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Mikael Hiden 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 18.9.1992 KELLO 9.30 HE 103/92 

vp laeiksi valtion virkamieslain sekä yhteistoiminnasta valtion 

virastoissa ja laitoksissa annetun lain 15 a §:n väliaikaisesta 

muuttamisesta. 
 

 

 

Hallituksen esityksen perusteluissa on kiinnitetty säätämisjärjestyksen osalta 

huomiota kolmeen seikkaan: tuomarien erottamattomuuteen, virkamiesten 

palkkauksen perustuslainsuojaan sekä HM 6,2 §;n säännöksestä johtuvaan työnteon 

mahdollisuuden järjestämisvelvoitteeseen. Käsittelen näitä kysymyksiä lyhyesti 

erikseen. 
 

Olen käsittänyt esityksen ensimmäisen lakiehdotuksen perusteluissa esitetyn 

mukaisesti niin, että siinä esitetä muutokset eivät tule sovellettavaksi tuomareihin 

eivätkä siten myöskään voi vaikuttaa tuomareiden riippumattomuuteen. Kun muiden 

virkamiesten virassapysymisoikeus kuuluu HM 91,3 § :n mukaan lailla säädettäviin 

asioihin, ei lakiehdotus tältä osin edellytä perustuslainsäätämisjärjestyksen 

käyttämistä. 
 

Toinen kysymys on lakiehdotuksen mahdollinen sellainen vaikutus valtion 

virkamiesten virkaan liittyviin taloudellisiin etuihin, joka voitaisiin katsoa 

perustuslain vastaiseksi. Perustuslakivaliokunta on käytännössään lähtenyt siitä, että 

virkamiehen oikeus palkkaukseensa on sellainen etu, jota HM 6 §:n 

omaisuudensuojasäännös suojaa. Suoja on menettänyt käytännön merkitystään 

virkaehtosopimusjärjestelmän myötä, mutta valiokunnan tuoreistakin ratkaisuista 

näkyy, että suojan on katsottu edelleen olevan olemassa ja vaikuttavan järjestelyissä, 



 

jotka toteutetaan muutoin kuin virkaehtosopimuksin, siis järjestelyissä, jotka 

koskevat virkamiehiä, joita virkaehtosopimukset eivät koske, tai jotka toteutetaan 

virkaehtosopimuksesta poiketen. Tällainen käsitys on tullut selvästi esille tavassa, 

jolla valiokunta käsitteli lakkautuspalkkajärjestelmän poistamista virkamieslain-

säädännön uudistamisesta antamassaan lausunnossa vuonna 1985 (prvl 13/HE 

238(84 vp)/85 vp). Sama käsitys näyttää olleen lähtökohtana myös valiokunnan 

samaan aikaan antamassa lausunnossa, joka koski valtion ja kunnallisen 

virkaehtosopimusjärjestelmän muuttamisen edellyttämiä lainsäädännön muutoksia 

(prvl 14/HE 239(84 vp)/85 vp) sekä valiokunnan vuonna 1989 antamassa 

lausunnossa, joka koski valtion virkaehtosopimuslain 5 § :n muuttamista (prvl 

11/HE 91/89 vp). Palkkauksen nauttimaa suojaa koskevien käsitysten juuret ovat 

vanhoissa opeissa saavutettujen oikeuksien loukkaamattomuudesta. Saavutetuista 

oikeuksista ei enää puhuta. Nykyistä ajattelua näissä kysymyksissä voidaan ehkä 

kuvata niin, että kysymys on laillisesti voimassa olevien oikeudellisten järjestelyjen 

sellaisesta pysyvyydestä, että lainsäätäjä ei voi niihin ainakaan merkittävästi puuttua 

kansalaisen taloudelliseksi vahingoksi. Samansukuisia asioita ovat 

tulkintakäsitykset, joiden mukaan julkinen valta ei voi puuttua voimassaoleviin 

yksityisoikeudellisiin sopimussuhteisiin toisen osapuolen vahingoksi tai muuttaa 

lainvoimaisella viranomaisratkaisulla järjestettyä taloudellista asetelmaa yksityisen 

vahingoksi. 
 

Virkamiesten palkkauksen nauttimaa perustuslainsuojaa voidaan ehkä pitää sillä 

tavoin käytännössä vakiintuneesti seurattuna ajatuksena ja sen voidaan katsoa olevan 

sillä tavoin sopusoinnussa valiokunnan muutoin noudattamien olemassaolevien 

oikeussuhteiden loukkaamattomuutta koskevien käsitysten kanssa, että tämä 

perustuslainsuoja on syytä ottaa tässäkin tulkinnan lähtökohdaksi. On ehkä kuitenkin 

paikallaan todeta jotain siitä, mitä tämä perustuslainsuoja ei ole. Selvää on 

mielestäni ensinnäkin se, että mitään erityistä, HM 6 §:n tulkinnasta erillistä 

paikkauksen suojaa ei ole. Ei toisin sanoen voi olla mitään erityisargumentteja yli 

sen, mikä on palautettavissa HM 6 §:n säännökseen. Saavutettujen oikeuksien suoja 

on tässä yhteydessä syytä pitää täysin menneenä oikeudellisena ilmiönä. Kun 

kysymys on tässäkin vain HM 6 §:n säännöksestä johdettavasta suojasta, on myös 

palkkauksen suojaan ulotettava ne käytännössä seuratut omaisuudensuojan tulkinnat, 

joissa on lähdetty siitä, että vähäisiksi katsottavat puuttumiset suojaa periaatteessa 

nauttivaan etuun ovat mahdollisia tavallisessa laissa. Ehkä on paikallaan myös 



 

todeta, ettei virkaehtosopimusjärjestelmän olemassaolo sellaisenaan eikä myöskään 

se, että virkaehtosopimuksien tekoon on siirretty kompetenssia päättää muuten 

säädöksillä järjestettävistä asioista, mitenkään rajoita tavallisen lainsäätäjän 

oikeudellista kompetenssia järjestellä virkasuhteeseen liittyviä taloudellisia etuja 

niiden rajoitusten lisäksi, joiden voidaan katsoa johtuvan suoraan HM 6 §:n 

säännöksestä. Ehkä voidaan myös toistaa se, että virkasuhteen pysyvyyden säätely 

sellaisenaan kuuluu tuomarinvirkojen ulkopuolella Hallitusmuodon 91,3 §:n 

nimenomaisen säännöksenkin mukaan tavallisen lain säätäjälle. Virkamiesten 

taloudellisten etujen suoja ei siis sisällä suojaa saada pysyä ko. virassa ja vastaavasti 

virkaan liittyvissä palkkauseduissa eläkkeelle siirtymiseen saakka. 

Kun edellä lyhyesti esitetyn taustan huomioon ottaen yrittää arvioida ehdotettua 

lomautus-valtuutta, on ehkä hieman epävarmaa, miten valtuutta pitäisi tässä 

luonnehtia. Kun lomautuksesta on seurauksena vuotuisen palkan alennus, voidaan 

kysyä, onko valtuuden reaalisin sisältö juuri oikeudessa laskea palkkaa esim. 

säa^ämissyistä. Jos tätä lähtökohtaa pidetään keskeisenä ja otetaan huomioon, että 

lomautukselle ei ole säädetty maksimiaikaa, voidaan päätyä siihen, että lailla 

annetaan valta tuntuvaan palkkauksen heikennykseen jo olemassaolevissa 

virkasuhteissa ja että se on siksi ristiriidassa olemassaoleviin virkasuhteisiin liittyvän 

paikkauksen suojan kanssa. 
 

Toisenkinlainen näkökulma on kuitenkin mahdollinen. Kun julkisella vallalla on 

mahdollisuus arvioida erilaisten virkojen tarpeellisuutta ja lakkauttamisen johdosta 

irtisanoa virkamies, voidaan ajatella, että julkisella vallalla täytyy olla mahdollisuus 

myös vähäisempiin toimenpiteisiin silloin, kun viran jatkuvaa hoitamista ei pidetä 

tarpeellisena. Lomautusvaltuutuksessa ei tämän mukaan ole ensi sijassa kysymys 

palkkauksen heikennysvaltuudesta, vaan aikaisempaa joustavammasta valtuudesta 

järjestellä viranhoitoja julkisen vallan ja varainkäytön kannalta 

tarkoituksenmukaisesti sekä tämän valtuuden käyttöön liitetyistä, yksilön etuja 

koskevista järjestelyistä. Jos lähdetään tästä näkökulmasta , muodostuu 

säätämisjärjestyksen kannalta ratkaisevaksi se, kuinka vähäisinä tai pitkälle 

menevinä voidaan pitää niitä seuraamuksia, joita valtuuden käytöstä voi aiheutua 

virkamiehelle. Tässä arvioinnissa ei luultavasti voida automaattisesti lähtea siitä, että 

esim. toistaiseksi lomauttaminen olisi yksilön kannalta vähemmän haitalli-

nen/edullisempi vaihtoehto kuin lain jo nyt sallima lakkauttaminen ja sen johdosta 

tapahtuva irtisanominen. Manitulla tavoin valiokunta piti virkamieslain voimaan-



 

panolain ja siinä edellytetyn lakkautuspalkkajärjestelmän poistamisen yhteydessä 

merkittävänä siirtymäsäännöksiä ja lakkautuspalkan tilalle tulevien järjestelyjen 

sisältämiä etuja (prvl 13/85 vp), samalla tavoin on tässä syytä arvioida sitä, 

minkälaiseksi muodostuu lomautetun asema kokonaisuudessaan ja onko 

lomautusjärjestelyn kokonaisseuraamukset arvioitava niin suureksi heikennykseksi 

virkaan muuten liittyviin taloudellisiin etuihin, että sitä ei enää voida pitää 

omaisuudensuojan tulkintatapojen puitteissa hyväksyttävänä. 
 

En osaa tätä kokonaisvaikutusta oikein arvioida. Kun otetaan huomioon, että 

lomautukselle ei ole säädetty mitään maksimipituutta, on hiukan vaikea katsoa, että 

tässä voitaisiin käyttää samaa kuvausta kuin edellämainitussa valiokunnan vuoden 

1985 kannanotossa lakkautuspalkan poistamisen siirtymäjärjestelyihin, jossa 

valiokunta totesi mm. 

pitävänsä ko. lakien kumoamista "niin epäolennaisena ja merkitykseltään 

vähäisenä puuttumisena virkamiesten perustuslaissa turvattuihin oikeuksiin", 

että tarkoitetut lait voitiin kumota tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä. 
 

Minusta näyttäisi vähän siltä, että jos valiokunta seuraa sitä tiukkuutta, jota 

valiokunnan aikaisemmat kannanotot näyttävät osoittavan, valiokunnan pitäisi 

katsoa, että lain seuraamukset yksittäiselle viranhaltijalle voivat olla niin 

tuntuvasti virkaan liittyviä etuja kaventavat, että laki olisi säädettävä 

poikkeuslakina.Toisaalta pitäisin kyllä tilannetta sillä tavoin avoimena, että 

valiokunta voi aiemmasta käytännöstään oleellisesti irrottautumatta katsoa, että 

aiheutuvat heikennykset eivät ole kokonaisuutena arvioiden niin tuntuvia, että 

ne vaatisivat poikkeuslain säätämistä. Tällaisen tulkinnan vakuuttavuuden 

kannalta voisi tietysti olla eduksi, jos lomautukselle olisi asetettu jokin 

maksimiaika. 
 

Kolmas perusteluissa esiin nostettu säätämisjärjestyskysymys on ehdotuksen suhde 

HM 6,2 §:n säännöksen julkisen vallan työllistämisvelvoitteesta. -Minusta on 

valiokunnan tulkintakäytännön ja siinä myös mm. työttömyysturvan merkityksestä 

esitetyn valossa ¿VW vaikea päätyä muuhun käsitykseen kuin siihen, että HM 6,2 § 

:n säännös ei estä tämän lain käsittelemistä tavallisena lakina. 
 

 

 



 

Muut piirteet lakiehdotuksessa eivät nähdäkseni vaadi tässä huomiota. Hiukan 

olen kyllä 

mielessäni kysynyt, onko lain voimassaolon määräajan sitominen lain 

voimaantuloon oikein perusteltua. Ainakin voi kysyä, miksi voimassaoloaikaa 

ei ole sidottu selkeämpää kautta merkitsevään kriteeriin, esim. 

kalenterivuosiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Hiden 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 18.9.1992 KELLO 9.30 HE 139/92 

vp laiksi kunnan ja kuntainliiton viranhaltijoiden virantoimituksen ja 

työntekijöiden työnteon palkattomasta keskeyttämisestä määräajaksi. 
 

Esityksen perusteluissa on yhtenä mahdollisena säätämisjärjestysongelmana viitattu 

kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojaan. Kun päätösvalta ehdotuksen 

tarkoittamassa asiassa jää kunnille, ei ehdotuksen voi katsoa olevan ristiriidassa HM 

51 § :n kanssa. 
 

Toinen säätämisjärjestystä koskeva kysymys liittyy omaisuudensuojaan. Viitaten 

niihin näkökohtiin, joita esitin hallituksen esitykseen 103/92 vp sisältyvästä 

ehdotuksesta ja huomioon ottaen, että ehdotuksessa on säädetty palkattoman loman 

maksimiksi kolme viikkoa, katsoisin, että valiokunta voi tässä hyvin päätyä siihen 

tulkintaan, että laki on omaisuudensuojasäännöksen estämättä säädettävissä 

tavallisena lakina. 
 

Voimassaoloajan määrittely on tässä ehdotuksessa samalla tavoin erikoinen kuin 

esityksessä 103/92 vp. 


