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9.30 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) HE 184 asioiden ratkaisemisesta valtioneuvostossa koskevan 

lainsäädännön muuttamisesta 
 

- Ilmoitetaan asia saapuneeksi. 

- I käsittely. 

Kuultavat asiantuntijat: OM, VNK sekä professorit Hiden, 

Jyränki, Mäenpää, Saraviita ja Tuori. 

4) HE 103 laeiksi valtion virkamieslain sekä yhteistoiminnasta 

valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 15 a §:n 

väliaikaisesta muuttamisesta sekä HE 139 laiksi kunnan 1a 

kuntainliiton viranhaltijoiden virantoimituksen ja työnte-

kijöiden työnteon palkattomasta keskeyttämisestä määräajaksi 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 
 

- Professori Erkki Aurejärvi 

- Apulaisosastopäällikkö Markku Lemmetty Akava 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

5) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 1991 (K 

- I käsittely jatkuu. Päätetään 

jatkokäsittelystä. 

6) Muut mahdolliset asiat 

7) Seuraava kokous on torstaina 1.10.1992 klo 10.00. 

8) Kokouksen päättäminen 

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 74 keskiviikkona 30.9.1992 



 

 

Perustuslakivaliokunta 3 0.9.1992 

HE 139/1992 vp 

P.M. / Erkki Aurejärvi 

I Työ- ja virkamiesoikeus 

 

 

 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kaksi vuotta 

voimassa oleva laki, joka mahdollistaa kunnan tai kuntainliiton 

palveluksessa olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden 

työnteon palkattoman keskeyttämisen asianomaisen kunnan tai 

kuntainliiton päätöksellä enintään kolmeksi viikoksi 

kalenterivuotena. 

 

Tässä tarkoitettua palkatonta lomaa ja työoikeudellista lo-

mauttamista yleensä on jo käsitelty perustuslakivaliokunnalle 

annetussa Jorma Saloheimon ja Kari-Pekka Tiitisen lausunnossa 

samoin kuin TVK:n Virkamiesjärjestöt TVK-V ry:n ja Kunta-alan 

Ammattiliitto KTV ry:n lausunnoissa. Lakiesitykseen liittyvät 

työ- ja virkamiesoikeudelliset näkökohdat ovat siten tulleet 

perusteellisesti selvitetyiksi. Seuraavassa tarkastellaan 

esitystä yleisen sopimusoikeuden kannalta. 

II Yleinen sopimusoikeus 

 

 

 

A.    Palkaton loma ja sopimuksesta vetäytyminen 

 

Hallituksen esitys koskee sääntelyä, jonka mukaan voimassa 

olevaan sopimukseen perustuvat suoritukset - työn tekeminen ja 

palkan maksaminen - lakkaavat määräajaksi.    Tässä, samoin kuin 

TSL 30 §:n mukaisessa lomauttamisessa, on kyse 

sopimussidonnaisuuden osittaisesta purkautumisesta. Ehdotettu 



 

sääntely voidaan yhdistää sopimusoikeuden yleisiin oppeihin 

seuraavalla tavalla. 

Mikäli sopimuksen sitovuus lakkaa ennen sovitun ajan päät-

tymistä, ennen suoritusten täyttämistä tai muuten epänormaalilla 

tavalla, kyse on sopimuksen purkautumisesta. Sopimus voi 

purkautua joko itsestään eli automaattisesti tai toisen 

sopijapuolen tahdonilmaisun nojalla.    Mikäli sidonnaisuus 

päättyy automaattisesti (yleensä jonkin ulkopuolisen 

olosuhteiden muutoksen takia), kysymyksessä on sopimuksen 

raukeaminen.    Milloin taas sitovuuden päättyminen edellyttää 

tahdonilmaisua, puhutaan joko sopimuksesta vetäytymisestä tai 

sopimuksen purkamisesta. 

 

Vetäytymisen ja purkautumisen ero riippuu siitä, kumman so-

pimuskumppanin henkilöön tai oloihin lakkaamissyy liittyy, jos 

sopijapuoli irtautuu sopimussuhteesta oman harkintansa tai muun 

hänen omaa vastuualuettaan koskevan perusteen vuoksi, hänen 

menettelyään pidetään sopimuksesta vetäytymisenä.    Mikäli syy 

taas on vastapuolen riskipiirissä (vastapuoli on rikkonut 

sopimuksen tai hänen olosuhteensa ovat muuttuneet), 

tahdonilmaisun antajan katsotaan purkavan sopimuksen. 

 

On selvää, että nyt käsiteltävässä Hallituksen esityksessä, 

samoin kuin TSL 37 a §:ssäkin, on kyse vetäytymisen tyyppisestä 

ilmiöstä.    Peruste sopimussidonnaisuuden väliaikaiseen 

lakkauttamiseen on täysin työnantajan vastuupiirissä. 

Keskeytyssyynä on tämän sopijapuolen taloudellisen aseman 

heikkous, kunnan tai kuntainliiton talouden huonontuminen 

sopimuksen voimassaoloaikana.    Kun viranhaltijassa ja työn-

tekijässä ei ole minkäänlaista syytä sopimuksen lakkauttamiseen, 

ei mukana ole laisinkaan purkuun viittaavia näkökohtia.    

Kysymyksessä on sopimuksesta vetäytyminen puhtaimmassa 

muodossaan. 

 

Sopimusoikeuden säännöt eivät yleensä salli sopimuksesta 

vetäytymistä.   Vetäytyminen on ristiriidassa sopimusten si-

tovuusperiaatteen kanssa ja yleinen vetäytymisoikeus merkitsisi 

tietenkin koko sopimusjärjestelmän romahtamista. Yksipuolinen 

sopimuksesta vetäytyminen voi olla mahdollista vain 

poikkeustapauksessa. 

Laissa on vetäytymisestä muutamia erityisnormeja, jotka eivät 

kuitenkaan sovellu nyt käsiteltävänä olevaan tilanteeseen.1   



 

Velvoiteoikeuden yleisten oppien mukaisena vetäyty-misperusteena 

on puolestaan pidetty ns. taloudellista mahdottomuutta eli 

1iikavaikeutta■    Jos suoritus edellyttäisi sopijapuolelta 

uhrauksia, jotka ovat suhteettomia verrattuna siihen etuun, 

jonka vastapuoli saisi sopimuksen täyttämisestä, 

vetäytymisoikeus on saatettu oikeuskäytännössä myöntää.    

Kyseessä ovat ehdottomasti poikkeustilanteet. Liikavaikeuteen 

voidaan vedota vain ääritapauksissa; yleensä sopijapuolen on 

täytettävä kannattamattomaksi ja tarpeettomaksikin ilmennyt 

sopimus. 

 

On selvää, ettei HE 1 §:ssä mainittu taloudelliseen asemaan 

liittyvä syy täytä sellaisenaan vetäytymisen edellytyksiä. 

Sopimuskumppani ei voi irtautua sidonnaisuudesta pelkästään oman 

"taloudellisen asemansa" nojalla. Sopimusoikeudessa on 

varattomankin sopijapuolen täytettävä sitoumuksensa. 

Rahasuoritusvelvollinen ei voi vapautua vetoamalla siihen, että 

hänellä ei ole rahaa.    Jos HE 1 §:ssä mainittu peruste 

kelpaisi vetäytymissyyksi, sopimusoikeuden perustama oleva paeta 

sunt servanda -periaate menettäisi merkityksensä. 

 

 

 

B.    Suhde HM 6 §:ään 

 

Kunnat ja kuntainliitot eivät voi määrätä viranhaltijoita ja 

työntekijöitä palkattomalle lomalle sopimusoikeuden yleisten 

oppien mukaisten poikkeussyiden nojalla. Vetäyty-misoikeuden 

kriteerit eivät täyty HE 1 §:ssä määritellyssä tapauksessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■Esim. KauppaL 52.2 § ja L kuluttajansuojasta kiinteistön-

välityksessä 5 §. 

Tämän mukaan on oikeudesta suoritusten keskeyttämiseen sää-

dettävä nimenomaisesti laissa.    Ongelmana on, voidaanko tä-

mäntyyppinen poikkeusjärjestely säätää tavallisen lain nojalla.    

Tässähän puututaan voimassa olevien sopimusten sitovuuteen . 

 



 

Kunnille ja kuntainliitoille myönnetyn vetäytymissyyn laatu 

sinänsä näyttäisi edellyttävän perustuslain käyttämistä. 

Vetäytymisperuste on niin väljä ja siinä määrin sopimusoikeuden 

yleisistä säännöistä eroava, että tähän tukeutuvalle osapuolelle 

myönnetään itse asiassa täysi vapautus sopimusten sitovuudesta. 

 

Huomiota on kuitenkin kiinnitettävä myös määrällisiin seik-

koihin.    Tältä osin on pantava merkille, että velvoiteoikeuden 

vetäytymisopit on muodostettu pääasiassa sopimusten täydellistä 

purkautumista silmällä pitäen.    Nyt on kuitenkin kyse vain 

kolmen viikon keskeytyksestä kalenterivuoden aikana, jonka 

seuraukset työntekijäpuolelle eivät ehkä ole järin raskaat.    

Jos katsotaan, että poikkeus sitovuuspe-riaatteesta on 

määrältään vähäinen, tavallinen lainsäätämisjärjestys olisi 

riittävä. 

Erkki Aurejärvi 


