous-
alalla eläinten ruokinta-aikatau-
lujen muutokset ovat haitallisia 
ja aiheuttavat turhaa kärsimystä 
eläimille, perustelee Pirkko Ruo-
honen-Lerner (ps.).

Petri Sarvamaa (kok.) kertoo 
olleensa aiemmin kesäajan kan-
nalla, mutta muuttaneensa sit-
temmin mieltään. Hänen mu-
kaansa tieteelliset faktat osoit-
tavat, että kesäajan käytöllä ta-
voitellut hyödyt ovat epämääräi-
siä tai olemattomia ja terveydelli-
set haitat sen sijaan kiistattomia.

– Suomalaisten kannalta kesäai-
ka on erityisen huono juttu, kos-
ka olemme aikavyöhykkeen itä-
reunalla. Valon ja unen suhde on 
ihmisessä niin syvällä, että kello-
jen siirtely väsyttää ihan hirveästi.

Liisa Jaakonsaari (sd.) tote-
aa, ettei ole tätä nykyä enää kuul-
lut yhtään kesäaikaa puolustavaa 
kantaa.

– Aikoinaan tehty päätös on syy-
tä perua. Se lisäisi myös EU:n us-
kottavuutta ketteryydestä korja-
ta huonosti harkittuja päätöksiä.

KESäAjAn KäyTTö on noussut 
EU:n päättävissä elimissä viime 
vuosina esille moneen kertaan. 
Esimerkiksi viime vuonna ke-
säajasta järjestettiin useamman 

valiokunnan kuulemistilaisuus ja 
parlamentti esitti komissiolle ai-
heesta täysistunnossa suullisesti 
vastattavan kysymyksen.

Mepit ovat tehneet kesäajasta 
komissiolle useita kirjallisia ky-
symyksiä. Viime vuonna sellaisen 
teki Henna Virkkunen (kok.).

Virkkusen komissiolta saamas-
sa vastauksessa todettiin, että 
vuosituhannen vaihteessa anne-
tulla direktiivillä haluttiin eroon 
jäsenvaltioiden keskenään erilai-
sista kesäaikasäännöksistä, joilla 
oli vaikutusta EU:n sisämarkki-
noiden toimintaan. Komissio ko-
rosti, että jos unionissa osa siir-
tyisi kesäaikaan ja osa ei, niin kan-
salaisille kuin yrityksillekin koi-
tuisi huomattavaa haittaa.

Virkkusen mielestä komission 
vastaukset ovat olleet kierteleviä: 
siihen, että kesäajasta luovuttai-
siin koko unionissa, komissio ei 
ole ottanut kantaa.

– Luulen, että kesäaikaan on 
vain totuttu ja siitä luopumista 
pidetään hankalana, vaikka sii-
hen ei ole oikeita perusteita, Virk-
kunen arvelee.

– Toki täällä parlamentissa ja 
Suomessakin on myös ihmisiä, 
jotka pitävät kellojen siirtämistä 
hyvänä juttuna. Eli täysin laajaa 
yksimielisyyttä ei ole.

VIrKKUSEn ryhmäToVErI, saksa-
lainen Herbert Reul kerää nimiä 
kesäajasta luopumista koskevaan 
aloitteeseensa. Tällä hetkellä nii-
tä on kasassa vajaat 80.

– Jos meppien enemmistö saa-
taisiin sen taakse, komissiota voi-
taisiin vaatia käynnistämään di-
rektiivin uudelleenkäsittely.

EU:n kesäaikaa koskevasta di-
rektiivistä on päätetty yhteispää-
tösmenettelyssä, jossa komissio 

tekee esityksen ja parlamentti ja 
ministerineuvosto päättävät sii-
tä yhdessä. Myös direktiivin ku-
moamisen pitäisi tapahtua samal-
la tavalla.

Virkkusen mukaan kesäaikadi-
rektiivi on asiana sen verran mut-
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”Luulen, että kesäaikaan 
on vain totuttu ja siitä 
luopumista pidetään 
hankalana, vaikka siihen ei 
ole oikeita perusteita.”
Henna Virkkunen
Europarlamentaarikko (kok.)

Suomalaismepit 
lopettaisivat 
kellojen siirtelyn
Onko kesäajan käytössä järkeä? Sitä puitiin 
Euroopan parlamentissa viimeksi tällä viikolla. 
Moni meppi olisi valmis luopumaan kesäajasta, 
mutta komissio ei ole siitä toistaiseksi innostunut.

Islanti, Venäjä, Valko-Venäjä       ja Turkki pysyvät samassa ajassa kesät talvet

VENÄJÄN
KALININGRAD
UTC+2
Venäjään kuuluvalla 
Kaliningradin alueella on 
ympärivuotisesti käytössä 
Itä-Euroopan normaaliaika.

VALKO-VENÄJÄ
UTC+3
Valko-Venäjä siirtyi vuonna 
2011 käyttämään ympäri-
vuotisesti entistä kesäai-
kaansa.

TURKKI
UTC+3
Turkki ryhtyy syksystä 2016 
lähtien noudattamaan 
ympärivuotisesti entistä 
kesäaikaansa.

Turkki siirtyi vielä viime 
keväänä kesäaikaan muun 
Euroopan kanssa, mutta 
kelloja ei tänä viikonloppu-
na enää siirretä takaisin 
entiseen normaaliaikaan.

VENÄJÄ UTC+3
Venäjä luopui kellojen 
siirtelystä vuonna 2011, 
jolloin se siirtyi noudatta-
maan ympärivuotisesti 
entistä kesäaikaansa 
(Moskovassa UTC+4).

Syksyllä 2014 Venäjä 
kuitenkin siirtyi noudatta-
maan ympärivuotisesti 
normaaliaikaansa (Mosko-
vassa UTC +3). Syynä oli 
kansalaisten tyytymättö-
myys talviaamujen pitkään 
jatkuvaan pimeyteen.
 

ISLANTI UTC+0
Islanti käyttää samaa 
aikaa ympäri vuoden.
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SUOMI
Suomessa on käytössä Itä-Euroo-
pan aika (UTC +2, kesällä UTC 
+3). Euroopassa siirrytään kesäai-
kaan kello 1.00 UTC-aikaa. Suomi 
siirtyy siis kesäaikaan kello kolme 
paikallista aikaa ja talviaikaan 
kello neljä paikallista aikaa.

UKRAINA
Ukraina luopui kellojen siirtelystä 
vuonna 2011 mutta otti kesä- ja 
talviajan uudelleen käyttöön jo 
saman vuoden syksynä.

Länsi-Euroopan aika UTC+0
Länsi-Euroopan aika UTC+0
Länsi-Euroopan kesäaika UTC+1

Keski-Euroopan aika UTC+1
Keski-Euroopan kesäaika UTC+2
Itä-Euroopan aika UTC+2
Itä-Euroopan kesäaika UTC+3

Kaliningradin aika UTC+2

Moskovan aika UTC+3

EUROOPAN AIKAVYÖHYKKEET

UTC
UTC tarkoittaa koordinoitua 
yleisaikaa. Se otettiin käyttöön 
vuonna 1972. Siihen asti aikajär-
jestelmän pohjana oli 
Greenwichin aika (GMT). 
UTC-aika on hieman täsmälli-
sempi kuin GMT-aika, mutta 
käytännössä ne tarkoittavat 
samaa asiaa.


