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Tiivistelmä: Tutkielma käsittelee COVID-19-epidemiaa ja valmiuslain 93-95 §:n 

nojalla annettujen hoitajien perusoikeuksia rajoittaneiden asetusten soveltamista 

Suomessa kevään 2020 poikkeusolojen aikana. Asetusten poikkeusvaltuudet kos-

kivat lepoaikoja, ylitöitä ja vuosiloman antamista koskevia säännöksiä, irtisanomis-

ajan pidennyksiä ja työvelvollisuutta. Tutkielma nivoo hoitajien oikeuksien rajoitta-

misen osaksi koronaviruspandemian sukupuolittuneita vaikutuksia ja yhteiskunnal-

lista kontekstia, jossa on kyse hoiva-alan naisvaltaisuudesta, sukupuolisegregaa-

tiosta ja työvoimapulasta kärsivästä matalapalkka-alasta. Tutkielman aineisto kä-

sittää muun muassa valmiuslain nojalla annettujen asetusten eduskuntakäsittelyn 

asiakirjoja, kuten asetusehdotuksia, valiokuntien mietintöjä ja lausuntoja sekä asi-

antuntijalausuntoja. Perustuslakivaliokunta ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunta oli-

vat saaneet tietoonsa valmiuslain toimivaltuuksien väärinkäytöksiä. Tutkielman tu-

lokset käsittävät ensinnäkin havainnon, ettei valtioneuvosto seurannut ja raportoi-

nut eduskunnalle perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla valmiuslain 93 ja 

94 §:n toimivaltuuksien käyttöä. Toiseksi, työsuojeluviranomainen ei aineiston pe-

rusteella ollut tietoinen valvontavastuustaan poikkeusoloissa, mikä heikensi työn-

tekijöiden oikeussuojaa. Lisäksi, valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottovai-

heessa ei eritelty ja arvioitu eri toimien vaihtoehtoisuutta eikä valmiuslain eri sovel-

tamisvaihtoehdot käyneet riittävällä tavalla ilmi asetusten perusteluista. Asetuseh-

dotuksissa ei tuotu esille muun sääntelyn, kuten KVTES:n, mahdollistamien toi-

mien vaihtoehtoisuutta suhteessa valmiuslain toimivaltuuksiin. Valmiuslain käyttö 

pandemiassa ei voi automaattisesti tarkoittaa hoitajien perusoikeuksien rajoittami-

sen tarvetta. Tutkielman johtopäätöksinä esitetään muun muassa tarve selvittää 

sekä työnantajien poikkeusvaltuuksien väärinkäytökset että keinot työntekijöiden 

oikeusturvan vahvistamiseksi. Valmiuslakia uudistettaessa tulee ottaa huomioon 

hoitajien oikeudet. Hoiva-ala tulee myös nostaa varautumisen keskiöön. 
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1. Johdanto 

1.1 Valmiuslainsäädäntö ja koronakriisi tutkimusaiheena  

 

Tarkastelen tässä tutkielmassa valmiuslakia ja sen soveltamista COVID-19-viruksen ai-

heuttaman pandemian aikana. Keskityn aiheeseen erityisesti hoitajien oikeuksien näkökul-

masta. Kirjoitan ensin yleisesti valmiuslainsäädännöstä ja valmiuslaista, ottaen mukaan oi-

keusvertailevaa näkökulmaa. Koronaviruskriisiä ja valmiuslain soveltamista koskevassa 

osiossa keskityn valmiuslain nojalla annettuihin asetuksiin, joilla rajoitettiin terveyden-

huoltoalan työntekijöiden, erityisesti hoitajien, oikeuksia. Laajemman viitekehyksen tut-

kielmalle luo koronakriisi globaalina pandemiana, terveydenhuoltoalan naisvaltaisuus sekä 

kriisin vaikutusten ja ratkaisujen sukupuolittuneisuus.  

 

Pohtiessani tulevan tutkielmani aihetta ensimmäisenä koronakesänä otin yhteyttä Tehyn 

oikeuspalvelutiimiin, josta sain vinkin kirjoittaa tutkielman valmiuslaista ja sen soveltami-

sen mahdollisista väärinkäytöksistä koronakevään aikana. Tehy oli tehnyt räikeimmästä 

epäilemästään valmiuslain asetuksen toimivaltuuden väärinkäytöksestä kantelun aluehal-

lintavirastoon, joka kuitenkin totesi, ettei se valvo poikkeuslainsäädäntöä. Tehy katsoi, että 

työnantaja oli käyttänyt väärin valmiuslain antamaa oikeutta määrätä työntekijöitä ylitöihin 

ilman heidän suostumustaan ja että määräys olisi johtunut koronaepidemian sijaan pitkään 

jatkuneesta työvoimapulasta. Myöhemmin Tehy haki asiaan ratkaisua eduskunnan oi-

keusasiamieheltä, jonka normaali kolmen kuukauden ratkaisuaika venyi koronatilanteen 

takia dramaattisesti.  

 

Vaikka mahdollisesti tapahtuneista väärinkäytöksistä ei ole edennyt tapauksia tuomioistui-

meen asti, valmiuslain tulevaisuuteen liittyy monenlaisia oikeudellisesti kiinnostavia kysy-

myksiä. Globaalista perspektiivistä katsoen koronaviruskriisi aiheutti valtioille monia oi-

keudellisia ja lainsäädännöllisiä ongelmia, kun pitkälle meneviä ja laajamittaisia toimia vi-

ruksen torjumiseksi otettiin käyttöön. Ympäri maailman toimet ovat kohdistuneet ihmisten 

(perus)oikeuksiin, ja toimien keskiössä ovat olleet kysymykset muun muassa oikeasuhtai-

suudesta ja välttämättömyydestä. Euroopassa osa valtioista julisti hätätilan, osa ei. Erot 

johtuivat osin perustuslaillisista eroista ja osin valinnoista toimia eri tavoin. Osa antoi 
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erityisvaltuuksia tietyille instituutioille ja osa teki muutoksia normaaliin laintasoiseen sään-

telyyn.1 

 

Suomen tilanne on siten poikkeuksellinen, ettei muissa Euroopan maissa liene käytetty val-

miuslainsäädäntöä hoitajien työntekijäoikeuksien kaventamiseen. Valmiuslain soveltami-

sen tarkastelu hoitajien oikeuksien rajoittamisen näkökulmasta ansaitsee tulla tutkituksi 

osana koronapandemian ja toisaalta naisvaltaisen alan ongelmien kenttää.  

 

Työn edetessä aloin entistä enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten valmiuslain nojalla 

annetut asetukset, jotka vaikuttivat terveydenhoitoalan työntekijöiden perusoikeuksiin, 

näyttivät herättävän vain vähän kiinnostusta oikeustieteilijöiden keskuudessa ja mediassa. 

Ihmettelin, miten vähän oikeustieteilijöitä tuntui kiinnostavan aiheen käsittely, lukuun otta-

matta Perustuslakiblogissa pari kertaa nostettua terveydenhuollon työntekijöiden työvel-

vollisuutta.2 Oikeustieteilijät kommentoivat esimerkiksi liikkumisrajoituksia ahkerasti me-

diassa, samoin kirjoittivat niistä muun muassa blogialustoille. Valtiosääntöoikeuden asian-

tuntijat, joita sekä media että eduskunta kuulivat, olivat lähes yksinomaan miehiä. Vaikka 

naisvaltaisen alan työntekijöiden oikeuksien edistäminen ei olisikaan muiden kuin ammat-

tijärjestöjen agendalla, oikeudellinen arviointi valmiuslain asetusten vaikutuksesta työnte-

kijöihin soisi kiinnostavan edes akateemisessa mielessä. Olkoon tämä tutkielma yksi askel 

aiheen tuomisessa oikeustieteen kentälle. 

1.2 Näkökulmat ja rajaukset  

 

Työn rajaus sijoittuu edellä kirjoitetun mukaisesti osin jonkinlaisen tyhjiön ympärille, sillä 

aiheesta ei ole olemassa kattavaa tutkimusta. Oikeustieteen kentällä tutkielma sijoittuu mo-

nenlaisiin risteyskohtiin, nähdäkseni ylittäen myös tieteenalakohtaisia rajoja. Sukupuolen-

tutkimus tai oikeus ja sukupuoli -tutkimussuuntaus luo oikeustieteelliseen tutkielmaan hu-

manistisen ja yhteiskunnallisen otteen, tuoden aiheen ympärille laajemman kontekstin. Ra-

kennan tutkielmaa aihe edellä sen sijaan, että sitoutuisin tiettyyn oikeudenalaan. Työ toimii 

myös avauksena ja perusteluna sille, miksi aihetta tulee ensinnäkin tutkia oikeustieteen 

 
1 Bentzen – Boström – Del Monte – Odink – Prpic – Tuominen 2020, s. 1. 
2 Scheinin 13.3.2020; Rautiainen 23.11.2021. 
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kentällä lisää ja, toiseksi, miksi etenkin valmiuslakia tulee kehittää hoitajien oikeudet huo-

mioiden. 

 

Edellä mainitsemistani asioista johtuen hahmotan oikeuden ja siten tutkimusaiheeni melko 

laajasti. Koronapandemia on globaali ongelma, joka on kohdellut maita sekä samoin että 

eri tavoin. Kriisin liitännäisvaikutukset ovat suuret ja näen, että aihe antaa mahdollisuuksia 

sekä maiden vertailuun että globaalien ilmiöiden tarkasteluun. Puhe terveydenhuollon 

työntekijöistä eturintaman taistelijoina nivoo heidät osaksi sekä kansallista että globaalia 

turvallisuusuhkaa ja terveyskriisiä. Erilaiset yhteiskunnalliset kriisit ovat usein myös suku-

puolten tasa-arvon kriisejä, joissa edistys taantuu. Koronakriisin globaalit vaikutukset tuo-

vat näkyviin haavoittuvuuksia yhteiskunnan rakenteissa ja eroja ihmisryhmien asemissa.  

 

Kirjoittaessani erityisesti hoitajista ja valmiuslain soveltamisesta heidän oikeuksiinsa työn-

tekijöinä tuntuisi mahdottomalta olla tarkastelematta laajempaa kontekstia: suurin osa hoi-

tajista on matalapalkkaisia naisia ja Suomessa työmarkkinoiden sukupuolisegregaatio on 

verrattain jyrkkä. Työmarkkinoiden jakautuminen sukupuolen mukaan miesten ja naisten 

aloiksi on tasa-arvo-ongelma3. Voisi sanoa, että tämän kontekstin kautta tutkielma liittyy 

oikeus ja sukupuoli -tutkimussuuntaukseen. Sukupuolentutkimusta opiskelleena koen yk-

sinkertaisemmaksi sanoa, että tuon tutkielmaan mukaan sukupuolentutkimuksellisen ot-

teen, tai näkökulman. 

 

Sukupuolentutkimus on vuosikymmeniä vanha ja vakiintunut yliopistoissa opetettu tieteen-

ala. Se on ensisijaisesti kiinnostunut siitä, miten sukupuolta, seksuaalisuutta ja sukupuo-

lieroa tuotetaan esimerkiksi yhteiskunnan, kulttuurin ja tieteen tasoilla. Tieteenalalle on 

tyypillistä tietynlainen emansipatorinen, sukupuolten epätasa-arvoa purkava, ote tutkimuk-

seen ja nähdäkseni aivan yhtä hyvin voitaisiin puhua feministisestä tutkimuksesta. Suku-

puolentutkimuksen näkökulman liittäminen oikeustieteeseen on synnyttänyt vaihtelevia ni-

mityksiä suuntaukselle tai oikeudenalalle, jota on kutsuttu muun muassa naisoikeudeksi, 

tasa-arvo-oikeudeksi sekä oikeus ja sukupuoli -nimityksellä. Sukupuolentutkimuksen yh-

distäminen oikeustieteeseen voi tuottaa esimerkiksi naisnäkökulman, jonka kautta tutkija 

tuo näkyväksi muodollisesti neutraalin lainsäädännön erilaisia vaikutuksia eri sukupuoliin. 

Nykyään sukupuolivaikutusten arviointi tulisi tehdä kaikessa lainvalmistelussa. 

 
3 EIGE, Gender Equality Index 2020. 
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Sukupuolentutkimuksessa katsotaan, ettei voida enää puhua yhdestä naisnäkökulmasta, 

vaan erilaiset risteävät erot tulee ottaa huomioon.4  

 

Sukupuolentutkimuksessa keskeinen näkökulma on ollut yllä mainitsemani eräänlainen su-

kupuolineutraaliuden harhan purkaminen. Oikeuden ja päätöksenteon näennäinen suku-

puolineutraalius on pitänyt sisällään miesnormin eikä oikeuden sukupuolineutraalius ole 

tällöin riittävästi taannut naisten oikeusturvaa.5 

 

Oikeuden hahmottaminen laajasti merkitsee myös jonkintasoista sitoutumista tiedon näke-

miseen konstruktiivisena. Oikeudella on aktiivinen ja ympäristöään muokkaava luonne. 

Oikeutta voidaan siten pitää konstruktiivisena, jolloin näkökulmana ei ole pelkästään se, 

mihin esimerkiksi lainsäätäjä pyrkii päätöksillään. Konstruktivistinen näkökulma käsittää 

oikeuden laajempana erilaisine merkityssisältöineen. Oikeus tuottaa todellisuutta ja erilai-

sia kategorioita, kuten sitä miten ymmärrämme erilaisia ihmisryhmiä. Sukupuolentutki-

muksen näkökulmasta voisi tutkia, miten esimerkiksi jonkin oikeudenalan piirissä, kuten 

työoikeudessa, tuotetaan sukupuolta.6 Näen, että monitieteisen ja kontekstisidonnaisen tut-

kimuksen yhdistäminen oikeustieteeseen luo aiempaa syvempää oikeudellista argumentaa-

tiota. Lainsäädännön tarkastelu yhdessä laajemman substanssitiedon kanssa tuo oikeudelli-

seen tietoon erilaisia kerroksia. 

 

Tässä työssä, ehkäpä oikeustieteelliselle tutkielmalle tyypillisesti, metodologia ja teoreetti-

nen näkökulma limittyvät osaksi toisiaan. Selkeää metodia, kuten esimerkiksi diskurssiana-

lyysia, ei ole, vaan tutkielman rakentamisen tavat ovat moninaisia ja aiheen tarpeista nou-

sevia. Lyhyehkön oikeusvertailevan osuuden tarkoituksena on ensinnäkin luoda konteksti 

Suomen valmiuslaille ja sen soveltamiselle poikkeusoloissa koronakriisin aikana. Tut-

kielma sisältää kotimaisen lainsäädännön tarkastelun lisäksi oikeusvertailevaa tietoa siitä, 

minkälaisia oikeudellisia ratkaisuja muualla on omaksuttu poikkeusolojen osalta. Oikeus-

historiallinen vivahde työssä on mukana lähihistorian kautta. Näen tarpeelliseksi käydä 

läpi, millaisia mahdollisia jännitteitä valmiuslain soveltamiseen liittyi eduskuntatyöskente-

lyssä, miten valmiuslain toimivaltuuksia käytettiin ja miten raportoituihin väärinkäytöksiin 

esimerkiksi valiokunnissa suhtauduttiin sekä reagoiko valtioneuvosto niihin. 

 
4 Niemi 2015, s. 1026-1036. 
5 Nousiainen – Pylkkänen 2001, s. 10. 
6 Niemi 2020, s. 496-497. 
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Kun valmiuslakia ennemmin tai myöhemmin uudistetaan, vertailua muihin maihin mitä 

luultavimmin tehdään. Muissa Euroopan maissa poikkeustilanteiden sääntelyn muuttamista 

pohdittaneen samaan aikaan. Samalla valtiot joutuvat arvioimaan, miten poikkeustilantei-

den sääntelyratkaisut sopivat yhteen eurooppalaisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.7 

Tutkielma liittyy osin havaintoon, että koronakriisissä ovat kärsineet eniten jo valmiiksi 

heikossa asemassa olevat ihmiset. Tarvitaan tutkimusta siitä, miten kriisi on vaikuttanut eri 

väestöryhmiin ja miten lainsäädäntöä tulee muuttaa myös tulevia kriisejä silmällä pitäen. 

 

Valmiuslakia ja valmiuslain soveltamista voisi tarkastella monesta eri näkökulmasta ja val-

miuslain nojalla annetuissa asetuksissa olisi monia tutkittavia kohtia, mutta keskityn tässä 

työssä nimenomaan terveydenhuollon työntekijöiden, erityisesti hoitajien, oikeuksiin puut-

tumiseen sinä aikana, kun valmiuslaki oli Suomessa käytössä keväällä 2020. Koronavirus-

infektio ammattitautina, hoitajien saamat puutteelliset suojavarusteet, psykologiset vaiku-

tukset ja mielenterveyteen liittyvät asiat ansaitsevat omat tutkimuksensa.  

1.3 Tutkielman rakenne ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkielmani tarkoituksena on ensinnäkin asettaa valmiuslaki ja sen soveltaminen konteks-

tiin, jossa tehdyt valinnat eivät näytä itsestäänselvyyksiltä. Tutkimuskysymyksenä esitän, 

miten valmiuslain 93-95 §:n nojalla annetuilla asetuksilla puututtiin terveydenhoitoalalla 

hoitajina työskentelevien työntekijöiden oikeuksiin. Tarkoituksena on käydä läpi tämän 

hetkisen tiedon valossa, millaisia työnantajien käyttämien toimivaltuuksien väärinkäytök-

siä esiintyi. Tuon esille työntekijöiden oikeussuojaan liittyvän ongelman ja tarkastelen 

problematiikkaa liittyen työntekijöiden perusoikeuksien rajoittamiseen naisvaltaisella ma-

talapalkka-alalla. Pohdin muun muassa valmiuslain edellyttämän välttämättömyysperiaat-

teen suhdetta tilanteeseen, jossa naisvaltaisella alalla on pysyvää työvoimavajetta. Katson, 

miltä valmiuslain käyttö hoitajien perusoikeuksien rajoittamiseksi näyttäytyy globaalin 

pandemian ja sen sukupuolittuneiden vaikutusten kautta. 

 

 
7 Heikkonen et al. 2018, s. 11. 
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Oman haasteensa tutkielmaan tuo tarkasteltava ajanjakso, joka pitkälti rajoittuu vain joi-

denkin kuukausien tai vuoden taakse, kevääseen 2020 ja osin aikaan sen jälkeen. Aiheen 

ajankohtaisuuden vuoksi en ole pystynyt huomioimaan toukokuun 2021 puolivälin jälkeen 

julkaistuja artikkeleja ja muita lähteitä. Oli antoisaa kirjoittaa ajankohtaisesta aiheesta, 

mutta samalla se asetti kirjoittamiselle haasteita ja tarpeita päivittää tekstiä yhä uudelleen. 

Tutkielman aineisto koostuu muun muassa lainvalmisteluaineistosta, erityisesti valmiuslain 

nojalla annettujen asetusten muistioista perusteluineen sekä valiokuntien mietinnöistä, lau-

sunnoista ja niiden kuulemien asiantuntijatahojen lausunnoista. Ajankohtaisen aiheen kir-

joittaminen edellytti uutisartikkelien, oikeustieteilijöiden blogikirjoitusten ja ammattijärjes-

tön eli Tehyn kannanottojen analysointia. 

 

Sanottakoon vielä, että tämän tutkielman tarkoituksena ei ole antaa ainakaan suoria vas-

tauksia siihen, oliko terveydenhoitoalan henkilöstöä koskevien valmiuslain säännösten 

käyttöönotto välttämätöntä, tai arvioida annettujen asetusten sisältämien poikkeusvaltuuk-

sien soveltamisen hyötyjä esimerkiksi terveyden ja hengen suojelemisen kannalta. En 

myöskään käsittele tutkielmassa terveysoikeutta laajassa kehikossa, joten ulkopuolelle jää 

monia kiinnostavia, mutta aiheen rajauksen kannalta tarpeettomia näkökulmia kriisiin. Lo-

puksi on vielä tarpeen korostaa, että vaikka olen saanut idean tutkielman aiheeseen sekä 

jonkin verran apua aiheen kehittämiseen sekä aineiston hankkimiseen Tehy ry:ltä, vastaan 

täysin itse kokonaisuudessaan tutkielmasta, sen tekstistä, näkökulmista ja analyysistä sekä 

johtopäätöksistä. 
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2. Valmiuslainsäädännön vertailua 

2.1 Valmiuslainsäädäntö ja kansainväliset velvoitteet 

 

Tarkastelen tässä luvussa valmiuslainsäädäntöä8 yleisellä tasolla. Tarkoituksena on tuoda 

lyhyen oikeusvertailun kautta esille erilaisia ratkaisuja sen suhteen, miten eri maissa on va-

rauduttu kriiseihin ja uhkiin. Käsittelen lyhyesti valmiuslainsäädännön kansainvälisiä nor-

meja ja suhdetta perusoikeuksiin. Sen jälkeen kirjoitan Ruotsin ja Iso-Britannian säänte-

lystä. Tarkoitus ei ole antaa maiden sääntelyistä kattavaa kuvaa, vaan tuoda esille joitain 

yleisiä piirteitä. Lopuksi siirryn Suomen valmiuslainsäädäntöön.  

 

Eri maissa on valmiuslainsäädännön suhteen erilaisia painopisteitä ja institutionaalisia jär-

jestelyjä. Eroja voi nähdä jo käsitteiden tasolla. Joissain maissa saatetaan puhua poikkeus-

tilasta, kun taas toisissa oikeusjärjestelmissä saatetaan puhua esimerkiksi valmiustilasta, 

puolustustilasta, hätätilasta, jännitystilasta tai miehitystilasta.9 Eri oikeusjärjestelmät käyt-

tävät erilaisia termejä ja kaikissa ei ole tarkkaa laintasoista määritelmää sille, mitä esimer-

kiksi hätätilalla tarkoitetaan. Joissain perustuslaeissa ei ole määritelmää laisinkaan.10  

 

Teoreettisella tasolla hätä- tai poikkeustiloja koskevat säännökset mahdollistavat valtion ja 

sen kansalaisten selviytymisen ja tilanteen palauttamisen normaaliksi ottamalla käyttöön 

väliaikaisia toimintoja muun muassa tehokkuuden nimissä. Valtioon tai sen kansalaisiin 

kohdistuva uhka ei voi olla vain vähäinen. Sen sijaan valtion rakenteiden muuttamiseen 

kohdistuvan tarpeen on oltava välitön ja konkreettinen. Keskeinen edellytys on, etteivät 

valtion normaalitilan toiminnot ole tarpeeksi tehokkaita ongelman ratkaisuun. On myös 

hyvä huomata, että kaikki tilanteet eivät uhkaa koko valtiota, vaan saattavat olla paikalli-

sempia. Voi olla tarpeen kysyä, onko tällaisissa tilanteissa sopivaa julistaa koko valtio 

poikkeustilaan.11 

 

 
8 Vertailun ja yleisellä tasolla kirjoittamisen mahdollistamiseksi käytän käsitettä valmiuslainsäädäntö, joka ei 

tosin ole kovin tarkkarajainen. Näen, että valmiuslainsäädännössä on kuitenkin kyse rajatummasta käsitteestä 

kuin esimerkiksi kriisilainsäädännön käsitteessä. 
9 Heikkonen – Kataja, et al. 2018, s. 59. 
10 Zwitter 2012, s. 96-97. 
11 Zwitter 2012, s. 97-99. 
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Poikkeustilat ovat mahdollisia vain demokraattisissa valtioissa ja ne ovat siten oikeusval-

tioperiaatteen sitomia.12 Demokratian, perusoikeuksien kunnioittamisen ja oikeusvaltiope-

riaatteen kannalta on keskeistä, poikkeustila on tilapäinen. Tilapäisyydelle on oltava sekä 

oikeudelliset että poliittiset takeet. Lisäksi poikkeamisen tulee olla tarkoin rajoitettua.13 

Poikkeustiloja koskeviin kysymyksiin liittyy menettelyllisiä ja soveltamisalaa koskevia ky-

symyksiä, mutta lisäksi myös kysymys siitä, minkälaisia materiaalisia toimivaltuuksia 

poikkeustila mahdollistaa ja kenelle toimivaltuudet annetaan. Tyypillisesti yhteiskunnan 

toimintakyky pyritään turvaamaan keskittämällä valtaa erityisesti hallitusvallalle.14 

 

Euroopan eri valtioissa poikkeustilasta on useimmiten säädetty perustuslain tasolla, mutta 

sääntelyn tarkkuus vaihtelee. Poikkeusoloihin liittyvät valtuutukset voivat kuitenkin löytyä 

myös tavallisen lain tasoisissa säännöksissä. Tavallisella lailla siis saatetaan säätää perus-

tuslakia yksityiskohtaisemmin valmiustilaan liittyviä valtiosääntöisiä toimivaltuuksia.15 

 

Valmiuslainsäädännöllä on merkitystä muun muassa perusoikeuksien näkökulmasta, mutta 

sillä on myös laajempi yhteiskunnallinen merkitys kriisiaikojen sääntelynä. Valmiuslain-

säädännöstä tekee vaikean se jännite, että poikkeusoloissa tarpeeksi nopea ja tehokas toi-

minta tulee olla mahdollista oikeusvaltioon kuuluvia menettelytapoja noudattaen, mutta sa-

malla toimivaltuudet eivät saa olla ylimitoitettuja eivätkä ne saa puuttua perusoikeuksiin 

liian laajasti.16 

 

Muun muassa historiallisista syistä eri maissa on omaksuttu erilaisia ratkaisuja poikkeus-

olojen sääntelyyn.17 Terrorismin vastaisen sodan myötä keskustelu kansainvälisen oikeu-

den ja ihmisoikeuksien asemasta erilaisissa kriisitilanteissa vilkastui. Koronaviruskriisi on 

eittämättä uusi lisä Euroopan turvallisuustilanteen muutokseen ja esimerkki valtioiden rajat 

ylittävästä kriisistä. Terrorismin vastaisen sodan myötä muuttuneessa poliittisessa ympäris-

tössä ihmisoikeuksien on jopa katsottu estävän tehokkaan toiminnan uhkia vastaan.18 

 

 
12 Zwitter 2012, s. 103. 
13 Heikkonen – Kataja – Lavapuro – Salminen – Turpeinen 2018, s. 13. 
14 Dyzenhaus 2012, s. 449. 
15 Heikkonen – Kataja, et al. 2018, s. 60. 
16 Heikkonen – Kataja – Lavapuro – Salminen – Turpeinen 2018, s. 8. 
17 Heikkonen – Kataja – Lavapuro – Salminen – Turpeinen 2018, s. 9. 
18 Honko 2017, s. 9. 
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Eurooppalaisessa oikeustilassa valmiuslainsäädäntöön vaikuttavat kansallisen (perus-

tus)lain lisäksi kansainväliset sopimukset. Sekä kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva 

yleissopimus19 että Euroopan ihmisoikeussopimus20 sisältävät ihmisoikeussopimuksen vel-

voitteista poikkeamista, derogaatiota, koskevan määräyksen. Oikeusvaltioperiaate on il-

maistu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, jonka artiklat 8 (oikeus nauttia yksityis- ja 

perhe-elämän kunnioitusta), 9 (ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus), 10 (sananva-

paus) ja 11 (kokoontumis- ja yhdistymisvapaus) mahdollistavat perusoikeuksiin puuttumi-

sen, kun se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa terveyden suojelemiseksi. 

 

Todettakoon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tasapainottelee yksilöiden ihmisoi-

keuksien kunnioittamisen ja jäsenvaltioiden kansallisen turvallisuuden puolustamisen vä-

lillä. Sekä oikeusteoreettisella tasolla että kansainvälisten sopimusten, muun muassa Eu-

roopan ihmisoikeussopimuksen, tulkinnassa näkyy hankala jännite henkilöiden oikeuksien 

ja yleisen edun välillä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä valtioilla 

on ollut laaja harkintamarginaali sen suhteen, millaisen toiminnan millaisen toiminnan ne 

katsovat vaarantavan kansallista turvallisuuttaan ja siten voivan oikeuttaa Euroopan ihmis-

oikeussopimuksen takaamiin oikeuksiin puuttumisen.21 

 

Kansainväliset velvoitteet edellyttävät yleisen hätätilan käsitteen täyttymistä. Euroopan ih-

misoikeussopimuksen artikla 15 käsittää sopimusvelvoitteista poikkeamisen sodan tai 

muun yleisen hätätilan aikana. Artiklassa on ilmaistu välttämättömyysperiaate. Yleissopi-

muksen mukaisista velvoitteista voi poiketa vain siinä laajuudessa kuin tilanne välttämättä 

vaatii eivätkä toimet saa olla ristiriidassa valtion muiden kansainvälisten velvoitteiden 

kanssa. 

 

Eri maiden perustuslaeissa on eroja sen suhteen, miten ne sääntelevät hätätilaan liittyviä 

oikeuksia. Hätätilan määritteleminen itsessään voi olla haastavaa ja eri maiden perustusla-

eissa hätätilalla voi olla eri merkityksiä. Perustuslaeissa voi olla myös lueteltuna useita eri 

tyyppisiä hätätiloja. Osassa maista hätätila tarkoittaa ensinnäkin sotaa (state of war) ja 

toiseksi muunlaista yleistä hätätilaa (state of emergency). Tällainen jaottelu on muun mu-

assa Tanskassa, Portugalissa ja entisissä Neuvostoliiton maissa. Monissa Latinalaisen ja 

 
19 KP-sopimus, SopS 8/1979 
20 EIS, SopS 19/1991 
21 Honko 2017, s. 10-13. 
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Etelä-Amerikan maiden perustuslaeissa on määritelty useita erilaisia hätätiloja ja niihin 

liittyviä erilaisia hallitukselle annettavia valtuuksia, jotka vaihtelevat eri hätätilojen mu-

kaan. Myös Saksassa on tällaisia monitasoisia perustuslaillisia järjestelyjä.22 

 

Perustuslailliset ratkaisut, joissa hätätilojen määritelmiä on kaksi tai useampia, toisaalta 

säätelevät niitä poikkeuksellisia valtaoikeuksia, joita yleensä annetaan hallitukselle, ja toi-

saalta taas rajoittavat niitä. Eri hätätilojen erottaminen toisistaan ja niiden määritteleminen 

voi myös aiheuttaa ongelmia siten, että eri kategoriat osin limittyvät toistensa kanssa. Jos 

jokin useista hätätilakategorioista näyttää jollain tapaa lievemmältä kuin muut, lainsäätä-

jien ja kansalaisten voi olla melko helppo hyväksyä sen käyttöönotto. Ongelmallista tässä 

voi olla tällaisen hätätilan muuttuminen jonkinlaiseksi uudeksi normaaliksi, mikä taas 

edesauttaa vakavampia toimia vaativan hätätilan julistamista ja sen hyväksyttävyyttä kan-

salaisten silmissä.23  

 

Kesäkuussa 2020 julkaistun tutkimuksen24 mukaan Suomen lisäksi vain Portugali ja Lu-

xemburg olivat ottaneet käyttöön poikkeustilan (state of emergency framework) koronavi-

ruskriisin vastaisessa toiminnassaan. Muut valtiot käyttivät normaalin lain tasoista säänte-

lyä, johon ne tekivät tarvittaessa muutoksia. Ruotsi oli EU-jäsenmaista niiden harvojen 

joukossa, joka turvautui lähinnä suosituksiin, vaikkakin paikallista tartuntatautilakia 

(2004:168) muutettiin huhtikuussa 2020. 

2.2 Ruotsi, Iso-Britannia ja Suomi 

 

Ruotsin perustuslaissa eli hallitusmuodossa (Regeringsformen 1974:152, RF) ei viitata 

suoraan poikkeustilaan. Sen sijaan valmiuslainsäädäntöä löytyy monesta eri säädöksestä.25 

Kaiken kaikkiaan Ruotsin perustuslaissa kriisilainsäädäntöä on kirjoitettu runsaammin 

kuin Suomen perustuslaissa. Ruotsin perustuslaissa on säännelty tarkasti päätöksentekome-

nettelystä silloin, kun parlamentti ei poikkeuksellisten olojen takia kokoontua26. Luvut 8 ja 

13 ovat keskeisimmät poikkeuksellisia oloja koskevat kokonaisuudet. Luku 13 käsittää 

 
22 Gross – Ní Aoláin 2006, s. 37-43. 
23 Gross – Ní Aoláin 2006, s. 45-49. 
24 Bentzen – Boström – Del Monte – Odink – Prpic, Martina – Tuominen 2020, s. 2. 
25 Heikkonen – Kataja – Lavapuro – Salminen – Turpeinen 2018, s. 64-65. 
26 HE 3/2008, s. 19. 
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sodan ja sodanuhkan tilanteet. Luvun 8 sisältämät kriisitilanteet käsittävät muitakin kuin 

sotilaallisia kriisitilanteita, eli luvun säännöksiä voidaan soveltaa muissakin tilanteissa kuin 

sodassa ja sodan vaarassa.27  

 

Ruotsin perustuslain luku 8 sisältää lainsäädäntövallan delegoinnin eli säännöksiä koskien 

mahdollisuuksia siirtää lainsäädännöllistä valtaa valtiopäiviltä hallitukselle ja samoin, mi-

ten hallitus voi edelleen siirtää valtaa hallinnollisille toimijoille. Muissa kuin sotaa tai so-

danuhkaa koskevissa kriiseissä, kuten koronakriisissä, hallituksen tulee toimia perustuslail-

lisen kehyksen puitteissa. Vain valtiopäivät voi rajoittaa ihmisten perustuslaillista oikeutta 

liikkua vapaasti. Tällöinkin vaaditaan viiden kuudesosan äänestäjän enemmistö päätöksen 

taakse. Kokoontumisoikeutta voidaan rajoittaa RF 2:24 nojalla epidemian leviämiseen liit-

tyvissä tilanteissa.28 

 

Ruotsissa valmiuslainsäädäntöä löytyy monista eri säädöksistä, kuten kokonaismaanpuo-

lustuksesta ja kohotetusta valmiudesta annetussa laissa (Lag 1992:1403 om totalförsvar 

och höjd beredskap), joka koskee sotaa tai sodan uhkaa. Kohotetusta valmiudesta sääde-

tään osittain myös asetuksessa kriisivalmiudesta ja kohotetusta valmiudesta (Förordning 

om krisberdskap och höjd beredskap (2006:942)), jossa säädetään muun muassa viran-

omaisten vastuusta yhteistoiminta-alueilla. Tietyillä viranomaisilla on velvollisuuksia 

muun muassa riski- ja haavoittuvuusanalyysien tekemisessä ja valmiussuunnittelussa.29 

 

Ruotsissa kansallinen terveysvirasto on antanut koronakriisiin liittyviä suosituksia kansa-

laisille. Toimet ovat siis perustuneet vahvasti suosituksiin. Ruotsin ulkoministeriö antoi 

suosituksen olla matkustamatta ulkomaille muutoin kuin välttämättömistä syistä. Maalis-

kuusta 2020 alkaen hallituksella oli lainsäädäntömuutoksen nojalla mahdollisuus sulkea 

koulut ja esikoulut tarvittaessa, joskaan mahdollisuutta ei ole käytetty. Hallitus teki kansal-

lisen terveysviraston suosituksesta mm. järjestyslain nojalla rajoituksia mm. urheilutapah-

tumien yleisömääriin. Myös esimerkiksi vanhainkotien vierailuja rajoitettiin.30 Huhti-

kuussa 2020 valtiopäivät hyväksyi väliaikaisen hallituksen valtuutuksen ottaa käyttöön alu-

eellisia muutoksia tartuntatautilakiin (2004:168). Tartuntatautilaki mahdollistaa muun 

 
27 Aine et al. 2014, s. 12-13. 
28 Bentzen – Boström – Del Monte – Odink – Prpic – Tuominen, 2020 s. 10; HE 3/2008, s. 10. 
29 HE 3/2008, s. 10-11. 
30 Bentzen – Boström – Del Monte – Odink – Prpic – Tuominen 2020, s. 11. 
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muassa julkisten kokoontumisten rajoittamisen sekä ravintoloiden sulkemisen. Ruotsilla ei 

ollut aiempaa kokemusta toimista eli hallituksen valtuuttamisesta ottaa käyttöön alueellisia 

muutoksia tartuntatautilakiin.31 

 

Tartuntatautilain (2004:168) mukaan jokaisella on henkilökohtainen vastuu tartuntatautien 

siirtymisen rajoittamisessa. Ruotsin kansanterveysvirastolla on erittäin keskeinen rooli 

Ruotsissa ja hallitus on tavannut noudattaa sen suosituksia, vaikka se voisi myös hylätä ne. 

Kunnilla on varsin itsenäinen asema ja ne jakavat valtaa hallituksen kanssa. Voidaan siis 

puhua hajautetusta vastuusta.32 

 

Terveydenhuollon henkilökunnan lomia ja tutkimusvapaita peruttiin ja lomia lyhennettiin 

tai siirrettiin. Joillain terveydenhuollon alueilla henkilökuntaa kiellettiin poistumasta 

maasta, jotta voitiin varmistaa henkilöstön riittävyys sairaaloissa. Tukholman alueella otet-

tiin käyttöön erityinen kriisisopimus työnantajien ja terveydenhuollon työntekijöiden vä-

lillä, jonka nojalla henkilöstölle maksettiin normaalia enemmän, mutta viikkotyötunti-

määrä nostetiin 40 tunnista 48 tuntiin.33 

 

Muun muassa Dagens Nyheter uutisoi 9.12.2020, että Ruotsin hallitus aikoo esittää määrä-

aikaisen pandemialain säätämistä. Laki mahdollistaisi joukkoliikenteen ja kauppojen asia-

kasmääriin puuttumisen, mitä esimerkiksi järjestyslaki ei salli. Järjestyslain piiriin kuuluvat 

muun muassa konsertit, teatterit ja urheilutapahtumat. Lain oli tarkoitus tulla voimaan 

maaliskuussa 2021 ja olla voimassa vuoden ajan.34  

 

Iso-Britanniassa taas säädettiin epidemian puhkeamisen jälkeen koronaviruslaki  

(Coronavirus Act, 2020), jonka voimassaolo lakkaa kahden vuoden jälkeen siitä, kun se 

tuli voimaan. Valtiosihteerin tulee kahden kuukauden välein raportoida parlamentille lain 

voimassaolon tarpeellisuudesta. Lisäksi parlamentti arvioi lain kuusi kuukautta sekä yhden 

vuoden kuluttua sen voimaantulosta.35 Iso-Britannian toimet koronavirusepidemiassa 

 
31 Ibid. 2020, s. 12. 
32 Ludgvisson 2020, s. 2464-2465. 
33 Ludgvisson 2020, s. 2467-2468. 
34 Olsson, Gustav 9.12.2020. 
35 Cormacain 2020 A, s. 249 
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olivat Ruotsia, mutta myös Suomea kovemmat ja ensimmäinen lockdown määrättiin 

23.3.2020.36 

 

Iso-Britannian hätätilaa koskevan lain (Civil Contingencies Act, 2004) mukaan hätätilaan 

liittyvää sääntely on mahdollista, jos säädökset ovat tarpeellisia ja tarve on kiireellinen. 

Yksittäisten määräysten on oltava oikeassa suhteessa hätätilan piirteisiin nähden. Hätäti-

lasäädökset automaattisesti lakkaavat olemasta voimassa kolmenkymmenen päivän jäl-

keen, vaikkakin ne voidaan uusia. Ne tulee saattaa parlamentin käsiteltäviksi mahdollisim-

man pian, ja jos parlamentti ei niitä hyväksy, niiden voimassaolo päättyy seitsemän päivän 

kuluttua. 

 

Kansanterveyslaki (The Public Health (Control of Disease) Act 1984) mahdollistaa halli-

tukselle oikeuden sääntelyyn kansanterveyden suojelemiseksi. Sääntelyn tarkoituksena on 

estettävä, suojeltava, kontrolloitava tartuntatauteja ja niiden leviämistä. Laissa on ilmaistu 

suhteellisuusperiaatteen vaatimus. Sääntelyn tulee vastata vakavaan ja välittömään kansan-

terveydelliseen uhkaan. Parlamentin täytyy pääsääntöisesti hyväksyä sääntely, mutta äkilli-

sissä tilanteissa sääntely voi myös tulla heti voimaan ilman parlamentin hyväksyntää. Jos 

noudatetaan kiireellistä menettelyä, sääntelyn voimassaolo lakkaa 28 päivää sen voimaan-

tulon jälkeen, ellei parlamentti hyväksy sitä. Laki on voimassa vain Englannissa ja Wale-

sissa, mutta samanlaiset suojaamistoimet rajoituksineen ovat voimassa myös vastaavissa 

laeissa Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa.37 

 

Koronaviruslain määräaikainen voimassaolo osaltaan pitää valmiuslainsäädäntöä erillään 

muusta lainsäädännöstä. Siten se myös vähentää riskiä sen osalta, että hätätoimia jatkettai-

siin pitkään sen jälkeen, kun tarpeellisuusvaatimuksen edellytykset ovat päättyneet.38 Co-

vid-19 -pandemiaan liittyvät hätätilalait sisältävät pitkälle meneviä rajoituksia yksilöiden 

oikeuksiin. On olemassa myös riski, että lakeja jatketaan hätätilanteen jälkeen, vaikka sille 

ei olisi enää oikeutusta. Lisäksi näitä lakeja voitaisiin hyväksikäyttää tarkoituksiin, jotka 

eivät ole hätätilanteeseen liittyviä. Hätätilalakien erillään pitäminen normaaleista laista 

 
36 Newton 2020, s. 4. 
37 Cormacain 2020 A, s. 247-248. 
38 Cormacain 2020 A, s. 254. 
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ehkäisee myös sitä, että niitä alettaisiin käyttää kansalaisten hyväksikäytön ja normalisoin-

nin tarkoituksissa.39  

 
Suomessa perustuslain tasoinen sääntely poikkeusoloista on vähäistä, mutta perustuslain 

23 § tekee maastamme muihin maihin verrattuna poikkeuksellisen. Muiden maiden, kuten 

Ruotsin ja Iso-Britannian, perustuslaeissa ei edellytetä lain tasoista sääntelyä yhtä vahvasti. 

Ruotsin ja Iso-Britannian valmiuslainsäädäntö näyttää myöskin hajautetulta verrattuna 

Suomen lainsäädäntöön.40 Käyn lopuksi tarkemmin läpi Suomen valmiuslainsäädäntöä, 

keskittyen valmiuslakiin. 

 

Valmiuslainsäädännön kokonaisuuteen kuuluu Suomessa valmiuslain lisäksi puolustustila-

laki (1083/1991). Valmiuslainsäädännön perusteista säädetään perustuslaissa. Valmiuslain 

ja puolustustilalain lisäksi joissain muissa laeissa on yksittäisiä poikkeusoloja koskevia 

säännöksiä.41 Valmiuslaki säädettiin aikanaan poikkeuslakina perustuslain säätämisjärjes-

tyksessä, ja uusi valmiuslaki jouduttiin edelleen säätämään poikkeuslakina. Valmiuslaki on 

siis edelleen voimassa poikkeuslakina eli se säädettiin perustuslain 73 §:n mukaisessa pe-

rustuslain säätämisjärjestyksessä. Perustuslain poikkeusolomääritelmä on kapeampi kuin 

valmiuslain soveltamisala. 

 

On hyvä kiinnittää huomiota siihen, että perustuslain 73 §:ssä on kyse poikkeuksesta pe-

rustuslakiin, kun taas perustuslain 23 §:n perusteella voidaan säätää poikkeusoloissa poik-

keuksia perusoikeuksiin. Perustuslain 23 §:ssä säädetään perusoikeuksiin kohdistuvista ti-

lapäisistä poikkeuksista, joita voidaan säätää aseellisen hyökkäyksen lisäksi muiden kansa-

kuntaa vakavasti uhkaavien poikkeusolojen aikana.  

 

Merkittävää vuoden 1991 valmiuslaissa oli, että uuteen lakiin sisällytettiin poikkeusolo-

määritelmät, jotka käsittivät siis muita kuin sotilaallista konfliktia koskevat poikkeustilan-

teet42. Nykyisen valmiuslain 3 §:n mukaisia poikkeusoloja ovat: 

 

 
39 Cormacain 2020 A, s. 264. 
40 HE 3/2008, s. 19. 
41 Aine et al. 2014, s. 6-7. 
42 Aine et al. 2014, s. 24. 
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1) Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastet-

tava hyökkäys ja sen välitön jälkitila; 

2) Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan 

rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii 

tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista; 

3) väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva 

erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan 

toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat; 

4) erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; sekä 

5) vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin 

laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. 

 

Poikkeusolojen määritelmä muutettiin säännökseen vuonna 2011 ja uusi määritelmä kattaa 

eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan aseelliseen hyökkäykseen tai sen vakavaan 

uhkaan liittyvien tilanteiden lisäksi esimerkiksi sellaiset laajamittaiset luonnonmullistuk-

set, pandemiat ja suuronnettomuudet, jotka ovat kansakuntaa vakavasti uhkaavia43.  

 

Poikkeusten on oltava välttämättömiä ja Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden 

mukaisia. Normaalitasoisella lailla säädetään tilapäisten poikkeusten perusteet. Perustus-

lain 23 § on melko ainutlaatuinen siten, miten voimakkaasti siinä edellytetään lain tasoista 

sääntelyä44. 

 

Suomessa valmiuslaki (1552/2011) on pääasiallisesti poikkeusoloja varten säädetty yleis-

laki, jossa on säännöksiä muun muassa lisätoimivaltuuksista eri hallinnonalojen viranomai-

sille45. Vuonna 2012 voimaan tullut valmiuslaki uudistettiin ennen muuta perustuslakiin 

liittyvien syiden takia. Uusi perustuslaki oli tullut voimaan vuonna 2000. Uudistuksen ta-

voitteena olikin lain saattaminen vastaamaan perustuslain vaatimuksia, sekä johdonmukai-

nen ja ajantasainen toimivaltuuksien järjestelmä.46 Tavoite saattaa laki 

 
43 PeVM 9/2010, s. 8-9. 
44 HE 3/2008, s. 19. 
45 Aine et al. 2014, s. 131. 
46 Vanhala 2020, s. 503. 
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perustuslainmukaiseksi täyttyi kuitenkin vain osittain. Toimivaltuussäännökset eivät olleet 

perustuslain näkökulmasta riittävän täsmällistä. Lain eduskuntakäsittelyn aikana kävi myös 

ilmi, ettei valmiuslakia ollut mahdollista säätää tavallisena lakina. Perustuslain näkökul-

masta valmiuslaki nojaa edelleen liikaa lainsäädäntövallan delegointiin valtioneuvostolle.47 

 

Valmiuslain tarkoitus on toimia vakavien kriisiolojen lakina tilanteessa, jossa viranomais-

ten säännönmukaiset toimivaltuudet eivät riitä tilanteen hallitsemiseen. Valmiuslaissa siis 

annetaan viranomaisille lisätoimivaltuuksia vakavissa kriisioloissa. Suomessa perustuslain 

tasoinen sääntely poikkeusoloista koskee lähinnä perustuslain (731/1999) 23 §:ää perusoi-

keuksista tehtävistä tilapäisistä poikkeuksista. Suomessa on lisäksi ollut ajatuksena, että 

poikkeusoloista tarvittavine erityisine toimivaltuuksineen säädetään pääosin etukäteen. Ny-

kyistä valmiuslakia sovellettiin koronavirusepidemian aikana ensimmäistä kertaa.48 

 

Valmiuslain toimivaltuudet sisältävät muun muassa elinkeinoelämän ja sosiaali- ja tervey-

denhuollon ohjaamisen, sosiaaliturvan muutokset, hallinnon järjestämisen ja palvelussuh-

teita koskevat muutokset49. Huolimatta valmiuslain soveltumisesta hyvin laajasti erilaisiin 

poikkeuksellisiin olosuhteisiin, valmiuslakia ei ole tarkoitettu sotilaallisiin poikkeusoloi-

hin, vaan suuri osa toimivaltuuksista kohdistuu suoraan väestön ja sen toimeentulon, ta-

louselämän sekä yhteiskunnan elintärkeiden rakenteiden ja toimintojen turvaamiseen50. 

Näistä yhteiskunnallisesti erilaisista ja laajoista osa-alueista tässä työssä keskitytään ter-

veydenhuollon alueelle. Valmiuslaissa olevia toimivaltuussäännöksiä on mahdollista so-

veltaa ainoastaan laissa määritellyissä poikkeusoloissa ja silloinkin vain, jos viranomaisten 

säännönmukaiset toimivaltuudet eivät riitä tilanteen hallitsemiseen.51 

 

Hallituksen esityksen mukaan poikkeusoloissa saatetaan tarvita viranomaisten poikkeuk-

sellisia toimivaltuuksia, jotta väestön turvallisuus, elinmahdollisuudet ja yhteiskunnan toi-

mivuus voidaan varmistaa.52 Toimivaltuuksien perustuminen normaalioloissa 

 
47 Vanhala 2020, s. 503-504. 
48 Vanhala 2020, s. 502; Tasavallan presidentin todettua koronakriisin aikana, että poikkeusolot ovat voi-

massa ensimmäistä kertaa sodan jälkeen, heräsi keskustelua väitteen paikkansapitävyydestä. (lähde) Suo-

messa kriisilainsäädäntöä alettiin uudistaa 1970-luvulla ja vuosikymmenen alussa säädettiin säännösvaltuus-

laki (laki väestön toimeentulon ja maan talouselämän turvaamisesta poikkeuksellisissa oloissa, 407/70), jota 

sovellettiin niin sanotun öljykriisin yhteydessä. (Heikkonen et al. 2018, s. 16.) 
49 Vanhala 2020, s. 503. 
50 Aine et al. 2014, s. 132. 
51 Vanhala 2020, s. 504. 
52 HE 3/2008, s. 5. 
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valmisteltuun lainsäädäntöön mahdollistaa ripeään toimintaan ryhtymisen sekä sen, etteivät 

toimivaltuudet puutu perusoikeuksiin liikaa tai ole muuten ylimitoitettuja. Aiempi valmius-

laki (1080/1991) säädettiin ennen perusoikeus- ja perustuslakiuudistuksia ja ennen kuin 

Suomesta tuli Euroopan unionin jäsen. Keskeiset muutokset valmiuslakiin liittyivät valtio-

säännön johdosta tehtyihin sääntelyn tarkennuksiin. Valmiuslakiuudistuksessa tarkistettiin 

myös valmiuslain poikkeusolomääritelmää ja viranomaisten toimivaltuuksia poikkeus-

oloissa.53 

 

Aiemman valmiuslain (1080/1991) valmistelu aloitettiin jo 1970-luvulla. Valtioneuvoston 

asettama parlamentaarinen komitea totesi mietinnössään (Komiteanmietintö 1979:60), että 

valmiuslainsäädännössä oli puutteita koskien etenkin normaaliolojen ja sotatilan väliin jää-

viä poikkeuksellisia oloja. Tullessaan voimaan syyskuussa 1991 laki kumosi väestön toi-

meentulon ja maan talouselämän turvaamisesta poikkeuksellisissa oloissa annetun lain, 

työvelvollisuuslain (418/1942) ja erikoistyöleireistä annetun lain (912/1943). Valmiuslain 

kanssa samaan aikaan tuli voimaan puolustustilalaki (1083/1991), jonka säännöksillä on 

sodan aikana etusija ristiriitatilanteiden ilmetessä.54 

 

Aiemman valmiuslain valmistelu tehtiin 1970-80-luvuilla, jolloin yhteiskunnallinen ja ta-

loudellinen tilanne oli varsin erilainen verrattuna nykyisen valmiuslain valmisteluun tällä 

vuosituhannella. Osa aiemman valmiuslain säännöksistä perustui väestön toimeentulon ja 

maan talouselämän turvaamisesta poikkeuksellisissa oloissa annettuun lakiin.55 Normaa-

liaikojen ja poikkeusolojen väliin oli jäänyt harmaa alue, lainsäädännöllinen tyhjiö, joka 

haluttiin täyttää laajalla suomalaisen valmiuslainsäädännön uudistuksella.56 

 

Valmiuslainsäädäntöä koskeva ajattelu oli sata vuotta sitten hyvin erilainen kuin nykypäi-

vänä. Yhteiskunnallisena kriisitilanteena hahmotettiin lähinnä sota eikä muunlaisia poik-

keustilanteita hahmotettu. On hyvä huomata, että poikkeusolotilanteiden ja normaaliolojen 

häiriötilanteiden väliset rajat eivät ole selkeitä57. Onkin mielenkiintoinen kysymys teoreet-

tisella tasolla, missä määrin koronaviruskriisi on osa normaalioloja ja missä vaiheessa ti-

lanne muuttuu poikkeustilaksi. 

 
53 HE 3/2008, s. 5. 
54 HE 3/2008, s. 6. 
55 HE 3/2008, s. 20. 
56 Aine et al. 2014, s. 24. 
57 Aine et al. 2014, s. 21-28. 
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Nykyistä valmiuslakia sovellettiin Suomessa ensimmäisen kerran keväällä 2020 koronavi-

ruskriisin vuoksi. Valtioneuvosto totesi poikkeusolot yhteistoiminnassa tasavallan presi-

dentin kanssa maaliskuussa 2020, minkä jälkeen se antoi valmiuslain II luvun viranomais-

ten poikkeuksellisia toimivaltuuksia koskeneita käyttöönottoasetuksia ja soveltamisasetuk-

sia. Noin kolmea kuukautta myöhemmin kesäkuun puolivälissä valtioneuvosto antoi val-

miuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja poikkeusolot päättyivät. Vain va-

jaata vuotta myöhemmin maaliskuun alussa 2021 valtioneuvosto totesi jälleen Suomen ole-

van poikkeusoloissa koronatilanteen vuoksi. Tutkielmassa tarkasteltava ajanjakso käsittää 

kevään 2020, joskin katsoen myös aikaan tämän jälkeen sekä valmiuslain tulevaisuuteen. 
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3. Koronaviruskriisi, valmiuslain soveltaminen ja hoitajien oikeudet 

3.1 Koronaviruskriisi ja sukupuolten tasa-arvo 

 

Käsittelen ensin lyhyesti koronaviruspandemian alkua ja tilannetta vuoden 2020 alkupuo-

lella. Uusi koronaviruksen muoto alkoi levitä Kiinasta loppuvuodesta 2019, vaikka myö-

hemmin ensimmäiset tartunnat Euroopan puolella, esimerkiksi Italiassa, pystyttiin jäljittä-

mään niinkin varhaiseen vaiheeseen kuin syyskuuhun 2019. Maailman terveysjärjestö 

WHO julisti 30.1.2020 uuden koronaviruksen puhkeamisen kansainväliseksi terveyshätäti-

lanteeksi58. WHO:n johtaja julisti epidemian pandemiaksi 11.3.202059. WHO:n johtaja ker-

toi 13.3.2020 Euroopasta tulleen pandemian keskus60. Suomessa covid-19-tauti lisättiin 

yleisvaarallisten tartuntatautien listalle valtioneuvoston asetuksella 14.2.2020 ja hallitus to-

tesi poikkeusolot 16.3.2020. 

 

Tarkoituksena ei ole antaa kattavaa kuvaa tartuntataudin leviämisestä, vaan pikemminkin 

lyhyesti kerrata, mitä kyseisenä ajanjaksona tapahtui ensin globaalilla ja sen jälkeen kan-

sallisella tasolla. Koska kyse on globaalista kriisistä, jonka tarkastelu sijoittuu pääasiassa 

Suomeen, kerron tässä alaluvussa myös kriisin sukupuolittuneista vaikutuksista eli siitä, 

miten koronaviruspandemia vaikutti eri tavalla naisiin ja miehiin.61 Erilaiset yhteiskunnal-

liset kriisit ovat usein myös sukupuolten tasa-arvon kriisejä, joissa edistys taantuu. Ko-

ronakriisin globaalit vaikutukset tuovat näkyviin haavoittuvuuksia yhteiskunnan raken-

teissa ja eroja ihmisryhmien asemissa. 

 

Kaiken kaikkiaan keskityn luvussa koronaviruskriisiin ja valmiuslain soveltamiseen ke-

väällä 2020 hoitajien oikeuksien näkökulmasta. Kyse on eräänlaisesta lähihistorian tarkas-

telusta, vaikka koronaviruskriisissä jo vuoden jälkeen monista asioista on valtavan paljon 

enemmän tietoa kuin pandemian alussa. Edellisessä luvussa käsittelin yleisemmällä tasolla 

 
58 a public health emergency of international concern, PHEIC, WHO Director-General’s statement on IHR 

Emergency Committee on Novel Coronavirus (2019-nCoV)  
59 WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020 
60 WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 13 March 2020  
61 Tarkastelun rajaus on yksinkertaistettu siinä mielessä, että intersektionaaliset vaikutukset eri sukupuoliin 

jäävät tässä ulkopuolelle. Koska tiedämme, että jo valmiiksi haavoittuvissa asemassa olevien ihmisryhmien 

asema on heikentynyt entisestään, muun muassa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset 

ovat globaalisti kokeneet muita enemmän haasteita ja syrjintää. 
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valmiuslakia, lyhyesti vertaillen kahteen muuhun maahan. Tässä luvussa nostan esiin ver-

tailevaa näkökulmaa ainoastaan ohimennen. Sen sijaan liikun ensin globaalilta tasolta kan-

salliselle tasolle.  

 

Globaalin tason ja koronapandemian sukupuolivaikutusten jälkeen käsittelen poikkeusolo-

jen alkamista Suomessa ja valmiuslain soveltamista. Tarkastelen valmiuslain nojalla annet-

tujen hoitajien oikeuksia rajanneiden asetusten eduskuntakäsittelyä etenkin valiokuntien 

mietintöjen ja lausuntojen kautta. Lisäksi katson, minkälaisia käytännön ongelmia asetus-

ten antamien toimivaltuuksien soveltaminen terveydenhoitoalalla nosti. Esimerkiksi työ- ja 

elinkeinoministeriön saamat tiedot toimivaltuuksien mahdollisista väärinkäytöksistä tai ai-

nakin niiden laajuudesta erosivat ainakin osin työmarkkinajärjestöjen käsityksistä. 

 

Väitän, että valmiuslain soveltamisen tarkastelu hoitajien oikeuksien näkökulmasta jää 

ohueksi, jos emme samalla tunnista hoitajien asemaa ensinnäkin osana sukupuolten epä-

tasa-arvoa ja toiseksi osana koronakriisin sukupuolittuneita vaikutuksia. Tuon esille yhteis-

kuntamme sukupuolisegregaatiota sekä hoitajien asemaa ensin globaalilla ja sen jälkeen 

kansallisella tasolla. Koronakriisin kautta nousee monia kysymyksiä hoitajien oikeuksiin 

liittyen, ja käyn niitä läpi siinä määrin kuin tämän tutkielman kannalta on tarkoituksenmu-

kaista. Lopulta työn rajaus kuitenkin asettaa raamit tarkastelulle: keväällä 2020 valmiuslain 

nojalla annetuilla asetuksilla puututtiin hoitajien lepoaikoihin, vuosilomiin, irtisanomis-

aikoihin, ylitöihin ja mahdollistettiin työmääräykset. Valmiuslain soveltaminen ei tapahtu-

nut tyhjiössä, vaan kontekstissa, jonka taustalla vaikuttavat edelleen muun muassa palkka-

epätasa-arvo, alan naisvaltaisuus ja työntekijäpula. 

 

Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ovat valtaisat. Koronakriisi koskettaa 

tavalla tai toisella koko maapallon väestöä, mikä asettaa jopa ainutlaatuisen lähtökohdan 

eri maiden vertailulle. Mikään yhteiskunta ei ole täysin tasa-arvoinen ja sukupuolten tasa-

arvoa koskevat ongelmat ovat ajankohtaisia joka maassa. Onkin aiheellista muistuttaa, että 

tarkasteltaessa hoitoalan työntekijöitä Suomessa on kyse vahvasti kontekstuaalisesta ilmi-

östä.  
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Naisilla, joilla on lastenhoitovelvollisuuksia, näkymättömän työn määrä on noussut pande-

mian aikana huomattavasti.62 YK:n talous- ja sosiaalineuvosto toi esille sukupuolisegre-

gaation ja hoivavastuun ongelmia: 

 

The Committee is concerned at the gender segregation in the labour 

market and in educational choices. While noting that the State party’s 

social security system provides coverage for carers, it remains con-

cerned that women continue to bear the primary responsibility for un-

paid care work in the family and that uptake of parental leave among 

men remaind low (art. 3).63 

 

Jo maaliskuussa 2020 nähtiin, että pandemia huonontaa naisten ja tyttöjen sekä muiden 

marginaalisten ryhmien asemaa. Naiset ja tytöt ovat myös muita korkeammassa riskissä 

joutua lähisuhdeväkivallan ja etenkin kumppaninsa väkivallan kohteeksi. Yleensäkin krii-

seissä kotona tapahtuva väkivalta lisääntyy, mutta sosiaalisen etäisyyden ottaminen, ja ko-

tona vietetyn ajan lisääntyminen johtaa siihen, että toisaalta väkivaltaisen kumppanin 

kanssa vietetty aika lisääntyy, ja toisaalta muiden sosiaalisten suhteiden väheneminen sa-

malla vähentää mahdollisuuksia väkivaltaan puuttumiselle ja tekijän vastuuseen saattami-

selle64.  

 

Niin koronapandemiassa kuin valmiuslain käytössä liikutaan olennaisesti kriisien, yhteis-

kunnan kokonaisturvallisuuden ja varautumisen alueella. Koronakriisissä sekä turvallisuus 

että hoiva nousevat keskiöön. Hoivaa ei liene kovinkaan paljon analysoitu turvallisuuden 

piirissä tai toisin päin. Sekä hoivaan liittyvät diskurssit että hoivan ja siihen liittyvien pal-

veluiden järjestäminen ovat osin sukupuolittuneiden rakenteiden värittämiä. Hoiva on sekä 

materiaalisella että diskursiivisella tasolla nähty feminiinisenä asiana, kun taas turvalli-

suutta on pidetty maskuliinisena alueena.65 Feministiset turvallisuuden tutkijat ovat kysy-

neet, kenen turvallisuutta päätöksentekijät tavoittelevat, valtion, ihmisten vai naisten. Fe-

ministiset turvallisuuden tutkijat ovat myös kyseenalaistaneet sen, miten turvassa naiset 

ovat valtiovallan alla, ja laajentaneet turvallisuuden käsitettä siten, että se ei viittaa vain 

 
62 Johnston – Mohammed – van der Linden 2020, s. 1133. 
63 UN Economic and Social Council 2021, s. 3. 
64 Gausman – Langer 2020, s. 465. 
65 Robinson 2011, s. 22. 
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sotaan vaan arkisempiin ilmiöihin, kuten henkilöiden väliseen väkivaltaan, seksuaaliseen 

väkivaltaan, köyhyyteen ja ympäristön tuhoutumiseen.66 

 

Myös äitiysterveyden nähtiin olevan vaarassa, vaikka raskaus ei sinänsä lisää vakavan sai-

rastumisen riskiä eikä äidin tartunta usein siirry vauvoihin. Pandemia kuitenkin vaikuttaa 

seksuaali- ja lisääntymisterveyteen. Globaalilla tasolla naiset ovat pitkälti vastuussa hoiva-

työstä, joten he joutuvat myös sen vuoksi alttiiksi tartunnoille. Voidaan nähdä tasa-arvoky-

symyksenä, että kaikki terveydenhuollon työntekijät, jotka työskentelevät virusta vastaan, 

saavat suojavarusteet.67 

 

Naisten asema tieteellisessä tutkimuksessa on heikompi kuin miesten, ja COVID-19-pan-

demiaa koskevasta tutkimuksesta noin kolmasosa on naisten tekemää. Koronakriisi on ol-

lut omiaan vaikuttamaan naisten asemaan tutkimuksessa, kun kodin ja lasten hoito on jää-

nyt enemmän naisten vastuulle. Naisten osuus tutkijoina on merkittävä myös sen vuoksi, 

että etenkin naisille merkittävät vaikutukset voivat jäädä tutkimuksen ulkopuolelle. Ym-

märrys koronakriisistä voi siis jäädä vajavaiseksi, jos tutkimusta tehdään enimmäkseen 

miestutkijoiden näkökulmasta.68 Lääketieteellisessä tutkimuksessa naistutkijat sisällyttävät 

tutkimukseensa sukupuolianalyysiä todennäköisemmin kuin miestutkijat. Tutkijan suku-

puoli voi vaikuttaa saatuihin tutkimustuloksiin.69  

 

Miehet ovat sairastuneet naisia useammin viruksen vakavaan muotoon70. Globaalilla ta-

solla miesten kuolleisuus koronavirukseen on ollut naisia suurempi. Syiksi on esitetty 

miesten ja naisten biologisia eroja, kuten hormonien vaikutusta, sekä sosiaalisia syitä. Mie-

het eivät esimerkiksi ole huolehtineet yhtä hyvin käsihygieniasta kuin naiset, ja he tupakoi-

vat naisia useammin. Epäilemättä sosiaalisiin syihin vaikuttavat sukupuoliroolit ja stereo-

typiat siitä, miten niin kutsutut oikeanlaiset miehet käyttäytyvät.71 Sukupuoli ja tarkemmin 

sanottuna sukupuoli-identiteetti vaikuttaa muun muassa siihen, miten ihmiset suhtautuvat 

esimerkiksi kasvomaskin käyttöön. Hyvin vahvan maskuliinisen identiteetin omaavat mie-

het eivät tyypillisesti kannata maskinkäyttösuosituksia.72 

 
66 Tripp 2013, s. 9-10. 
67 UNFPA 2020. 
68 Pinho-Gomes – Peters – Thompson, et al. 2020, s. 1. 
69 Nielsen – Andersen, et al. 2017, s. 791. 
70 Cai 2020, s. e20. 
71 Betron – Gottert – Pulerwitz – Shattuck – Stevanovic-Fenn 2020, s. 1090. 
72 Cassino – Besen-Cassino 2020, s. 1060. 
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Koronakriisi on vaikuttanut sukupuolten tasa-arvoon monella sellaisella tavalla, joita ei 

tässä työssä ole mahdollista tarkastella. Koronakriisi on kurittanut etenkin naisvaltaisia pal-

velualoja ja etenkin nuoret naiset ovat joutuneet irtisanotuiksi tai lomautetuiksi. Kahden 

työssä käyvän etätyötä tekevän heterovanhemman talouksissa etenkin naiset ovat joutuneet 

vastuuseen kotitalouden pyörittämisestä, lasten hoitamisesta ja lasten etäkoulun koordinoi-

misesta. On aiheellista todeta, että koronaviruspandemia on kurittanut naisia voimakkaam-

min kuin miehiä.73 

 

Koronaviruskriisi toi näkyväksi työmarkkinoiden epätasa-arvon. Globaalilla tasolla esi-

merkiksi rakentaminen, kuljetus ja vienti ovat olleet tyypillisesti miehisiä aloja, kun taas 

naiset ovat vastanneet terveyteen, koulutukseen ja muun muassa sosiaalipalveluihin liitty-

vistä töistä. Naiset ovat yliedustettuina matalapalkka-aloilla niin sanotussa pandemian etu-

linjassa, myös Suomessa. Naisten tyypillisesti tekemän palkatun ja palkattoman työn arvo 

tuli näkyviin pandemian aikana. Lisäksi aloilla, joilla naiset tyypillisesti työskentelevät, 

kuten opetustyössä, hoitotyössä ja palvelualoilla, etätyö ei ole mahdollista. Opetustyössä 

etätöiden tekeminen on ollut haastavampaa kuin monissa toimistotöissä, puhumattakaan 

siitä, ettei opetus etänä ole mahdollista, jos ei ole pääsyä verkkoon tai varaa laitteisiin. 

Naisten ja miesten palkkaero on pysynyt globaalisti noin 20 prosentissa. Naiset tekevät 

normaaliaikoina kolme kertaa enemmän palkatonta hoivatyötä kuin miehet.74 

3.2 Hoitajien oikeudet osana koronakriisin sukupuolittuneita vaikutuksia 

 

On siis nähtävissä, että koronaviruskriisillä on monia sukupuolittuneita vaikutuksia, joh-

tuen viime kädessä epätasa-arvoistavista yhteiskunnallisista rakenteista ja sukupuolten eri-

laisista rooleista niin perheissä kuin työmarkkinoilla. Koronapandemia on globaali on-

gelma, joka on nostanut esiin muun muassa terveydenhuollon haavoittuvuuden. Hoiva on 

globaali poliittinen kysymys, jonka kautta on mahdollista tarkastella myös turvallisuutta. 

Latinan sana turvallisuus securus tarkoittaa ilman huolta. Hoivasta vastuussa olevat, 

 
73 UN Secretary-General´s policy brief: The impact of COVID-19 on women 2020 
74 ILO Policy Brief, s. 1-2; Bahn – Cohen – van der Meulen Rodgers 2020, s. 696. 
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useimmiten naiset, ovat monesti suhteellisen huonossa asemassa yhteiskunnassaan. Hoita-

jien ja muuta hoivatyötä tekevien turvallisuus on myös poliittinen kysymys.75 

 

Kriisin liitännäisvaikutukset ovat suuret ja näen, että aihe antaa mahdollisuuksia sekä mai-

den vertailuun että globaalien ilmiöiden tarkasteluun. Katseen suuntaaminen niin sanotussa 

eturintamassa työskenteleviin hoitajiin avaa näkemään, että tässäkin teemassa sanonta 

’henkilökohtainen on poliittista’ pätee. Puhe sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä 

eturintaman taistelijoina nivoo heidät osaksi sekä kansallista että globaalia turvallisuusuh-

kaa ja kriisiä.  

 

Maailmanlaajuisesti sosiaali- ja terveydenhoitoalan työntekijöistä 70 % on naisia. Sairaan-

hoitajista ja lähihoitajista 90 % on naisia. Sosiaali- ja terveydenhoitoalalla naiset työsken-

televät keskimäärin miehiä huonommin palkatuissa tehtävissä. Aiempien kriisien perus-

teella on havaittu, että naiset kärsivät hoitosektorin kululeikkauksista sekä työntekijöinä 

että palveluiden käyttäjinä. Naiset myös usein unohdetaan elvytyspolitiikassa, kun tyypilli-

sesti miesvaltaisia aloja tuetaan muun muassa hoitoalan kustannuksella.76  

 

Globaalilla tasolla tarkasteltuna terveydenhoitoalan työntekijöillä on työnsä vuoksi keski-

väestöä suurempi riski altistua covid-19-virukselle. Terveydenhoitoalan työntekijät ovat 

joutuneet työskentelemään aiempaa enemmän ja aiempaa suurempien työperäisten riskien 

kanssa. Joissain maissa myös kohtuullisen palkan saaminen on ollut vaikeaa. Terveyssek-

torin työntekijöillä on useissa maissa todettu olevan työoloista johtuvia seurauksia mielen-

terveydelle. Suomen kontekstissa kuitenkin kaukaiselta kuulostaa joissain muissa maissa 

esiintynyt syrjintä hoitajia kohtaan ja äärimmillään hoitajiin kohdistuneet väkivaltaiset 

hyökkäykset, jotka ovat enimmäkseen kohdistuneet naisiin. Taustalla on ollut ainakin 

pelko siitä, että he levittävät virusta.77  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa terveydenhuollon työnteki-

jöillä oli vuonna 2020 suhteessa saman verran koronatartuntoja kuin muilla työntekijöillä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden koronavirustartunnoista 30 prosenttia 

 
75 Robinson 2011, s. 3-8 
76 ILO Policy Brief, s. 6-9. 
77 Amnesty 2020, s. 5-7. 
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tapauksista oli peräisin työpaikalta, 33 prosenttia lähikontakteista esimerkiksi perhepiiristä 

ja 37 prosentissa tapauksista tartunnanlähde ei ollut tiedossa.78 

 

Naisvaltaisilla aloilla on yleisesti ottaen matalammat palkat kuin miesvaltaisilla aloilla. 

Suomessa miesten ja naisten palkkaero on pysynyt useamman vuoden ajan noin 16 prosen-

tissa. Yksittäisten alojen palkat näyttävät nousevan muuttuessaan miesvaltaisiksi ja laske-

van, kun enemmän naisia saapuu alalle. Koronakriisin aikana hoivatyö on tullut erityisen 

näkyväksi, ja alan matala palkkaus nousee enemmän tai vähemmän keskustelun aiheeksi.79 

Koronaviruskriisissä ei voi jättää huomioimatta kontekstia, jossa terveydenhoitoalan työn-

tekijöiden alipalkkaus on pitkä ja monisyinen ongelma. 80 

 

Amnesty International peräänkuulutti hoitajien oikeuksia koskevassa raportissaan81 perus-

teellisia, tehokkaita ja riippumattomia tutkimuksia valtioiden ja muiden toimijoiden val-

mistautumisen tasosta ja toimista pandemiassa: 

 

Where there is cause to believe that government agencies did not ade-

quately protect human rights – including the rights of health and essen-

tial workers – in the context of the pandemic, states should provide effec-

tive and accessible remedies, including thorough, credible, transparent, 

independent and impartial investigations into these allegations. 

 

Raportissa käsitellään myös terveydenhuollon työntekijöiden työehtojen tai työolojen 

muuttamisen suhdetta ihmisoikeuksiin ja mainitaan, että poikkeusten tulee olla väliaikaisia, 

tarpeellisia ja suhteellisuusperiaatteen mukaisia. Samoin raportissa tuodaan esille tervey-

denhoitoalaa koskeva palkkaepätasa-arvo. 

 

 
78 THL uutinen 12.4.2021. 
79 Thomason – Macias-Alonso 2020, s. 706. 
80 Amnesty 2020, s. 26. 
81 Amnesty 2020, s. 8; Amnesty Internationalin Suomen osaston ihmisoikeusteemainen Kynttiläpalkinto 

myönnettiin vuonna 2020 Suomen terveydenhuollon henkilöstölle. Amnestyn Suomen osaston toiminnanjoh-

taja Frank Johanssonin mukaan ”Meillä kaikilla on vastuu huolehtia siitä, että terveydenhuollon henkilöstön 

oikeudet eivät jää koronapandemian jalkoihin.” (Amnesty Internationalin Suomen osaston tiedote 

10.12.2020). 
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Where relevant, states should ensure that changes to health and essential 

workers’ working hours, leisure time, annual leave, and other terms of 

employment are only modified in line with international human rights 

law and standards, and in consultation with workers and their represent-

atives. Any such modifications must be temporary, necessary and pro-

portionate, and must ensure that workers have adequate opportunities to 

rest and recuperate.82 

States must continue to make efforts to close the gender pay gap includ-

ing in the healthcare and social care sectors and create decent working 

conditions for paid care workers.83 

 

Raportissa painotetaan valtioiden ja muiden toimijoiden vastuuta ja niiden toimien tutki-

mista. Amnestyn mukaan mahdolliset ihmisoikeusloukkaukset tulee tutkia, myös tulevien 

kriisien varautumisen vuoksi: 

 

Where there is cause to believe that government agencies did not ade-

quately protect human rights – including the rights of health and essen-

tial workers – in the context of the pandemic, states should provide effec-

tive and accessible remedies, including thorough, credible, transparent, 

independent and impartial investigations into these allegations, ensure 

accountability, and learn lessons to ensure that any failure to adequately 

uphold human rights in their responses is not repeated in any future 

waves of the COVID-19 pandemic, or any other mass disease out-

breaks.84 

 

Amnestyn raportti tuo esiin hoitajien oikeuksia globaalilla tasolla ihmisoikeuksien viiteke-

hyksestä. Vaikka tutkimuskysymykseni eivät suoraan liity ihmisoikeuksiin eikä tutkielman 

tarkoituksena ole tarkastella hoitajien ihmisoikeuksien toteutumista koronakevään aikana, 

ihmisoikeusnäkökulmasta käsin on myös mahdollista perustella terveydenhuollon 

 
82 Amnesty International 2020, s. 56. 
83 Amnesty International 2020, s. 57. 
84 Amnesty International 2020, s. 58-59. 
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henkilöstöön kohdistuneiden toimivaltuuksien käytön tarkastelua. Hoitajien oikeuksissa ja 

asemassa on nähdäkseni kyse jatkumosta alkaen globaalin kentän ääritapauksista ja ihmis-

oikeusloukkauksista Suomen tilannetta kohti. Koronapandemia vaikutti Suomeen monin 

paikoin samalla tavoin kuin muuallekin, mutta valmiuslaki ja kansalliset erityispiirteet nos-

tavat sen jossain määrin omanlaisekseen poikkeukseksi verrattuna muihin maihin. 

 

Keväällä 2020 valmiuslain soveltamisasetusten ollessa voimassa hoitajien perusoikeuksiin 

puututtiin tavalla, joka ansaitsee tulla tarkastelluksi. Hoitajista suuri osa on naisia, joten su-

kupuolten tasa-arvoa ei voida jättää huomioimatta. Tasa-arvolain85 4 §:n mukaan viran-

omaisella on velvollisuus edistää tasa-arvoa asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Esi-

merkiksi taloudellisilla päätöksillä on aina sukupuolivaikutuksia, joten ilman sukupuolivai-

kutusten analysointia tehdyt budjettipäätökset ja mahdolliset leikkaukset voivat vaikuttaa 

erilaisesti naisiin ja miehiin.86 Kaikessa päätöksenteossa ja lainsäädäntötyössä tehtävä su-

kupuolivaikutusten arviointi perustuu siis tasa-arvolain säännökseen.  

 

Globaalin pandemian vaikutuksia tarkastellessa hoitajien oikeuksien näkökulmasta huomio 

kiinnittyy Suomen poikkeukselliseen tilanteeseen ja valmiuslakiin. Kuten olen tuonut 

esille, Suomessa hoitajat eivät ole sairastuneet koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sen 

useammin kuin muutkaan työntekijät. Vaikka suojavarusteiden saatavuudessa ja niiden 

käyttöön liittyvissä ohjeistuksissa on epäilemättä voinut olla etenkin epidemian ensimmäis-

ten kuukausien aikana puutteita, Suomen tilanne ei tässäkään suhteessa ole kriittisempi 

kuin muualla. Sen sijaan Suomessa sovellettu valmiuslaki nostaa maan hoitajien tilanteen 

erityislaatuiseksi. Hoitoalalla näkyvä sukupuolisegregaatio, työolojen kuormittavuus ja 

palkkakuoppa jäsentävät sitä todellisuutta, jossa hoitajien perusoikeuksien rajoittaminen 

valmiuslain toimivaltuuksien nojalla tapahtui.  

 

Siirryn seuraavaksi tutkielman kannalta keskeisimpien kysymysten pariin suuntaamalla 

katseen koronakevääseen 2020 ja valmiuslain soveltamiseen. Suomessa otettiin käyttöön 

 
85 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986 
86 Tasa-arvolaki kieltää välittömän ja välillisen syrjinnän sukupuolen perusteella. Syrjinnällä tarkoitetaan 

henkilön asettamista sukupuolen perusteella eri asemaan toiseen henkilöön verrattuna. EU:n direktiivin 

2006/54/EY mukaan välillisestä syrjinnästä on kyse, kun ”Tilanne, jossa näennäisesti puolueeton säännös, 

peruste tai käytäntö saattaa henkilöt näiden sukupuolen perusteella erityisen epäedulliseen asemaan toiseen 

sukupuoleen verrattuna, paitsi jos kyseisellä säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on puolueettomasti pe-

rusteltavissa oleva oikeutettu tavoite tai jos tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja 

tarpeellisia.” 
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valmiuslain 93-95 §:n nojalla annetut asetukset, joiden toimivaltuuksien nojalla voitiin poi-

keta työaikalain lepoaikoja ja ylityötä koskevista säännöksistä sekä vuosilomalain vuosilo-

man antamista koskevista säännöksistä, ja irtisanomisaikaa voitiin pidentää. Työnantajat 

eivät soveltaneet työvelvollisuutta koskenutta asetusta, joskin työ- ja elinkeinoministeri-

össä alettiin kerätä työvelvollisuusrekisteriä. Aiemmin tarkastelemani toimii sekä peruste-

luna valmiuslain nojalla annettujen hoitajien perusoikeuksiin puuttuneiden asetusten tutki-

miselle että näkökulmana oikeustieteelliseen analyysiin tekemiseen. 

3.3 Poikkeusolojen toteaminen ja valmiuslain 93-95 § 

 

Käyn tässä luvussa läpi valmiuslain käyttöönottoa kevään 2020 aikana ja sitä, miten hoita-

jien oikeuksiin puututtiin valmiuslain nojalla annetuilla asetuksilla. Syventyäkseni aihee-

seen tarkastelen etenkin asetusten eduskuntakäsittelyä. Kerron ensin lyhyesti poikkeusolo-

jen toteamisesta tartuntatautikriisissä ja valmiuslain nojalla annetuista asetuksista yleisesti. 

 

Covid-19-virus määriteltiin 14.2.2020 voimaan astuneella valtioneuvoston asetuksella 

yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, jonka leviämisen ehkäisyyn sovelletaan tartuntatautila-

kia. Kun valtioneuvosto katsoi, etteivät lain tarjoamat keinot eivät riittäneet tartuntataudin 

ehkäisemiseen, vaihtoehdoksi tuli valmiuslain käyttöönotto. Valtioneuvosto totesi 

16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat niin sa-

notun tartuntatautikriisin poikkeusolot87 ja talouskriisin poikkeusolot88. Talouskriisin toi-

mivaltuuksia ei kuitenkaan otettu käyttöön, joten eduskunta ei tosiasiassa päässyt arvioi-

maan, oliko Suomi todella talouskriisissä.89  

 

Poikkeusolojen julistamisen jälkeen valmiuslain II osan säännösten sisältämien toimival-

tuuksien soveltamiseksi oli annettava käyttöönottoasetus90. Koko valmiuslaki ei siis ikään 

kuin automaattisesti tule käyttöön, vaan kunkin säännöksen soveltaminen edellyttää 

 
87 Valmiuslain 3 §:n 5 kohta. 
88 Valmiuslain 3 §:n 3 kohta. 
89 Scheinin 2020, s. 520. Tämä on ongelmallista mm. sen vuoksi, että poikkeusolojen toteamisen ja käyttöön-

ottoasetusten antamisen välillä tulee olla selkeä ajallinen yhteys. Talouskriisin nojalla julistetut poikkeusolot 

jäivät siis voimaan aina siihen asti, kunnes tartuntatautikriisin poikkeusolotkin lakkasivat, vaikkei niiden no-

jalla annettu yhtään asetusta. 
90 Valmiuslain 6 §. 
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käyttöönottoasetusta ja tarkkoja perusteluja muun muassa välttämättömyysperiaatteen kan-

nalta, sekä mahdollisesti soveltamisasetusta. 

 

Valmiuslaista sovellettiin keväällä 2020 poikkeusolojen aikana sen 86, 87, 88, 93, 94, 95-

103, 109 ja 118 §:ää. Valmiuslain toimivaltuudet koskivat sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimialan lisäksi varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, kor-

keakouluja ja vapaata sivistystyötä, työelämää sekä Uudenmaan ja muun Suomen välisen 

liikkumisen rajoittamista. 17.3.2020 annetussa terveydenhuollon toimialan henkilöstön oi-

keuksia rajanneessa valmiuslain käyttöönottoasetuksessa91 säädettiin muun muassa mah-

dollisuudesta poiketa työaikalain lepoaikoja ja ylityötä koskevista säännöksistä sekä vuosi-

lomalain vuosiloman antamista koskevista säännöksistä.  

 

Valmiuslain 93 §:ssä säädetään palvelussuhteen ehdoista poikkeamisesta. Säädöksen mu-

kaan: 

Maanpuolustuksen, väestön terveydenhuollon, toimeentulon tai turvalli-

suuden taikka maan talouselämän turvaamisen välttämättä edellyttäessä 

työajan pidentämistä tai työajan poikkeavaa sijoittelua 3 §:n 1 ja 2 koh-

dassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa saadaan tilapäisesti poiketa: 

1) työaikalain lepoaikoja ja ylityötä koskevista säännöksistä; 

2) vuosilomalain vuosiloman antamista koskevista säännöksistä 

Terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoi-

minnassa ja poliisitoimessa palvelussuhteen ehdoista voidaan poiketa 1 

momentissa tarkoitetulla tavalla väestön terveydenhuollon, toimeentulon 

tai turvallisuuden vuoksi myös 3 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa poik-

keusoloissa. 

Palvelussuhteen ehdoista poikkeaminen ei saa aiheuttaa vaaraa työtur-

vallisuudelle tai työntekijän terveydelle. Poikkeamisen rajoista sääde-

tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 

 
91 Valtioneuvoston käyttöönottoasetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien 

käyttöönotosta. 
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Valmiuslain 94 § koskee irtisanomisoikeuden rajoittamista ja sen mukaan; 

 

Edellä 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa työnantajan 

oikeutta irtisanoa työ- tai virkasuhde voidaan valtioneuvoston asetuk-

sella rajoittaa siitä, mitä irtisanomisoikeuden perusteista säädetään työ-

sopimuslain 7 luvussa (…), jos tällainen rajoittaminen on tarpeen (…) 

terveydenhuollon edellytysten turvaamiseksi. Valtioneuvoston asetuk-

sella annetaan tarkemmat säännökset siitä, miltä osin irtisanomisoi-

keutta rajoitetaan ja mitä tuotantotoiminnan aloja rajoittaminen koskee. 

(…) väestön terveydenhuollon (…) turvaamiseksi 3 §:n 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitetuissa poikkeusoloissa työntekijän, virkamiehen ja kunnallisen 

viranhaltijan irtisanoessa palvelussuhteensa irtisanomisaika on vähin-

tään kuukauden pidempi kuin se lain taikka työ- tai virkaehtosopimuksen 

mukaan muutoin olisi, enintään kuitenkin kuusi kuukautta. Valtioneuvos-

ton asetuksella säädetään tarkemmin irtisanomisajan pituudesta eri teh-

täväryhmissä. 

Terveydenhuollossa (…) irtisanomisoikeutta voidaan rajoittaa 1-3 mo-

mentissa tarkoitetulla tavalla väestön välttämättömän terveydenhuollon, 

vähimmäistoimeentulon tai turvallisuuden vuoksi myös 3 §:n 4 ja 5 koh-

dassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa. 

 

Terveydenhuollon henkilöstön oikeuksia koskeneet toimivaltuudet ovat tämän tutkielman 

tarkastelun kohteena. Terveydenhuoltoa koski lisäksi valmiuslain 86 ja 88 §. Lain 86 § 

koskee sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa, muun muassa niiden 

laajentamista ja muuttamista. Lain 88 § mahdollistaa muun muassa terveydenhuoltolaissa 

säädettyjen määräaikojen noudattamisesta luopumisen kiireettömän hoidon järjestämiseen 

liittyen. 

 

Valmiuslain nojalla annettu käyttöönottoasetus saatettiin välittömästi 17.3.2020 eduskun-

nan käsiteltäväksi. Eduskunnalla on valta päättää asetuksen voimaan jäämisestä, sen ku-

moamisesta tai sen osittaisesta voimaan jäämisestä. Asetusten soveltaminen voi alkaa 
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eduskunnan päätöksen jälkeen siltä osin kuin eduskunta on päättänyt, että se jää voimaan.92 

Valmiuslain 6 §:n 3 momentin mukaan käyttöönottoasetus on välittömästi saatettava edus-

kunnan käsiteltäväksi. Eduskunta päättää, saako asetus jäädä voimaan vai onko se kumot-

tava osittain tai kokonaan ja onko se voimassa säädetyn vai sitä lyhyemmän ajan. Asetus 

raukeaa, jollei sitä toimiteta viikon kuluessa sen antamisesta eduskunnalle.  

 

Valiokunnilla on merkittävä rooli eduskuntatyöskentelyssä ja normaalistihan valiokunta 

tutkittuaan lakiesitykset ja kuultuaan asiantuntijoita voi hyväksyä lakiesityksen sellaise-

naan, hylätä sen kokonaan tai tehdä siihen muutoksia. Poikkeusoloissa valmiuslain nojalla 

annettuihin asetuksiin valiokunnat eivät voi tehdä muutoksia, vaan korkeintaan esittää ko-

vaa kritiikkiä sekä kumota asetuksen osittain tai kokonaan. Eduskunta voi siis kumota ase-

tuksen myös osittain, kuten tapahtui käyttöönottoasetuksen 5 § eli työvelvollisuutta koske-

van toimivaltuuden kohdalla. Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi asiasta mietinnön93 

ja eduskunta päätti täysistunnossaan 18.3.2020, että valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä 

säädettyjen toimivaltuuksista annetun käyttöönottoasetuksen 5 § on kumottava ja muilta 

osin asetus sai jäädä voimaan.94 Valmiuslain 95 §:n työvelvollisuutta koskevan säännöksen 

2 momentin mukaan: 

 

Lisäksi 3 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa on jokainen 

Suomessa asuva, jolla on kotikuntalain mukaan kotikunta Suomessa, 

joka toimii terveydenhuollon alalla, on saanut koulutusta tällä alalla ja 

joka on täyttänyt 18 muttei 68 vuotta, velvollinen tekemään tämän lain 

tarkoituksen toteuttamiseksi välttämätöntä työtä terveydenhuollossa. 

Määräys tällaiseen työhön voidaan antaa korkeintaan kahdeksi viikoksi 

kerrallaan. Määräys voidaan uusia kerran. 

 

Kyseisessä käyttöönottoasetuksessa ollut työvelvollisuutta koskenut säännös kumottiin ja 

tätä koskien annettiin uusi asetus hieman myöhemmin, sillä asetuksessa puuttui tarvittava 

viittaus työntekijöiden oikeuksia koskeviin 96-103 §:iin. Tässä tulee esille eduskunnan ra-

jattu rooli valmiuslain nojalla annettujen asetusten käsittelyssä: se ei voi itse lisätä 

 
92 Valmiuslain 6 §:n 3 ja 4 mom. 
93 PeVM 2/2020 vp. 
94 Valtioneuvoston kanslian muistio 19.3.2020, Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä 

säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. 
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viittausta tai tehdä muita muokkauksia, vaan asetukset ja niiden sisältämät säännökset joko 

hyväksytään tai hylätään. 

 

Tutkielmani aiheen rajauksen vuoksi tarkastelu kohdistuu siis valmiuslain 93-95 §:n toimi-

valtuuksiin eli työnantajan mahdollisuuteen poiketa tietyiltä osin työaikalain lepoaikoja ja 

ylityötä koskevista säännöistä, vuosilomalain vuosiloman antamista koskevista säännöistä 

sekä mahdollisuudesta rajoittaa irtisanomisoikeutta. Valmiuslain 95 §:n toimivaltuuden 

kanssa sovellettavaksi tulivat työntekijöiden oikeuksia osaltaan suojelevat 96-103 §. Näistä 

viimeisessä säädetään loppuvuodesta 2020 julkiseen keskusteluun nousseesta työvelvolli-

suusrekisteristä.  

3.4 Valmiuslain nojalla annetut asetukset  

 

On syytä kiinnittää huomiota Suomen poikkeukselliseen järjestelyyn, jossa lainsäädännön 

perustuslainmukaisuus arvioidaan ennakkoon, erityisesti perustuslakivaliokunnan toimesta. 

Perustuslakivaliokunnan mietinnöt ja lausunnot tarjoavat työelämä- ja tasa-arvovaliokun-

nan lausuntojen ohella hyödyllistä tutkielman aiheen näkökulmasta. Koronakriisin alun si-

joittuessa maaliskuuhun 2020, perustuslakivaliokunta on antanut useita kymmeniä mietin-

töjä tai lausuntoja, jotka liittyvät koronakriisin hoitoa koskevaan lainsäädäntöön, ja ne ovat 

sisältäneet välillä voimakastakin kritiikkiä, mutta kahta säädöshanketta lukuun ottamatta 

kaikki ovat päässeet valiokunnan tarkastelusta läpi. 

 

Terveydenhuollon henkilöstön oikeuksia rajaavassa valmiuslain käyttöönottoasetusta kos-

kevassa perustuslakivaliokunnan mietinnössä95 aivan perustelujen alussa valiokunta käy 

läpi perustuslain 23 §:n sisältöä tuoden esille, että valiokunta on todennut kyseisen sään-

nöksen poikkeusolojen määritelmän kattavan myös pandemiat ja suuronnettomuudet. Tä-

män jälkeen valiokunta tekee selkoa valmiuslaista ja siitä, miten se voi tulla sovellettavaksi 

vain erittäin vakavissa kriiseissä.  

 

Valtioneuvosto arvioi muistiossaan, että koronaviruksen sairaanhoidon tarve voi osoittau-

tua erittäin suureksi ja sairaanhoitohenkilökuntaa kuormittavaksi. Perustuslakivaliokunnan 

 
95 PeVM 2/2020 vp  
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mukaan kriisitilanteissa poikkeusoloja ei voida julistaa vakavassakaan tilanteessa, jos vi-

ranomaisten normaalioloissa käyttämät valtuudet riittävät tilanteen hallitsemiseksi. Poik-

keusolot voivat olla käsillä vain silloin, kun viranomaisten normaalit valtuudet eivät riitä 

vaan tilanteen hallitsemiseksi tarvitaan valmiuslain II osan säännösten sisältämiä poik-

keuksellisia toimivaltuuksia. Tartuntatautia koskevassa tilanteessa tulee ensisijaisesti so-

vellettavaksi tartuntatautilaki, jossa erilaisia rajoitustoimenpiteitä koskien toimivalta on 

osoitettu kunnallisille ja alueellisille viranomaisille. Pandemiatilanteissa tartuntatautilain 

mukaiset toimivaltuudet eivät välttämättä riitä.96 

 

Valtioneuvosto katsoi, että tartuntatautilain toimivaltuuksien lisäksi terveydenhuoltojärjes-

telmän toiminnan ylläpitäminen edellytti myös valmiuslaissa säädettyjen valtuuksien käyt-

töönottoa. Perustuslakivaliokunta katsoi terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyvyn säilyt-

tämisen olevan pandemian aikana perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta erittäin painava 

peruste, viitaten myös perustuslain 7 §:n 1 momentin julkisen vallan velvollisuuteen tur-

vata jokaisen oikeuselämään sekä perustuslain 19 § 3 momenttiin, jonka nojalla jokaiselle 

tulee myös pandemian aikana turvata riittävät terveyspalvelut ja edistää väestön terveyttä. 

Tämän peruste oikeutti valiokunnan näkemyksen mukaan poikkeuksellisen pitkälle mene-

vät ja myös ihmisten perusoikeuksiin puuttuvat viranomaistoimet. Valiokunta piti käyt-

töönottoasetuksen suhteellisen lyhyttä voimassaoloaikaa, 13.4.2020 asti, myös huomioon 

otettavana keskeisenä asiana.97 

 

Valtioneuvoston antaman käyttöönottoasetuksen98 mukaan: 

 

3 § Valmiuslain 93 §:n 2 momentissa tarkoitettua poikkeamista toimival-

tuuksia työaikalain lepoaikoja ja ylityötä koskevista säännöksistä sekä 

vuosilomalain vuosiloman antamista koskevista säännöksistä terveyden-

huollossa ja sosiaalitoimessa (…) voidaan soveltaa koko valtakunnan 

alueella. 

 
96 PeVM 2/2020 vp, s. 3. 
97 PeVM 2/2020 vp, s. 4-5. 
98 Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta. 
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4 § Valmiuslain 94 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettua terveydenhuollon 

(…) työntekijän, virkamiehen ja kunnallisen viranhaltijan irtisanomis-

ajan pidentämistä voidaan soveltaa koko valtakunnan alueella. 

 

17.3.2020 annetussa valtioneuvoston käyttöönottoasetuksen 3 §:ssä säädettiin, että val-

miuslain 93 §:n 2 momentissa tarkoitettua poikkeamista lepoaikoja, ylitöitä ja vuosiloman 

antamista koskevista säännöksistä terveydenhuollossa voidaan soveltaa koko valtakunnan 

alueella. Samoin asetuksen 4 §:n mukaisesti valmiuslain 94 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoi-

tettua terveydenhuollon irtisanomisajan pidentämistä voitiin soveltaa koko valtakunnan 

alueella.99 

 

Valmiuslain 93 § 3 momentin mukaan poikkeaminen ei saa aiheuttaa vaaraa työturvalli-

suudelle tai työntekijän terveydelle. Poikkeamisen rajoista säädetään tarkemmin valtioneu-

voston asetuksella. Erikseen annettiin siis asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa 

eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä. Tämän soveltamisasetuk-

sen mukaan: 

 

2 § Työnantaja saa vuosilomalain ja sen 30 §:ään perustuvan työehtoso-

pimusmääräyksen estämättä 

1) poiketa vuosiloman ilmoittamista ja antamisajankohtaa koskevista 

säännöksistä tai määräyksistä; 

2) siirtää jo ilmoitetun vuosiloman ajankohtaa; 

3) keskeyttää jo aloitetun vuosiloman. 

Edellä 1 momentin soveltamisen edellytyksenä on, että toimenpiteet ovat 

tarpeen koronavirusepidemian vuoksi ja että niillä ei vaaranneta työtur-

vallisuutta eikä työntekijän terveyttä. 

 

Asetuksessa myös säädettiin, että pitämättömäksi jääneet lomat tulee antaa työntekijälle 

niin pian kuin mahdollista. Soveltamisasetuksen 3 §:n mukaan: 

 
99 Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta. 
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Työnantaja saa työaikalain ja sen 34 §:ään perustuvan työehtosopimuk-

sen estämättä: 

1) teettää työntekijällä ylityötä ilman tämän suostumusta; 

2) poiketa vuorokausilepoa ja viikkolepoa koskevista säännöksistä; 

3) poiketa työaikalain 18 §:n enimmäistyöaikaa koskevista säännöksistä. 

Edellä 1 momentin soveltamisen edellytyksenä on, että se on välttämä-

töntä toiminnan turvaamiseksi. Lisäksi edellytyksenä on, että työnantaja 

järjestää työpaikalle lepoon ja virkistäytymiseen soveltuvia tauko- ja le-

potiloja, sosiaalitiloja ja ruokahuoltoa. 

Edellä 1 momentin soveltamisen edellytyksenä on myös, että toimenpiteet 

ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi ja että niillä ei vaaranneta 

työturvallisuutta eikä työntekijän terveyttä. Lisäksi työnantajan on pidet-

tävä huolta työstä aiheutuvan kuormituksen tasaisesta jakautumisesta 

sekä työntekijän mahdollisuudesta palautua työn rasituksista. 

 

Vuosilomalain vuosiloman antamista koskevia säännöksiä koskevan 2 §:n ja työaikalain 

työaikaan liittyviä säännöksiä koskevan 3 §:n mukaan soveltamisen yhtenä edellytyksenä 

on toimenpiteiden tarpeellisuus koronaepidemian vuoksi. Säännösten mukaan toimenpi-

teillä ei myöskään saa vaarantaa työturvallisuutta eikä työntekijän terveyttä. 

 

Valmiuslain 94 §:n mukaan väestön välttämättömän terveydenhuollon vuoksi voidaan ter-

veydenhuollossa rajoittaa työntekijän irtisanomisoikeutta; työntekijän irtisanoessa palve-

lussuhteensa irtisanomisaika on vähintään kuukauden pidempi kuin se lain taikka työ- tai 

virkaehtosopimuksen mukaan muutoin olisi, enintään kuitenkin kuusi kuukautta. Valtio-

neuvoston asetuksella säädetään tarkemmin irtisanomisajan pituudesta eri tehtäväryhmissä. 

Irtisanomisajan pidentämistä koskevan toimivaltuuden käyttöönotolla oli tarkoitus turvata 

mm. terveydenhuollon toimintakyky tilanteessa, jossa merkittävä osa henkilöstöstä ei 
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koronapandemiasta tai muista syistä johtuen ole työkykyinen.100 Soveltamisasetuksen 4 §:n 

mukaan: 

 

Työntekijän irtisanoutuessa työnantaja voi pidentää noudatettavaa irti-

sanomisaikaa työsopimuslain 6 luvun 3 §:n ja työehtosopimusmääräyk-

sen estämättä enintään neljään kuukauteen. 

Edellä 1 momentin soveltamisen edellytyksenä on, että irtisanomisajan 

pidentäminen on välttämätöntä väestön terveydenhuollon, vähimmäistoi-

meentulon tai turvallisuuden vuoksi. Poikkeusta ei sovelleta poliisitoi-

messa työskentelevään henkilöstöön. 

 

Irtisanomisajan pidentämistä koskevan 4 §:n mukaan edellytyksenä on, että pidentäminen 

on välttämätöntä väestön terveydenhuollon, vähimmäistoimeentulon tai turvallisuuden 

vuoksi. Toisin kuin soveltamisasetuksen 2 ja 3 §:ssä, irtisanomisajan pidentämistä koske-

vassa säännöksessä ei erikseen mainita, että toimenpiteiden tulee olla tarpeellisia koronavi-

rusepidemian vuoksi. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön 17.3.2020 annetun muistion liitteen mukaan arvioitiin olevan 

mahdollista, että valmiuslain 93 §:n 2 momentissa työnantajalle voi syntyä työvoimapula 

kansalaisten ja asianomaisissa työskentelevän henkilöstön sairastuessa ja epidemiaan liitty-

vien lieveilmiöiden johdosta. Asetuksella pyrittäisiin osaltaan varmistamaan riittävä henki-

löstömäärä epidemian aikana, ja poikkeuksia voitaisiin käyttää, jos työnantajaa uhkaa vi-

rusepidemiasta johtuva työvoimapula.101 

 

Valtioneuvoston 17.3.2020 antaman valmiuslain käyttöönottoasetuksen mukaisesti olisi 

voitu soveltaa valmiuslain 95 §:n 2 momentin mukaista terveydenhuollon henkilökunnan 

työvelvollisuutta koko valtakunnan alueella. Tiettyjen kriteerien mukaan terveydenhuollon 

alan koulutusta saaneet ovat velvollisia lain tarkoituksen toteuttamiseksi tekemään välttä-

mätöntä työtä alalla. Määräys voitaisiin antaa korkeintaan kahdeksi viikoksi kerrallaan ja 

 
100 Muistio 17.3.2020, Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimival-

tuuksien käyttöönotosta, s. 10. 
101 Valtioneuvoston kanslian muistio 17.3.2020, Liite 1: Työ- ja elinkeinoministeriö. 
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uusia kerran. Valtioneuvoston mukaan säännöksen käyttöönotto on tarpeen terveydenhuol-

lon resurssien turvaamiseksi. 

 

Valtioneuvosto kuitenkin kumosi kyseisen 5 §:n 19.3.2020 antamallaan asetuksella, sillä 

perustuslakivaliokunta esitti sen kumoamista johtuen asetuksessa olleista puutteista kos-

kien työvelvollisen asemaa. Työvelvollisen asemaa suojataan valmiuslain 14 luvun säänte-

lyllä tai muulla vastaavalla lainsäädännöllä, mutta valtioneuvosto ei ollut sisällyttänyt ase-

tukseen tällaista työvelvollisen suojelua.  

 

Perustuslakivaliokunta edellytti mietinnössään102, että työvelvollisuuden käyttöön ottami-

sesta voidaan säätää, jos samalla säädetään sovellettavaksi 14 luvun muu, työvelvollisen 

asemaa ja oikeuksia koskeva sääntely tai muuten lainsäädännöllisesti huolehditaan näiden 

seikkojen järjestämisestä. Valiokunnan mukaan työvelvollisuus merkitsi erittäin tuntuvaa 

puuttumista henkilökohtaiseen vapauteen ja myös perustuslain 18 §:n mukaisiin oikeuksiin 

eli työn, ammatin ja elinkeinon harjoittamista koskeviin oikeuksiin.  

 

Perustuslakivaliokunta oli valmiuslakia säätäessä arvioinut, etteivät Euroopan ihmisoikeus-

sopimuksen 4 artiklassa ja KP-sopimuksen 8 artiklassa olevat pakkotyön ja muun pakolli-

sen työn kiellot estä valmiuslain 95 § 2 momentin kaltaisen työvelvollisuuden säätämistä 

pandemiatilanteita varten.103 Valiokunnan mukaan sääntelyn välttämättömyyttä ja muiden 

käytettävissä olevien keinojen riittämättömyyttä olisi tullut käsitellä tarkemmin asetuksen 

perustelumuistiossa.  

 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta totesi lausunnossaan, että työvelvollisuuden käyttöönotto 

on erittäin poikkeuksellinen puuttuminen terveydenhuollon henkilöstön työntekoon ja oi-

keuksiin. Valiokunnan mukaan terveydenhuollon alojen työvoimapula voi merkittävästi 

häiritä terveydenhuollon toimintakykyä. Valiokunta korosti valmiuslain lähtökohtaa, jonka 

mukaan poikkeusolojen toimivaltuuksia voidaan käyttää vain välttämättömin tavoin. Sa-

moin se korosti suhteellisuusperiaatteen tärkeyttä. Poikkeusten käytön tuli sen mukaan olla 

viimesijainen keino työntekijäresurssien riittävyyden takaamiseksi.104  

 

 
102 PeVM 2/2020 vp, s. 5. 
103 PeVL 6/2009 vp, s. 11-12. 
104 TyVL 2/2020 vp, s. 2-3. 
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Tehy korosti työ- ja tasa-arvovaliokunnalle antamassaan asiantuntijalausunnossaan työvel-

voitteen käytön äärimmäisyyttä ja viimesijaisuutta suhteessa muihin keinoihin työvoiman 

varmistamiseksi. Tehy myös huomautti, ettei asetuksen sanamuodoista käynyt ilmi, kos-

kiko asetus terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka toimivat muulla alalla ja muissa teh-

tävissä kuin terveydenhuoltoalan tehtävissä.105  

 

Tämän johdosta valtioneuvosto antoi 25.3.2020 asetuksen valmiuslain 95 §:n 2 momen-

tissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta. Kyse oli tervey-

denhuollon henkilökunnan velvollisuudesta tehdä työtä eli toimivaltuudesta koskien työ-

velvollisuutta. Asetuksen mukaan: 

 

Valmiuslain 95 §:n 2 momentissa tarkoitettua terveydenhuollon henkilö-

kunnan velvollisuutta tehdä työtä voidaan soveltaa koko valtakunnan 

alueella. Jos työvelvollisuutta sovelletaan, sovelletaan myös valmiuslain 

96 - 103 §:ssä säädettyä. 

 

Työvelvollisuutta sovellettaessa tulivat näin ollen sovellettavaksi myös valmiuslain 96-103 

§:ssä säädetty. Asetus oli terveydenhuollon henkilökunnan perusoikeuksia rajoittavista ase-

tuksista ainoa, jonka voimassaoloa ei jatkettu enää 13.5.2020 jälkeen.  

 

Olen käynyt läpi valmiuslain nojalla annettuja käyttöönottoasetuksia ja soveltamisasetuk-

sia, jotka koskivat terveydenhuollon turvaamista henkilöstön oikeuksia rajoittamalla. Käyt-

töönottoasetukset olivat voimassa 17.3.-13.4.2020, lukuun ottamatta työvelvollisuutta kos-

kevaa asetusta, joka tuli voimaan noin viikkoa myöhemmin. Valtioneuvosto antoi maalis-

kuun viimeisenä päivänä asetuksen106 valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen 

toimivaltuuksien käytön jatkamisesta kuukaudella eli 13.5.2020 asti. Erikseen annettiin 

asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn työvelvollisuutta koskevan toimivaltuu-

den jatkamisesta107. En tässä kohtaa käsittele toimivaltuuksien käytön jatkamisen arviointia 

tarkemmin, vaan siirryn tarkastelemaan toukokuussa tapahtunutta asetusten jatkamisen 

 
105 Tehyn lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle (M 7/2020 vp) 
106 174/2020 
107 177/2020 
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arviointia valiokunnissa, sillä silloin valiokuntien työskentelyssä näkyi jo tietoja työnanta-

jien poikkeusvaltuuksien käytöstä.  

3.5 Poikkeusvaltuuksien soveltaminen ja tiedot väärinkäytöksistä 

 

Jatkan eduskuntatyöskentelyn tarkastelua toukokuulta 2020 siltä osin, miten valmiuslain 

nojalla annetun soveltamisasetuksen108 voimassaolon jatkamisen tarvetta arvioitiin valio-

kunnissa toukokuun puolivälin jälkeen. Työnantajat olivat ehtineet soveltaa poikkeusval-

tuuksia jo jonkin aikaa ja eduskunnan valiokunnat, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ammat-

tijärjestöt olivat saaneet tietoa työnantajien toimivaltuuksien väärinkäyttötilanteista.109 Ku-

ten olen jo todennut, eduskunnan rooli valmiuslain asetusten käsittelyssä on pienempi kuin 

normaalin lainsäädännön kohdalla. Eduskunta voi vain hyväksyä tai olla hyväksymättä 

asetukset, mutta ei voi itse muokata asetuksia. On kuitenkin hyvä tuoda esille, minkälaista 

keskustelua eduskunnassa käytiin. Käsittelen ensin työ- ja elinkeinoministeriön tekemän 

kyselytutkimuksen tietoja ja siirryn sen jälkeen valiokuntien kuulemien asiantuntijatahojen 

lausuntoihin. 

 

Tuon valiokuntien työskentelyn kautta esille tietoja työnantajien poikkeusvaltuuksien so-

veltamiseen liittyvistä väärinkäyttöepäilyistä. On syytä korostaa, ettei toimivaltuuksien 

väärinkäytöistä ole tehty tieteelliset kriteerit kattavaa tutkimusta eikä niihin liittyen ole yh-

tään tuomioistuimen ratkaisua. Tässä tutkielmassani esittämäni tiedot tai epäilyt mahdolli-

sista väärinkäytöksistä, niiden laajuudesta ja yksittäisistä tapauksista perustuvat tässä lu-

vussa käsittelemääni valiokuntatyöskentelyyn eli käytännössä toisaalta työ- ja elinkeinomi-

nisteriön saamiin tietoihin sekä ammattijärjestöjen tietoihin sekä siihen, miten työelämä- ja 

tasa-arvovaliokunta ja perustuslakivaliokunta epäilyihin reagoivat. Väärinkäyttötilanteista 

kirjoittamalla argumentoin sen puolesta, että tutkimusta aiheesta tulee tehdä. Tarkoitukseni 

ei siis ole aukottomasti todistaa, minkälaisia tai missä laajuudessa väärinkäyttöä tapahtui. 

Siihen tarvitaan oma tutkimuksensa ja näen, että valtioneuvostolla on tässä asiassa myös 

vastuu. 

 
108 Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työ-

sopimuslain säännöksiä 362/2020. 
109 Terveydenhuollon oikeuksia koskeneiden valmiuslain säännösten toimivaltuuksia jatkettiin uudelleen 

14.5.2020, lukuun ottamatta työvelvollisuutta koskevaa toimivaltuutta (308/2020). Soveltamisasetus 

(362/2020) annettiin samana päivänä ja valiokuntakäsittelyt tapahtuivat 20.5.-3.6.2020.  
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Valmiuslain asetusten oikeuttamien poikkeusvaltuuksien soveltamisen tarkastelua varten 

on syytä tuoda vielä esille lainsäädännöllinen tausta. Valmiuslain 4 § sisältää toimivaltuuk-

sien käyttöperiaatteet. Säännöksen mukaan viranomaiset voidaan oikeuttaa poikkeus-

oloissa käyttämään vain sellaisia toimivaltuuksia, jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhtai-

sia 1 §:ssä säädetyn tarkoituksen saavuttamiseksi. Toimivaltuuksia voidaan käyttää vain 

sellaisin tavoin, jotka ovat välttämättömiä ja lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oikeassa 

suhteessa toimivaltuuden käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään nähden. Lain mukaisia 

toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten sään-

nönmukaisin toimivaltuuksin. 

 

Kiinnitin huomiota siihen, että toukokuussa 2020 käsittelyssä olleen uuden soveltamisase-

tuksen110 1 §:n 4 momentin mukaan asetuksen soveltamisen edellytyksenä oli, että hyvin 

laajalle levinneen vaarallisen tartuntatautiepidemian aikana työvoiman riittävyyttä ei voida 

turvata vuosilomalakia, työaikalakia ja työsopimuslain 6 luvun 3 §:n 2 momenttia sovelta-

malla. Lisäksi toimivaltuuksien käytön oli oltava välttämätöntä työnantajan toiminnan tur-

vaamiseksi ja toimien on oltava oikeassa suhteessa toimivaltuuksien käyttämisellä tavoitel-

tavaan päämäärään. Momentissa oli siis ilmaistuna välttämättömyysvaatimus ja oikeasuh-

taisuusvaatimus. Aiemmin annetussa soveltamisasetuksessa välttämättömyysvaatimusta ei 

oltu ilmaistu yhtä selkeästi, vaan oli käytetty sanamuotoa, jonka mukaan toimien tulee olla 

tarpeellisia koronavirusepidemiassa.111 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö selvitti112 Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle, työnantajaliitto 

HALI:lle ja palkansaajaliitoille huhtikuun puolivälissä 2020 lähettämällään kyselyllä poik-

keusvaltuuksien käyttöä. Kyselyn vastauksista selvisi, että poikkeusvaltuuksia käytettiin 

lähinnä sosiaali- ja terveyssektorilla ja eniten vuosilomalakiin liittyen. Selvityksen mu-

kaan: 

 

 
110 362/2020 
111 Perustuslakivaliokunta kiinnitti aikaisempien 93 ja 94 §:n soveltamista koskevissa asetuksissa huomiota 

siihen, ettei niissä käynyt riittävän selvästi ilmi, että muutosten tarkoituksena oli turvata terveydenhuollon ja 

muiden yhteiskunnan keskeisten toimintojen riittävä toimintakyky pandemian aikana. Uudemman sovelta-

misasetuksessa sen sijaan säädettiin välttämättömyysedellytyksestä perustuslain 23 §:n mukaisesti, PeVM 

19/2020, s. 3. 
112 TEM, asetusehdotus 11.5.2020, s. 3. 



 41 

asetuksen antamia valtuuksia on käytetty lähinnä sote-sektorilla toimen-

piteiden painottuessa pitkälti vuosilomista ilmoittamisissa käytettyihin 

laissa säädettyä lyhyempiin ilmoitusaikoihin, myönnettyjen vuosilomien 

siirtämisiin ja jo aloitetun vuosiloman keskeyttämisiin.113 

 

Selvityksen mukaan työaikalakiin liittyvistä valtuuksista käytettiin erityisesti ylitöihin 

määräämistä ilman työntekijän antamaa suostumusta. Lisäksi joissakin tilanteissa vuoro-

kausilepoa oli lyhennetty. 

 

Selvitys osoittaa, että vaikka koronaviruspotilaiden määrä ei ole ollut 

niin suuri kuin maaliskuun puolivälissä ennakoitiin, on poikkeusvaltuuk-

sien käytölle ollut selkeä tarve ja niiden tarve on kesälomakauden aikana 

vähintään yhtä suuri kuin ennen. Yliopistosairaaloiden vastausten mu-

kaan vuosilomia on edelleen jouduttu siirtämään ja keskeyttämään, jotta 

henkilöstöresurssit ja potilasturvallisuus on voitu yksittäisissä tilanteissa 

turvata. (…) Tarpeet poikkeusvaltuuksien käyttöön ovat syntyneet enna-

koimattomista työkuormista (tautiryppäistä) ja siitä, että hoitohenkilös-

töä on jouduttu kouluttamaan tehohoidon vaatimiin uusiin tehtäviin. 

Vaikka toimivaltuuksien käyttö on toistaiseksi ollut rajallista, saadun sel-

vityksen mukaan toimivaltuuksien jatkaminen on välttämätöntä tervey-

denhuollossa ja sosiaalihuollossa, jotta voidaan varautua väestön sai-

rastuvuuden kasvusta ja sen seurausvaikutuksista johtuvaan lisääntynee-

seen palvelutarpeeseen, henkilöstön sairastuvuuden lisääntymiseen, yl-

lättäviin karanteenitilanteisiin ja alkavaan kesälomakauteen.114 

 

TEM:n toisessa kyselyssä yliopistosairaaloille ja joillekin kunnille (11.5.2020) selvisi, että 

vaikka koronaviruspotilaiden määrä ei ole ollut yhtä suuri kuin aluksi ennakoitiin, poik-

keusvaltuuksille oli tarvetta. Tarve poikkeusvaltuuksien käytölle johtui kyselyn mukaan 

tautiryppäiden aiheuttamista työkuormista ja hoitohenkilökunnan kouluttamisesta 

 
113 TEM, asetusehdotus 11.5.2020, s. 3. 
114 TEM, asetusehdotus 11.5.2020, s. 3. 
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tehohoidon tehtäviin.115 Asetusehdotuksessa arvioitiin, että epidemian kasvun tasaantumi-

sesta huolimatta on korkea riski, että epidemia kiihtyy uudestaan tasolle, jossa terveyden-

huollon ylikuormittuminen voi tapahtua. Ehdotuksessa ei täsmennetty, mihin arvio perus-

tui, mutta oletettavasti epidemiologiseen arvioon.116  

 

TEM:n tekemissä kyselyissä silmiinpistävää on ensinnäkin se, ettei niissä tehdä selkeää ar-

viointia välttämättömyysperiaatteen näkökulmasta suhteessa koronaepidemian sen hetki-

seen tilanteeseen. Toiseksi, ja tähän havaintoon liittyen, toimivaltuuksien käytön välttämät-

tömyyttä ja tarpeellisuutta perustellaan pitkälti varautumisella. Varautumisen osalta maini-

taan alkava kesälomakausi, muttei oteta huomioon, että todennäköisesti kesän aikana ko-

ronavirustartunnat vähenevät entisestään. Välttämättömyyden arviointiin ei myöskään si-

sälly muiden käytettävissä olevien toimien riittävyyden arviointia. Kirjoitettaessa toimival-

tuuksien jatkamisen tarpeesta jää myös jokseenkin epäselväksi, johtuuko tarve yksistään 

koronaepidemiasta. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön lausunnon mukaan kolmasosassa toimintayksiköistä oli siir-

retty tai keskeytetty henkilöstön vuosilomia ja neljäsosassa oli poikettu velvollisuudesta 

saada työntekijältä suostumus ylityön tekemiseen. Sen sijaan vain harvassa toimintayksi-

kössä oli käytetty irtisanomisaikoja koskevaa poikkeusvaltuutusta. Selvityksen mukaan 

työntekijöiden henkinen kuormitus oli kasvanut 43 %:ssa toimintayksiköistä. STM korosti 

lausuntonsa lopussa, että toimivaltuuksien käyttö tulee kysymykseen vain silloin, kun se on 

välttämätöntä työnantajan toiminnan turvaamiseksi ja oikeassa suhteessa toimivaltuuksien 

käyttämisellä tavoiteltuun päämäärään nähden.117 

 

Tehyn tekemän kyselyn mukaan useat kuntasektorin luottamusmiehet raportoivat työnanta-

mien käyttäneen valmiuslain toimivaltuuksia hyväkseen, vaikka työpaikkaan ei kohdistu-

nut koronatilanteen aiheuttamaa henkilöstövajetta. Työnantajat olivat siirtäneet tai peruneet 

lomia, määränneet ylitöitä, lepoajoista oli poikettu ja irtisanomisaikoja oli pidennetty. Te-

hyn ja SuPerin yhteisen lausunnon mukaan työntekijöillä ei ole oikeussuojakeinoja väärin-

käytösten ehkäisemiseksi.118 Tehy ja SuPer lainasivat lausunnossaan suoraan erään 

 
115 TEM, asetusehdotus 11.5.2020, s. 3. 
116 TEM, asetusehdotus 11.5.2020, s. 5. 
117 Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto koskien asiaa M 22/2020 vp 
118 Tehyn ja SuPerin lausunto, M 22/220 vp. 
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sosiaalipalvelualalla toimivan yrityksen antamaa perustelua, jonka se oli antanut johdon-

mukaisesti kaikkiin irtisanomisajan pidentämispäätöksiinsä: 

 

Työnantajan tulee nyt tässä tilanteessa arvioida tulevia päiviä, viikkoja 

ja kuukausia ja tämä arviointi on todella vaikeaa, ja tilannetta katsotaan 

aina talokohtaisesti, vaikka epidemiaa ei yksikössä olekaan. Tästä syystä 

työnantaja ei halua ottaa mitään riskejä asian suhteen ja haluaa varmis-

taa, että mikäli epidemia iskee yksikköön, on siellä riittävästi osaavaa ja 

koulutettua työvoimaa tilannetta hoitamassa. Ja edellä mainittujen pe-

rustelujen myötä irtisanomisaikaa pidennetään 4kk. 

 

SAK lausui ehdotukseen muun muassa, ettei poikkeusvaltuuksia tule käyttää sosiaali- ja 

terveysalan rakenteellisen aliresursoinnin paikkaamiseen. Lausunnon mukaan työnantajien 

tulee käyttää poikkeusvaltuuksia harkiten ja vain välttämättömien tehtävien hoitamiseksi 

koronavirusepidemian torjumiseksi. Lausunnon mukaan työnantajan on huolehdittava 

työnjohdon tiedonsaannista ja koulutuksesta poikkeusvaltuuksien käyttöön liittyen. SAK 

lisäksi painotti henkilöstön palautumisen tärkeyttä. SAK:n luottamusmieskyselyn mukaan 

koronaviruspandemia oli luottamusmiesten arvion mukaan aiheuttanut noin 60 %:lle työn-

tekijöistä henkistä kuormitusta ja pahoinvoinnin lisääntymistä. SAK korosti myös työnan-

tajien lakisääteisiä velvoitteita henkilöstön turvallisuuden ja terveyden varmistamisessa.119 

 

STTK katsoi lausunnossaan120, ettei vuosilomaa, ylitöitä, lepoaikoja ja irtisanomisaikaa 

koskevan poikkeussääntelyn jatkamiselle ole enää perustuslain mukaisia perusteita. Lau-

sunnon mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa jo pitkään koskenut työvoimapula ei ole 

riittävä peruste poikkeussäännösten jatkamiselle. STTK:n mukaan poikkeusvaltuuksia on 

hyödynnetty alalla varmuuden vuoksi ilman perusteluja. Lausunnon mukaan työnantajat 

olivat menetelleet muun muassa siten, että työntekijöitä on käsketty olla tavoitettavissa 

vuosiloman aikana, sillä lomia saatettaisiin perua. Poikkeusvaltuuksien käyttö rapor-

toidulla tavalla vaikuttaa lausunnon mukaan kielteisesti työntekijöiden jaksamiseen ja lisää 

työntekijöiden kuormitusta.  

 

 
119 SAK:n lausunto asiaan M 22/2020 vp  
120 STTK:n lausunto asiaan M 22/2020 vp 
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STTK:n lausunnon mukaan irtisanomisaikoja on pidennetty, mikä rajoittaa työntekijöiden 

perustuslain 18 §:n mukaista oikeutta työhön, ja pidennykset on tehty lähes poikkeuksetta 

sallittuun neljään kuukauteen. Menettely on johtanut tilanteisiin, joissa työntekijät eivät ole 

voineet ottaa vastaan uutta, aiempaa paremmin palkattua työtä. STTK kiinnitti huomiota 

lausunnossaan myös siihen, että vain työntekijä voi syyllistyä sanktioituun valmiuslakirik-

komukseen tapauksessa, jossa hän ei noudata työnantajan poikkeusvaltuutuksella tekemää 

määräystä. Työnantajan väärinkäytöksiin puuttumiseen ei sen sijaan ole nopeita oikeussuo-

jakeinoja, mikä aiheuttaa työntekijöille kohtuuttoman tilanteen. STTK:n mielestä poik-

keussäännösten jatkamiseen valtakunnallisesti ei ole perusteita. 

 

Palkansaajajärjestöjen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle antamissa lausunnoissa toistui 

luottamusmiehiltä saadut tiedot ja epäilyt valmiuslain toimivaltuuksien väärinkäytöistä ter-

veydenhuollon työpaikoilla. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kirjoitti lausunnossaan121 

seuraavaa: 

 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan saamien selvitysten mukaan poik-

keussäännösten käyttämisessä ei kaikilta osin ole noudatettu edellä ku-

vattuja käytön edellytyksiä. Valmiuslain mahdollistamia poikkeuksia on 

käytetty joissakin sellaisissa terveydenhuollon yksiköissä, jotka eivät liity 

koronaepidemian hoitoon. Palvelussuhteen ehtoja on myös sivuutettu 

laajemmin kuin mitä asetus sallii ja irtisanomisaikoja on pidennetty il-

man selkeää liitäntää koronaepidemiaan ja pidennyksen välttämättö-

myyttä osoittamatta. 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää tietoja poikkeusvaltuuksien vää-

rinkäytöstä huolestuttavina. (…)  käytön tulee olla viimesijainen keino 

turvata riittävä henkilöstö. Valiokunta korostaa, että poikkeusvaltuuksia 

ei ole sallittua käyttää esimerkiksi tavanomaisista sairauspoissaoloista 

tai matalasta henkilöstömitoituksesta johtuvan henkilöstövajeen paikkaa-

miseen. 

 
121 TyVL 6/2020 vp 
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Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää tärkeänä, että poikkeusvaltuuk-

sien perusteettomaan käyttöön puututaan ripeästi. Valiokunta korostaa 

ohjeistuksen ja tiedotuksen tärkeyttä. 

 

Työ- ja tasa-arvovaliokunta viittasi lausunnossaan TEM:n selvitykseen, jonka mukaan 

poikkeusvaltuuksia on käytetty sairaaloissa ja kunnan sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ei 

kuitenkaan ollut saatavissa tarkempaa tietoa muun muassa siitä, kuinka laajaan työntekijä-

joukkoon poikkeustoimia oli kohdistettu. Työ- ja tasa-arvovaliokunta tähdensi lisäksi, että 

poikkeusoloissakin tulee turvautua ensisijaisesti muihin keinoihin, kuten sijaisten palkkaa-

miseen ja henkilöstön siirtoihin toimipaikasta toiseen. Valiokunta piti tärkeänä myös sitä, 

että poikkeusvaltuuksien perusteettomaan käyttöön puututaan ohjeistuksella ja tiedotuk-

sella. Poikkeusvaltuuksien käytön tulisi olla välttämätöntä ja viimesijainen keino riittävän 

henkilöstömäärän turvaamisessa.122 

 

Perustuslakivaliokunta piti mietinnössään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tavoin poik-

keusvaltuuksien väärinkäytöstä saatuja tietoja huolestuttavina. Perustuslakivaliokunta kiin-

nitti huomiota valmiuslain 4 §:ään, jonka mukaan lain toimivaltuuksia voidaan käyttää 

vain sellaisin tavoin, jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oike-

assa suhteessa toimivaltuuden käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään. Lisäksi lain 4 § 2 

momentin vaatimuksen mukaan toimivaltuuksia voi käyttää vain, jos tilanne ei ole hallitta-

vissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Valiokunta täsmensi, ettei poik-

keusvaltuuksia voi käyttää tilanteessa, jossa henkilöstövaje johtuu esimerkiksi liian vähäi-

sestä henkilöstömitoituksesta tai tavanomaisista sairauspoissaoloista.123 

 

Perustuslakivaliokunta piti välttämättömänä, että valmiuslain toimivaltuuksien perusteetto-

maan käyttöön puututaan. Valiokunta peräänkuulutti toimivaltuuksien soveltamisen teho-

kasta valvontaa, minkä järjestämiseksi se katsoi tarpeelliseksi selvittää, onko tarpeen sää-

tää työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa valvovalle viranomaiselle valmiuslain 93 ja 94 

§:n mukaisten toimivaltuuksien soveltamisen aloittamisesta työpaikalla.124 

 

 
122 TyVL 6/2020, s. 3. 
123 PeVM 19/2020 vp, s. 4. 
124 PeVM 19/2020 vp, s. 4. 
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Perustuslakivaliokunta on korostanut, että valtioneuvoston on seurattava 

tarkkaan valmiuslain ja siinä säädettyjen valtuuksien käytön soveltamis-

edellytysten täyttymistä sekä soveltamisessa mahdollisesti havaittavia 

ongelmia samoin kuin jatkuvasti arvioitava mahdollisuutta poistaa tai 

rajata perusoikeuksiin tehtyjä poikkeuksia ja rajoituksia (…) Riittävän ja 

asianmukaisen ohjeistuksen lisäksi valiokunta korostaa myös valmiuslain 

toimivaltuuksien soveltamisen tehokasta valvontaa. Seurannan ja val-

vonnan järjestämistä varten on perustuslakivaliokunnan mielestä syytä 

selvittää, onko tarpeen säätää työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa 

valvovalle viranomaiselle valmiuslain 93 ja 94 §:n mukaisten toimival-

tuuksien soveltamisen aloittamisesta työpaikalla. 

Perustuslakivaliokunta pitää välttämättömänä, että valtioneuvosto seu-

raa valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöä tarkasti ja myös ra-

portoi eduskunnalle toimivaltuuksien käytöstä viimeistään poikkeusolo-

jen päätyttyä. 

 

Perustuslakivaliokunta korosti valtioneuvoston vastuusta valmiuslain mukaisten toimival-

tuuksien käytön seuraamisessa ja toimivaltuuksien käytön raportoinnista eduskunnalle. Va-

liokunta oli saanut tietoonsa, että valmiuslain mahdollistamia poikkeuksia oli ensinnäkin 

käytetty joissain sellaisissa terveydenhoidon yksiköissä, jotka eivät liittyneet koronaepide-

mian hoitoon. Tiedossa oli myös, että vuosilomia oli siirretty ja peruttu vastoin asetuksen 

välttämättömyysedellytystä, palvelussuhteen ehtoja on sivuutettu laajemmin kuin mitä ase-

tus sallii ja irtisanomisaikoja on pidennetty. Työnantajat olivat siis käyttäneet asetusten an-

tamia toimivaltuuksia ilman, että toimilla oli selkeää liityntää koronaepidemiaan ja ilman 

välttämättömyysedellytyksen osoittamista.125 

 

Seurasiko valtioneuvosto ja raportoiko se poikkeusolojen päätyttyä? Lähetin valtioneuvos-

ton kansliaan tietopyynnön asiasta. Valtioneuvoston kanslia siirsi tietopyynnön työ- ja elin-

keinoministeriöön, josta vastattiin126: 

 

 
125 PeVM 19/2020, s. 3-4 
126 Työ- ja elinkeinoministeriön päätös tietopyyntöön, 10.5.2021. 
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Valmiuslain, sen käyttöönottoa koskevan asetuksen ja soveltamisasetus-

ten kokonaiskoordinaatio on ollut valtioneuvoston kanslialla. 

Valtioneuvoston kanslia on laatinut 15.6.2020 muistion valmiuslaissa 

säädettyjen toimivaltuuksien käytön ja valmiuslain mukaisten poikkeus-

olojen päättymisestä. Tämän muistion on katsottu täyttävän PeVM:n 

edellyttämän raportointivelvoitteen. (…) 

Työ- ja elinkeinoministeriö ei ole erikseen laatinut eduskunnalle sovelta-

misasetukseen liittyvien toimivaltuuksien seuraamista ja raportointia 

koskevaa asiakirjaa poikkeusolojen päätyttyä. 

 

Tosiasiassa kyseisessä valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käytön ja valmiuslain 

mukaisten poikkeusolojen päättymistä koskevassa muistiossa ei kirjoiteta toimivaltuuksien 

käytöstä ja niiden seuraamisesta. Muistiossa käytiin läpi valmiuslain käyttöönottoa, muita 

poikkeusolojen aikana käytettyjä keinoja ja epidemiologisen tilannekuvan kehitystä. Val-

miuslain toimivaltuuksien käytön osalta muistiossa keskityttiin käyttöönottoasetusten ja 

soveltamisasetusten antamisen läpikäyntiin. Asetuksia, jotka joiden voimassaolo päättyi jo 

aiemmin, kuten valmiuslain 95 §:ää koskenutta asetusta, ei mainittu. Muistiossa todetaan, 

että käyttöön otetut toimivaltuudet ovat olleet välttämättömiä ja oikeasuhtaisia tarkoituk-

seensa nähden. Muistiossa kirjoitettiin lyhyesti toimivaltuuksien käytön soveltamisedelly-

tysten seurannasta. 

 

Valtioneuvosto on toimivaltuuksia koskevia käyttöönottoasetuksia ja nii-

den jatkamista koskevia asetuksia antaessaan todennut seuraavansa 

tarkkaan valmiuslain ja siinä säädettyjen valtuuksien käytön soveltamis-

edellytysten täyttymistä sekä soveltamisessa mahdollisesti havaittavia 

ongelmia.127 

 

Tämän enempää muistiossa ei kirjoiteta soveltamisen mahdollisista ongelmista. Tietopyyn-

töäni koskevan päätöksen valossa näyttää siltä, ettei perustuslakivaliokunnan mietinnössä 

edellytettyä raportointivelvollisuutta ole tosiasiassa täytetty. Lopputulos näyttää 

 
127 Valtioneuvoston kanslian muistio 15.6., s. 9. 
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ristiriitaiselta ottaen huomioon, että perustuslakivaliokunta piti välttämättömänä, että val-

tioneuvosto seuraa toimivaltuuksien käyttöä tarkasti ja raportoi toimivaltuuksien käytöstä 

eduskunnalle. Valiokunnan mietinnössä kirjoitettiin raportointivelvollisuudesta nimen-

omaan sen vuoksi, että valiokunnat olivat saaneet tietoja poikkeusvaltuuksien väärinkäy-

töstä. 

 

Olen tässä alaluvussa käsitellyt eduskunnan valiokuntatyöskentelyn kautta saatavilla olevia 

tietoja valmiuslain 93 ja 94 §:n nojalla annettujen asetusten poikkeusvaltuuksien väärin-

käytöistä. Kuten luvun alussa toin ilmi, aihe vaatii oman tutkimuksensa. On hyvin mahdol-

lista, ettei väärinkäyttöepäilyjä tulla viemään tuomioistuimeen asti. Hoitajien oikeuksien 

näkökulmasta katsottuna on huolestuttavaa, ettei väärinkäyttöepäilyjä ole tutkittu eikä val-

tioneuvosto ole perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla raportoinut eduskunnalle 

valmiuslain toimivaltuuksien käytöstä. Perustuslakivaliokunta nimenomaisesti katsoi vää-

rinkäyttötilanteista selkoa saatuaan välttämättömäksi, että valtioneuvosto seuraa toimival-

tuuksien käyttöä.  

3.6 Työntekijöiden oikeusturvakeinot poikkeusoloissa 

 

Kuten toin esille, etenkin ammattijärjestöt esittivät kritiikkiä työnantajien toimintaa kohtaa 

heidän soveltaessaan valmiuslain asetusten poikkeusvaltuuksia. Kuitenkaan yksikään ta-

paus ei ole edennyt tuomioistuimen ratkaistavaksi. Kerroin edellä yleisemmällä tasolla 

väärinkäyttöepäilyistä, siten kuin niistä raportoitiin valiokuntakuulemisissa ja siitä, miten 

valiokunnat reagoivat tietoihin. Kävi ilmi, ettei valtioneuvosto tosiasiassa seurannut poik-

keusvaltuuksien käyttöä ja raportoinut niiden käytöstä eduskunnalle siten kuin perustusla-

kivaliokunta siltä edellytti saatuaan tietoja toimivaltuuksien väärinkäyttötilanteista.  

 

Siirryn seuraavaksi väärinkäyttöepäilyjen yleisemmästä käsittelystä ja eduskuntatyöskente-

lystä Tehyn kanteluun, jonka se teki eduskunnan oikeusasiamiehelle. Tapaus koskee Tehyn 

raportoimaa lainvastaiseksi katsomaansa ylityömääräystä, jota koskien aluehallintovirasto 

totesi, ettei se valvo poikkeusolojen lainsäädäntöä.  

 

Eduskuntatyöskentelystä on vielä tarpeen mainita, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan 

kuulemat palkansaajajärjestöt esittivät toukokuussa 2020 huolensa työntekijöiden 
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oikeusturvakeinojen puutteista. Samalla työsuojeluviranomaisen kirjoitti valiokunnalle an-

tamassaan lausunnossaan, ettei sen mielestä valmiuslain 93 tai 94 §:stä ilmene, kuuluuko 

sen toimivaltaan kyseiset asetuksen poikkeussäännökset.128 On huomionarvoista, että työ-

suojeluviranomainen toi lausunnossaan esille, ettei se ollut tietoinen virkatehtävästään eli 

valvontavastuustaan. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta tähdensi perustuslakivaliokunnalle 

antamassaan lausunnossa, että työsuojeluviranomaiselle on annettava selkeä ohjeistus työ-

paikkojen valvontaan.129 Perustuslakivaliokunta ei maininnut mietinnössään130 oikeustur-

vakeinoja eikä työsuojeluviranomaista, vaan kirjoitti yleisemmällä tasolla toimivaltuuksien 

väärinkäyttöön puuttumisesta ja valvonnasta: 

 

Valiokunta pitää välttämättömänä, että valmiuslain toimivaltuuksien pe-

rusteettomaan käyttöön puututaan ripeästi ja asianmukaisesti. Riittävän 

ja asianmukaisen ohjeistuksen lisäksi valiokunta korostaa myös valmius-

lain toimivaltuuksien soveltamisen tehokasta valvontaa. Seurannan ja 

valvonnan järjestämistä varten on perustuslakivaliokunnan mielestä 

syytä selvittää, onko tarpeen säätää työnantajan velvollisuudesta ilmoit-

taa valvovalle viranomaiselle valmiuslain 93 ja 94 §:n mukaisten toimi-

valtuuksien soveltamisen aloittamisesta työpaikalla. 

 

Perustuslakivaliokunta korosti työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tapaan valtioneuvoston 

vastuuta. Eduskunnan valiokuntatyöskentelyssä toukokuun puolivälissä esille tulleet seikat 

kielivät siitä, ettei työsuojeluviranomainen ollut tietoinen valvontavastuustaan ja samalla 

työmarkkinajärjestöt olivat huolissaan työntekijöiden oikeusturvakeinojen puutteesta.  

 

Saman kuukauden lopussa Turun kaupungin terveysasemien esimiehet antoivat alaisilleen 

sähköpostilla ylityömääräyksen valmiuslakiin vedoten. Tehyn luottamusmies otti yhteyttä 

Lounais-Suomen AVI:iin kysyen, onko viranomainen toiminut lain vastaisesti määrätes-

sään työntekijät ylitöihin vastoin näiden suostumusta. AVI vastasi luottamusmiehelle, ettei 

työsuojeluviranomainen valvo poikkeuslainsäädäntöä, joten Tehy teki asiasta kantelun131 

eduskunnan oikeusasiamiehelle. Tehy pyysi eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan 

 
128 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen lausunto asiaan M 22/2020 vp  
129 TyVL 6/2020, s. 3. 
130 PeVM 19/2020, s. 4. 
131 EOAK/4255/2020 
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Turun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden menettelyä, jossa terveysasiamiehet antoi-

vat toukokuun lopussa 2020 alaisilleen sähköpostilla ylityömääräyksen valmiuslakiin liit-

tyen.  

 

Eduskunnan oikeusasiamies antoi asiasta päätöksen maaliskuussa 2021. Kantelu koski siis 

viime kädessä oikeusturvakeinojen puutetta. Tehyn tietojen mukaan valmiuslain 93 § ja 94 

§:n työnantajille antamia valtuuksia on käytetty väärin tilanteissa, joissa työnantajalla ei 

tosiasiassa ole pandemiasta johtuvaa perustetta käyttää valtuuksia. Ylityömääräys koski 

ajanvarauspuheluiden hoitamista, missä oli Tehyn mukaan ollut resurssivajetta vuosien 

ajan. Tehyn oikeusasiamiehelle tekemän kantelun mukaan Turun kaupungin terveysase-

mien esimiehet ovat menetelleet valtioneuvoston asetuksen132 1 §:n 4 momentin vastaisesti 

tilanteessa, jossa ei ole ollut käsillä koronapandemiasta johtuvaa työvoimapulaa. Kante-

lussa katsottiin, ettei toimivaltuuksien käyttö ollut välttämätöntä toiminnan turvaamiseksi 

koronapandemiasta johtuen, eivätkä toimet olleet oikeassa suhteessa toimivaltuuksien 

käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään. 

 

Tehyn mukaan jo valmiiksi aliresursoidussa ajanvarauspuhelinpalvelussa henkilöstövajetta 

ei voitu paikata ylitöihin määräämällä valmiuslain asetusten toimivaltuuksien nojalla. Li-

säksi taustalla oli kantelun mukaan AVI:n aiemmin toteama työturvallisuuslain vastainen 

liialliseen psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvä tilanne. Kyse oli viime kädessä siitä, 

ettei työntekijöillä ollut oikeusturvakeinoja tilanteissa, joissa työntekijä käytti valmiuslain 

asetusten toimivaltuuksia työntekijöitä kohtaan. Tehyn mukaan työntekijällä oli oltava 

mahdollisuus saattaa häntä koskeva viranomaisen käsky tai määräys työaikalakia valvovan 

viranomaisen tutkittavaksi myös valmiuslain asetusten voimassa ollessa. 

 

Oikeusasiamiehen päätöksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön työsuojelun erityisasi-

antuntija oli kertonut, että työsuojeluviranomaisella on toimivalta valvoa väliaikaisia poik-

keussäännöksiä eli vuosilomalaista, työaikalaista ja työsopimuslaista tehtyjä poikkeussään-

nöksiä. AVI:iin oli sen mukaan tullut kyselyjä tilanteesta, mutta varsinaisia valvontapyyn-

töjä ei ollut tullut yhtään. Tehyn luottamusmiehen kirjallinen tiedustelu AVI:lle ei oi-

keusasiamiehen mukaan täten ollut valvontapyyntö eikä AVI:n vastaus siihen ollut päätös, 

joten oikeusasiamies ei puuttunut asiaan katsoessaan, että käytettävissä ollutta 

 
132 362/2020 
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oikeusturvatietä ei oltu käytetty. Tehy teki päätöksen johdosta valvontapyynnön AVI:lle. 

Tutkielman jättämisen aikaan toukokuun puolivälissä 2021 valvontapyyntöön ei oltu vielä 

saatu päätöstä. Tarkastelen seuraavaksi oikeusasiamiehen päätöstä hieman tarkemmin. 

 

Kiinnostava on ensinnäkin AVI:n sähköpostitse antama vastaus Tehyn luottamusmiehelle.  

Vastauksen mukaan työnantaja voi määrätä ylityötä, mutta normaalioloista poiketen niistä 

ei tarvitse poikkeusolojen vallitessa sopia, ja ylityön on asetuksen mukaan oltava välttämä-

töntä toiminnan turvaamiseksi. Tätä näkemystä AVI perusteli sillä, että ylityön tehtävien 

suorasta yhteydestä koronaan ei ole erikseen asetuksessa mainittava, joten on huomioitava 

työpaikan kokonaistilanne. Lopuksi AVI totesi, ettei työsuojeluviranomainen valvo poik-

keuslainsäädäntöä.  

 

AVI:n Tehylle antamassa vastauksessa kiinnostavaa on lisäksi AVI:n tulkinta asetuksesta 

sen osalta, mikä yhteys koronaepidemialla tulee olla ylitöiden teettämiseen ilman työnteki-

jän suostumusta. Valmiuslain toimivaltuuksien käyttöä koskeva säännös vaikuttaa tältä 

osin selvältä, samoin kuin perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan 

tulkinnat. Alkuperäisen soveltamisasetuksen edellytystä, että toimenpiteiden tulee olla 

”tarpeen koronavirusepidemian vuoksi” voi kritisoida. Perustuslakivaliokunta kiinnitti 

huomiota133 muotoiluun todeten, ettei siitä käy  

 

riittävän selvästi ilmi, että muutosten tarkoituksena on nimenomaan tur-

vata terveydenhuollon ja muiden yhteiskunnan keskeisten toimintojen 

riittävä toimintakyky pandemian aikana. 

 

Valmiuslain 4 §:n lisäksi perustuslain 23 §:ssä poikkeuksille asetetaan välttämättömyys-

edellytys. Professori Tuomas Ojanen tuo tämän problematiikan esille asiantuntijalausun-

nossaan perustuslakivaliokunnalle ja huomauttaa, että puuttuminen työntekijän vuosilo-

miin ja työaikoihin tulee kussakin tapauksessa perustella valmiuslain 4 §:llä.134 Valmius-

lain 4 §:n mukaan viranomaiset voidaan oikeuttaa poikkeusoloissa käyttämään vain sellai-

sia toimivaltuuksia, jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia 1 §:ssä säädetyn tarkoituk-

sen saavuttamiseksi. Valmiuslain tarkoituksena on lain 1 §:n mukaan poikkeusoloissa 

 
133 Mm. PeVM 5/2020 vp. 
134 Ojanen 15.4.2020, s. 2. 
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muun muassa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää 

oikeusjärjestystä sekä perus- ja ihmisoikeuksia. 

 

Perustuslakivaliokunta on painottanut valmiuslain 4 §:n keskeisyyttä sekä valmiuslain esi-

töissä135 että keväällä valmiuslain asetusten edellytyksiä arvioidessaan136. Valiokunta on 

korostanut 4 §:n säännösten keskeisyyttä perusoikeusrajoitusten suhteellisuusvaatimuksen 

näkökulmasta ja korostanut, että nämä periaatteet rajoittavat sekä toimivaltuuksien käyt-

töönottoa että niiden käyttämistä poikkeusoloissa. On huomattava, että käyttöönottoasetus-

ten muotoilu ”voidaan soveltaa” on toisin sanoen valtuuksien soveltamisen mahdollistava 

eivätkä toimivaltuudet tule automaattisesti, ilman erillistä valmiuslain 4 ja 5 §:n vaatimuk-

set huomioivaa harkintaa sovellettaviksi137. Uudessa soveltamisasetuksessa, joka annettiin 

12.5.2020, ilmaistiin välttämättömyysvaatimus aiempaa selkeämmin: 

 

Toimivaltuuksien käytön on oltava välttämätöntä työnantajan toiminnan 

turvaamiseksi ja toimien on oltava oikeassa suhteessa toimivaltuuksien 

käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään. 

 

STM:stä ilmoitettiin oikeusasiamiehelle, että AVI:lla on toimivalta valvoa vuosilomalaista, 

työaikalaista ja työsopimuslaista tehtyjä poikkeussäännöksiä. Oikeusasiamiehen päätöksen 

mukaan: 

 

Koska asiassa on käytettävissä ensisijaisena pidettävä oikeusturvatie, 

kantelu ei anna laillisuusvalvonnan puitteissa aihetta muihin toimenpi-

teisiin kuin, että kiinnitän sosiaali- ja terveysministeriön huomiota edus-

kunnan perustuslakivaliokunnan mietinnössä ja työelämä- ja tasa-arvo-

valiokunnan lausunnossa todettuun poikkeussäännösten valvonnan tär-

keyteen. Jos valmiuslain nojalla joudutaan antamaan työntekijöiden ase-

maan vaikuttavia säännöksiä, pidän tärkeänä, että ministeriö varmistaa 

 
135 PeVL 6/2009 vp. 
136 PeVM 9/2020 vp, s. 3. 
137 Ojanen 2020, s. 4; PeVM 2/2020 vp, s. 5. 
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sen, että säännösten valvonnasta vastaava viranomainen on tietoinen 

valvontatehtävästään. 

 

Oikeusasiamies näyttää keskittyvän päätöksessään ministeriön vastuuseen sen varmistami-

sessa, että säännösten valvonnasta vastaava viranomainen on tietoinen valvontatehtäväs-

tään. Jälkikäteen voi olla turha spekuloida sillä, olisiko AVI ottanut paremmin selvän val-

vontatehtävästään, jos Tehy olisi sähköpostiviestin sijaan tehnyt varsinaisen valvontapyyn-

nön. Käytännössä tilanne on ollut koronakevään 2020 aikana se, että työantajalla on poik-

keusvaltuuksien suhteen tilanteessa tulkintaoikeus ja työnantajat ovat tehneet määräykset 

ylitöistä, vuosiloman siirroista tai irtisanomisajan pidentämisistä direktiovaltaansa perus-

tuen.  

 

Työntekijöillä ei ole keväällä 2020 ollut minkäänlaista tehokasta oikeussuojakeinoa val-

miuslain määräysten mahdollisesti lainvastaista soveltamista vastaan. Koska työnantajalla 

on tulkintaetuoikeus, työntekijä ei voi toimia työnantajansa määräyksiä vastaan. Työntekijä 

voisi saattaa asiansa hallinto-oikeuden käsiteltäväksi hallintovalituksella, jos työnantaja 

olisi tehnyt työpaikalla päätöksen, josta olisi mahdollista valittaa. Työnantajan direktio-oi-

keuden nojalla tehdyt päätökset eivät ole valituskelpoisia.138 Koska ammattijärjestö eli 

Tehy ei saanut apua AVI:sta nyt katsottuna ilmeisen virheellisen laintulkinnan vuoksi, eikä 

valmiuslaissa ole säädetty erityistä työntekijöiden oikeussuojakeinoa poikkeusvaltuuksien 

väärinkäyttötilanteissa, oikeussuojakeinot ovat käytännössä puuttuneet. 

 

Tässä yhteydessä tuon esille, että perustuslain 21 §:n mukaan jokaiselle on oikeus saada 

asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltai-

sessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja vel-

vollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen 

käsiteltäväksi. On selvää, ettei valmiuslain edellyttämä välttämättömyysvaatimus näyt-

täydy asetustenantovaiheessa esimerkiksi valiokuntien mietinnöissä tai valtioneuvoston 

kanslian muistioissa yhtä konkreettisena kuin yksittäisissä lainsoveltamistilanteissa.139 Oi-

keusvaltioperiaatteeseen kuuluu myös käsitys siitä, että yksilöiden tulee voida arvioida hei-

hin kohdistuneet päätökset.140 

 
138 Tehyn mediatiedote 19.3.2021 
139 Vrt. Rautiainen 2020. 
140 Cormacain 2020 B. 
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Olen edellä käsitellyt valmiuslain asetusten sisältämien toimivaltuuksien soveltamiseen 

liittyviä ongelmia hoitajien oikeuksien näkökulmasta. Tarkastelussa ristesi erilaisia näkö-

kulmia, jotka lopulta palautuvat työntekijöiden oikeussuojaan. Koronaviruspandemia näyt-

täytyy kriisinä, joka varoitteluista huolimatta onnistui yllättämään niin valtioneuvoston, 

päättäjät, viranomaiset ja työnantajatkin, myös ammattijärjestöt. Koronaviruskriisi tuli 

osaksi kaikkien ihmisten arkea, mutta ehkäpä kaikkein lähimmäksi terveydenhoitolan työ-

paikkoja, niin kutsuttua etulinjaa. Olen argumentoinut sen puolesta, että valmiuslain no-

jalla annettujen asetusten mahdollistamien toimivaltuuksien käytöstä tulisi tehdä kattava ja 

riippumaton selvitys. Terveydenhuollon henkilöstön perusoikeuksia rajoitettiin valmiuslain 

nojalla annettujen asetusten säännöksillä. Samoin tulee saada selvyys siihen, miten tervey-

denhuollon henkilöstön oikeusturvakeinot mahdollisissa tulevaisuuden kriiseissä turvataan.  

 

Ei liene liioiteltua sanoa, että terveydenhoitoalan työnantajat olivat uudessa tilanteessa jou-

tuessaan tekemisiin valmiuslain sisältämiin toimivaltuuksiin, jotka otettiin käyttöön yksi-

löidyillä asetuksilla. Vaikka asetusten antamien toimivaltuuksien soveltamisen vaikeus 

tunnustetaan, se ei silti poista jälkikäteisen arvioinnin ja tutkimuksen tarpeellisuutta. Viime 

kädessä voi myös todeta, että asianmukaisen ja tehokkaan tiedottamisen merkitys uudessa 

tilanteessa korostuu. Oikeusasiamiehen päätöksessä kirjoitettiin, että  

 

STM:n työsuojelun erityisasiantuntijan mukaan työsuojeluviranomaisella 

on toimivalta valvoa väliaikaisia poikkeussäännöksiä. Ministeriö harkitsi 

ohjeen antamista AVI:lle, mutta säännösten lyhytaikaisen voimassaolon 

johdosta ohje jätettiin antamatta. AVI:en työsuojelun vastuualueilla on 

STM:n mukaan ollut tiedossa ministeriön kanta, jonka mukaan valvontaa 

suoritetaan tarvittaessa. 

STM:n mukaan AVI:hin ja työsuojeluhallinnon yhteiseen puhelinpalve-

luun on tullut asiasta tiedusteluja, mutta varsinaisia valvontapyyntöjä ei 

AVI:sta saatujen tietojen mukaan ole tullut yhtään. 

 

Ministeriö on siis jättänyt ohjeistamatta AVI:a, vaikka työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan 

näkemyksen mukaan työsuojeluviranomaiselle oli annettava selkeä ohjeistus työpaikkojen 
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valvontaan.141 Oikeusasiamiehen päätöstä voi kuitenkin kritisoida siltä osin, että siinä on 

keskitytty STM:n vastuuseen eikä tuotu esille, että AVI:lla on itsenäinen valvontatehtävä, 

jonka hoito ei voi olla riippuvainen siitä, lähettääkö jokin taho sille valvontapyynnön.142 

Avoimeksi jää, miksei oikeusasiamies ole tuonut tätä esille ratkaisussaan.  

 

Olisi kiinnostavaa tietää, minkälaisia tiedusteluja puhelinpalveluun tuli ja miten niihin vas-

tattiin. Oman pohdintansa ansaitsisi myös se, annettiinko työnantajille liian suuri vastuu 

valmiuslain nojalla annettujen asetusten myöntämien toimivaltuuksien soveltamisessa. Mi-

ten heidän olisi tullut osata arvioida toimivaltuuksien käytön tarpeellinen yhteys ko-

ronaepidemiaan asetusten perusteella?  

 

Tutkielman aiheen kannalta on perusteltua kysyä, mitä ongelmia liittyy siihen, ettei valtio-

neuvoston valmiuslain nojalla antamien asetusten muistioissa juurikaan arvioitu terveyden-

huollon henkilöstön oikeuksia rajoittavien toimivaltuuksien välttämättömyyttä esimerkiksi 

pohtimalla, mitä muita vaihtoehtoja valmiuslain soveltamiselle voisi olla. Pohdin seuraa-

vassa luvussa tätä kysymystä tarkemmin tarkastelemalla edelleen toukokuun 2020 val-

miuslain toimivaltuuksien jatkamiseen liittyvää aineistoa. Siirryn tulevassa luvussa myös 

kevään 2020 poikkeusolojen jälkeiseen aikaan arvioimalla välttämättömyysperiaatteen ja 

valmiuslain suhdetta pitkittyneessä epidemiassa. Arvioin myös valmiuslakiin ja sen sovel-

tamiseen liittyviä muutospaineita hoitajien oikeuksien näkökulmasta. 

  

 
141 TyVL 6/2020, s. 3. 
142 Aluehallintovirasto on työaikalain noudattamista valvova viranomainen (työaikalaki 47 §; laki työsuojelun 

valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 2 §) 
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4. Valmiuslain tulevaisuus 

4.1 Valmiuslaki, KVTES ja eri toimien vaihtoehtoisuus 

 

Valmiuslakia sovellettiin keväällä 2020 ensimmäistä kertaa, joten on tärkeää paikantaa eri-

laisia oikeudellisia ongelmia tulevaisuuden kriisejä silmällä pitäen. Olen keskittynyt val-

miuslain poikkeusvaltuuksien soveltamisessa havaittuihin väärinkäytöksiin ja työntekijöi-

den puuttuneisiin oikeusturvakeinoihin. Näyttäytyi ongelmalliselta, ettei valtioneuvosto 

seurannut ja raportoinut poikkeusvaltuuksien käyttöä. Lisäksi ongelmallista oli, ettei ter-

veydenhuollon työntekijöillä ollut riittäviä oikeussuojakeinoja eikä työsuojeluviranomai-

nen ollut tietoinen valvontavastuustaan poikkeusoloissa.  

 

Tulevaisuudessa valmiuslain kannalta keskeistä on edellä mainittujen ongelmien korjaami-

sen lisäksi se, että valtioneuvosto harkitsee riittävällä tavalla valmiuslain sisältämien eri 

toimivaltuuksien käyttöönottoa samoin kuin muiden olemassa olevien vaihtoehtojen eli 

normaalitasoisen lainsäädännön ja muun sääntelyn mahdollistamia toimia. Katson, että toi-

mivaltuuksien soveltamisessa havaituilla ongelmilla tulisi olla painoarvoa arvioitaessa eri 

vaihtoehtoja muun muassa välttämättömyysperiaatteen näkökulmasta.  

 

Kuten olen kirjoittanut edellisessä luvussa, valmiuslain poikkeusvaltuuksien käytön tuli 

olla terveydenhuollon työpaikoilla viimesijainen keino ja välttämättömyysperiaatteen mu-

kaista. Oma kysymyksenä on, miten välttämättömyysperiaate otettiin huomioon asetus-

tenantovaiheessa. Valmiuslain käyttöönottoasetusten jatkamisen osalta perustuslakivalio-

kunnan143 mielestä hallituksen tuli kiinnittää vakavaa huomiota siihen, että jatkossa asetus-

ten esittelymuistioissa valtioneuvoston tulee eritellä ja arvioida eri toimien vaihtoehtoi-

suutta. Perusteluista tulisi sen mukaan ilmetä myös valmiuslain eri soveltamisvaihtoehdot 

nykyistä tarkemmin. Valiokunta korosti myös toukokuun 11.5. annettua soveltamisasetus-

ehdotusta koskevassa mietinnössään, että valiokunta on jo aiemmin valmiuslakiin liitty-

vässä arvioinnissa korostanut normaaliolojen lainsäädännön ja perusoikeuksiin mahdolli-

simman vähän puuttuvien toimivaltuuksien ensisijaisuutta.144 

 
143 PeVM 9/2020 vp, s. 3. 
144 PeVM 19/2020 vp, s. 3; myös mm. PeVM 9/2020. 
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Katson tässä alaluvussa, miten jo aiemmin tarkastelemassani, toukokuun 2020 puolivälissä 

eduskuntakäsittelyssä olleessa asetusehdotuksessa145 eriteltiin eri toimien vaihtoehtoi-

suutta. Huomioni kiinnittyi siihen, miten sekä TEM:n laatimassa asetusehdotuksessa että 

STM:n työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle antamassa lausunnossa kerrottiin työnantajien 

käyttämistä poikkeusvaltuuksista. STM raportoi lausunnossaan, että kunnallisista perusta-

son sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköistä yli 80 prosenttia oli siirtänyt henkilös-

töä toimialojen välillä. Lausunnossa ei tuoda esille, että kyse ei ole valmiuslakiin liitty-

västä poikkeusvaltuudesta, vaan samassa kappaleessa kerrotaan valmiuslain poikkeusval-

tuuksien käytöstä.146 Saman kaltaisesti TEM:n laatimassa asetusehdotuksessa147 kerrotaan: 

 

Valmiuslain soveltamisasetuksen mahdollistamalla tavalla henkilöstön 

palvelussuhteen ehtoja oli sovellettu ylitöiden suhteen 25 prosentissa, 

vuosilomien suhteen 33 prosentissa ja irtisanomisten suhteen 4 prosen-

tissa vastanneista kunnista tai kuntayhtymistä. (…) Lisäksi henkilöstö-

siirtoja toimialojen välillä oli tehty 81 prosentissa vastanneista kunnista 

tai kuntayhtymistä. 

 

STM ja TEM jättävät eksplisiittisesti kertomatta, että henkilöstösiirrot perustuivat valmius-

lain sijaan kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen148, jonka 1 luvun 10 § 1 

momentin mukaan työntekijä on tarvittaessa velvollinen tilapäisesti siirtymään muihinkin 

tehtäviin, joita voidaan hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen pitää 

hänelle sopivina. Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan. Hen-

kilöstön tilapäisistä siirroista kertominen samassa yhteydessä valmiuslain toimivaltuuksien 

käytöstä voi antaa lukijalle käsityksen, että kyse on valmiuslakiin sisältyvästä poikkeusval-

tuudesta.  

 

Tällainen valmiuslain toimivaltuuksien käytön ja KVTES:n mahdollistaman toiminnan ni-

puttaminen tekstissä yhteen on ongelmallista sen vuoksi, että asetusehdotuksessa käytetään 

 
145 TEM 11.5.2020: Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä 

vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä 
146 Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto koskien asiaa M 22/2020 vp 
147 TEM, asetusehdotus 11.5.2020, s. 4. 
148 KVTES 2020-2021, 1 luvun 10 §. 
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tehtyjä kyselyjä viime kädessä toimivaltuuksien tarpeellisuuden perusteluina. Välttämättö-

myysperiaatteen näkökulmasta arviointia tulisi nimenomaan tehdä eri vaihtoehtojen välillä. 

Tulisi siis arvioida, ovatko muuhun kuin valmiuslakiin perustuvat toimet riittäviä turvaa-

maan terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden koronaepidemiassa. Sen sijaan, että TEM 

olisi kirjoittanut henkilöstön siirtojen perustuvan työehtosopimukseen, ja lisäksi arvioinut 

valmiuslain toimivaltuuksien tarpeellisuutta tuomalla esiin, mitkä ovat normaalitasoisen 

lainsäädännön ja muun sääntelyn tarjoamat keinot koronaepidemian aiheuttaman henkilös-

töpulan hoitamiseen, henkilöstön siirroista kertominen yhdistetään hämäävästi valmiuslain 

toimivaltuuksien kanssa samaan tekstikappaleeseen. 

 

Asetusehdotuksessa ei mainittu muissakaan kohdissa työehtosopimuksen mahdollistamia 

toimia. Valmiuslain poikkeusvaltuuksien välttämättömyysarvioinnissa olisi ollut aiheellista 

tuoda esille KVTES:n mahdollistamat toimet myös vuosilomaan liittyvän valmiuslain toi-

mivaltuuden kohdalla. KVTES 4 luvun 7 § 4 momentin mukaan kesäloma ja talviloma an-

netaan yhdenjaksoisina, ellei työn käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä jakaa sitä osaa 

kesälomasta, joka ylittää 10 vuosilomapäivää, pidettäväksi lomakaudella yhdessä tai use-

ammassa osassa. Kesälomaa voidaan siis jakaa useampaan osaan, jos työnantaja pystyy pe-

rustelemaan, että jakaminen on välttämätöntä toiminnallisilla perusteilla. Käytännössä ke-

sälomaa voidaan siis antaa kahden viikon jaksoissa.149  

 

Asetusehdotuksessa tunnistettiin kyllä vuosilomalain jo valmiiksi joustavat mahdollisuudet 

määrätä kesäloma 2.5. - 30.9. väliselle ajalle, minkä johdosta ei nähty enää välttämättö-

mänä jatkaa työnantajan oikeutta määrätä vuosiloma vuosilomalaista poiketen. Asetuksella 

jatkettiin kuitenkin työnantajan poikkeusvaltuuksia jo myönnettyjen vuosilomien siirtämi-

sen ja keskeyttämisen osalta.150 STM:n ja TEM:n tietojen mukaan henkilöstön siirtoihin oli 

turvauduttu yli 80 prosentissa toimintayksiköistä, joten tätä KVTES:n mahdollistamaa toi-

mea oli käytetty huomattavasti useammin kuin valmiuslain poikkeusvaltuuksia. Olisi kiin-

nostavaa tietää, minkä verran työnantajat turvautuivat vuosilomien jakamisen mahdollista-

maan KVTES:n säännökseen. TEM:n tietojen mukaan vuosilomien suhteen oli käytetty 

poikkeusvaltuuksia 33 prosentissa kunnista tai kuntayhtymistä. 

 
149 Asetusehdotuksessa kylläkin kirjoitetaan ILOn palkallista vuosilomaa koskevasta yleissopimuksesta nr 

132, jonka 8 artikla mahdollistaa palkallisen vuosiloman jakamisen vähintään kahden yhtäjaksoisen työvii-

kon pituisiin osiin, TEM 11.5.2020, asetusehdotus s. 10. 
150 TEM 11.5.2020, asetusehdotus 11.5.2020, s. 2-3. 
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Asetusehdotuksessa välttämättömyysarvioinnista puuttuu tältäkin osin eri vaihtoehtojen ar-

viointi. KVTES:n mahdollistamaan vuosiloman jakamiseen ei viitata eikä siten arvioida 

valmiuslain toimivaltuuksien ja olemassa olevien toimien käyttämisen suhdetta toisiinsa. 

Ymmärrän perustuslakivaliokunnan peräänkuuluttaman eri vaihtoehtojen arvioinnin tär-

keyden tarkoittavan osin sitä, että valmiuslain sisältämien toimivaltuuksien käyttöönottoa 

tulisi edeltää pohdinta siitä, mitä muun sääntelyn mahdollistamia keinoja on olemassa ja 

miksi ne eivät ole riittäviä. Näin ollen olisi tullut eritellä myös työehtosopimuksen mahdol-

listamat toimet ja arvioida, voidaanko tarvittavaan lopputulokseen päästä jo niillä.  

 

Asetusehdotuksessa muun kuin valmiuslain tarjoama keinovalikoima jää epäselväksi. Ase-

tusehdotuksen lopussa kirjoitetaan: 

 

Jos henkilöstövajausta ei kyetä täyttämään olemassa olevien resurssien 

uudelleen kohdentamisilla ja työntekijöiden siirroilla toiminnoista toi-

siin, ja jos tämän asetuksen mukaisia toimivaltuuksia ei olisi, vaihtoeh-

tona olisi uuden työvoiman palkkaaminen. (…) täysin uuden henkilöstön 

rekrytointi olisi varsin haasteellista. (…) työaikalakiin ja vuosilomala-

kiin liittyvillä poikkeustoimilla voidaan paremmin vastata pikaisiin ja ly-

hytaikaisiin henkilöstötarpeisiin.151 

 

Yllä lainaamassani asetusehdotuksen kappaleessa TEM tuo esille vaihtoehtona valmiuslain 

mahdollistamille toimivaltuuksille uuden työvoiman palkkaamisen ja toteaa, että työaikala-

kiin ja vuosilomalakiin liittyvät toimet tulevat paremmin kyseeseen, kun henkilöstä tarvi-

taan nopealla aikataululla töihin. Olemassa olevien resurssien uudelleen kohdentaminen ja 

työntekijöiden siirrot mainitaan ensimmäisenä, mutta niiden vaihtoehtoisuutta suhteessa 

valmiuslain mukaisiin toimivaltuuksiin ei pohdita. KVTES:n mahdollistama vuosiloman 

jakaminen jää kokonaan käsittelemättä asetusehdotuksessa. 

 

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että valmiuslain 4 §:n toimivaltuuksien käyttöperiaat-

teista rajoittavat sekä toimivaltuuksien käyttöönottoa että niiden käyttämistä 

 
151 Asetusehdotus 11.5.2020, s. 17. 
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poikkeusoloissa.152 Toimivaltuuksien käyttöperiaatteita koskeva valmiuslain 4 § sisältää 

ikään kuin kaksi tasoa. Ensinnäkin viranomaiset voidaan oikeuttaa poikkeusoloissa käyttä-

mään vain sellaisia toimivaltuuksia, jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Valmius-

laista voi siis ottaa käyttöön asetuksilla vain sellaisia valmiuslain sisältämiä toimivaltuuk-

sia, jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Toiseksi, toimivaltuuksia voidaan käyttää 

vain sellaisin tavoin, jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oike-

assa suhteessa toimivaltuuden käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään nähden. Tämä taso 

taas koskee käytännössä tarkastelemani asetuksen osalta työnantajien poikkeusvaltuuksien 

käyttöä terveydenhuollon henkilöstöä koskien.  

 

On aihetta korostaa, että tarkastelemassani asetusehdotuksessa on kyse nimenomaisesti so-

veltamisasetuksesta, jolloin muistio syystäkin keskittyy asetuksen mahdollistamien poik-

keusvaltuuksien soveltamiseen viranomaisen toiminnassa. Kuitenkaan myöskään käyttöön-

ottoasetusehdotuksessa153 ei arvioida eri toimien vaihtoehtoisuutta eikä mainita KVTES:n 

mahdollistamia toimia. Monet soveltamisasetuksen tekstikappaleet ovat samoja kuin käyt-

töönottoasetuksessa. 

 

Tarkastelemassani asetusehdotuksessa, samoin kuin muussakin tarkastelemassani aineis-

tossa154, sen sijaan korostetaan poikkeusvaltuuksien soveltamisen käytön välttämättö-

myysharkintaa varsinaisissa soveltamistilanteissa: 

 

Käytettävien toimien on niin ikään oltava oikeassa suhteessa toimival-

tuuden käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään eli toiminnan harjoitta-

miseen tarvittavan henkilöstön määrän turvaamiseen. Momentin mukai-

set edellytykset poikkeusvaltuuksien käyttämiselle olisivat yhdenmukaiset 

valmiuslain 4 §:ssä säädetyn kanssa. (…) työnantajan on huolehdittava, 

että poikkeukset voimassa olevaan lainsäädäntöön nähden jäävät mah-

dollisimman vähäisiksi.155 

 
152 PeVL 6/2009 vp, s. 4. 
153 Valtioneuvoston kanslian muistio 6.5.2020. 
154 Ks. esim. STM:n 6.4.2020 antama ohje väliaikaisesta poikkeamisesta sovellettaessa eräitä vuosilomalain, 

työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa työskentelevään henkilös-

töön. Myös käyttöönottoasetusehdotuksessa (6.5.2020) kirjoitetaan välttämättömyysvaatimuksesta sovelta-

mistilanteissa, mutta välttämättömyysperiaatteen edellyttämä eri vaihtoehtojen punninta jää puuttumaan. 
155 TEM, asetusehdotus 11.5.2020, s. 13. 
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Tilanteissa, joissa yhteiskunnan välttämätöntä palvelutarvetta ei kyetä 

enää täyttämään normaaliajan lainsäädäntöä ja siellä olevia joustomah-

dollisuuksia soveltaen, (…) työnantajilla on käytössään asetuksen mah-

dollistamia keinoja.156 

Henkilöstön jaksamisesta pyritään huolehtimaan asettamalla poikkeus-

valtuuksien käytölle tiukat rajat. Työaikasuojelua koskevien poikkeusval-

tuuksien käytön edellytyksenä olisi, että se on välttämätöntä toiminnan 

turvaamiseksi.157 

 

TEM korostaa asetusehdotuksessa valmiuslain 4 §:n sisältämien toimivaltuuksien käyttö-

periaatteiden merkitystä työpaikoilla, mutta viranomaisille oikeutettujen toimivaltuuksien 

harkinta välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden osalta jää ohueksi, lähinnä toteamisen 

tasolle, kuten seuraavassa kohdassa: 

 

Pandemiatilanteessa on tärkeää varmistaa osaavan sosiaali- ja tervey-

denhuollon henkilöstön riittävyys. Toimivaltuudet ovat välttämättömiä 

terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstön osalta.158 

 

Samoin sanamuodoin perusteltiin valmiuslain 93 ja 94 §:n toimivaltuuksien käytön jatka-

mista käyttöönottoasetusehdotuksessa159.  

 

Eri toimien ja muun muassa KVTES:n mahdollistamien joustojen analysoinnin sijaan ase-

tusehdotuksessa nojataan muun muassa epidemiologiseen tilanteeseen. Asetusehdotuksen 

mukaan tilanteen arvioinnissa tulee mukaan ottaa huomioon epidemian kulun vaikea en-

nustettavuus ja sen mahdollinen nopea vaikutus henkilöstömäärään.160 Epäselväksi jää, mi-

ten tällainen epidemian kulun vaikea ennustettavuus ja pelkkä mahdollisuus nopeasta vai-

kutuksesta henkilöstömäärään voidaan ottaa huomioon tilanteen arvioinnissa samalla, kun 

välttämättömyysperiaatteen pitäisi olla arvioinnissa keskeisessä asemassa. Ehdotuksen 

 
156 TEM, asetusehdotus 11.5.2020, s. 16. 
157 TEM, asetusehdotus 11.5.2020, s. 17. 
158 TEM, asetusehdotus 11.5.2020, s. 14. 
159 VNK muistio 6.5.2020, s. 58. 
160 TEM, asetusehdotus 11.5.2020, s. 13. 
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mukaan poikkeusvaltuuksia käytettäisiin vain yksittäisissä tilanteissa, jolloin kysymys ei 

olisi jatkuvasta ja normaalitilanteeseen nähden poikkeavasta kuormituksesta. Ehdotuksen 

mukaan poikkeusvaltuuksien luonne ei ole sellainen, että niillä merkittävästi puututtaisiin 

työntekijöiden perusoikeuksiin.161 Asetusehdotuksessa ei perustella tarkemmin, mitä mer-

kittävällä puuttumisella perusoikeuksiin tarkoitetaan.  

 

Olen edellä analysoinut yhden valmiuslain soveltamiseen liittyvän asetusehdotuksen sisäl-

töä perustuslakivaliokunnan kritiikin ja valmiuslain toimivaltuuksien käyttöperiaatteiden, 

erityisesti välttämättömyysperiaatteen, valossa ja paikantanut oikeudellisia ongelmia liit-

tyen valmiuslain sisältämien toimivaltuuksien ja muun sääntelyn tarjoamiin vaihtoehtoihin. 

Näen oikeudellisena ongelmana sen, ettei KVTES:n mahdollistamia työntekijöiden siirtoja 

ja vuosiloman jakamista tarkasteltu vaihtoehtoisina toimina valmiuslain toimivaltuuksille. 

Jälkimmäistä KVTES:n mahdollistamaa toimea ei edes mainittu. 

4.2 Valmiuslaki ja välttämättömyysvaatimus pitkittyneessä epidemiassa  

 

Olen liikkunut tutkielmani aikana valmiuslain soveltamisessa havaituista väärinkäytöksistä 

ja hoitajien oikeusturvakeinojen puutteista kohti välttämättömyysvaatimuksen analysointia 

osana asetuksenantovaihetta. Tarkastelin äsken, miten vaihtoehtoisten toimien arvioinnin 

puute näkyi asetusehdotuksessa osana valmiuslain toimivaltuuksien soveltamiseen liittyviä 

täsmennyksiä. Jatketut käyttöönottoasetukset ja soveltamisasetus oli määrä olla voimassa 

30.6.2020 asti, mutta käyttöönottoasetukset kumottiin 16.6.2020 ja poikkeusolot päättyi-

vät. Samalla siirryttiin normaalisuusperiaatetta vastaavaan lainsäädäntömenettelyyn ja ta-

vallisten lakien tarjoamien toimivaltuuksien käyttöön.  

 

Koska valmiuslakia sovellettiin ensimmäistä kertaa koronaviruskriisin aikana, koronavi-

ruskriisin myötä tullee arvioitavaksi erilaisia muutostarpeita. Perustuslakivaliokunta ko-

rosti jatkettujen asetusten osalta sitä, että vielä seuraavan kerran jatkettaessa eri vaihtoehto-

jen arvioinnin merkitys korostuu. Poikkeusolot päättyivät, mutta seuraavan pandemian tai 

jonkin muun valmiuslain soveltamisalaan sisältyvän kriisin tullessa sekä valmiuslakiin 

kohdistuvat muutospaineet ja sen soveltamiseen liittyvät ongelmat ovat tarpeen paikantaa.  

 
161 TEM, asetusehdotus 11.5.2020, s. 17. 
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Tarkastelen seuraavaksi valmiuslakia pitkittyneen epidemian näkökulmasta, analysoiden 

vuoden 2020 loppupuolella alkanutta keskustelua valmiuslain ottamisesta uudelleen käyt-

töön. Kesällä tartunnat vähenivät merkittävästi, kunnes syksyllä alkoi epidemian niin kut-

suttu toinen aalto. Samalla hoitoalan ongelmat jatkuivat sekä uhka koronakriisin pahenemi-

sesta ja terveydenhuollon kapasiteetin täyttymisestä nostivat päätään. Keskustelu valmius-

lain tarpeellisuudesta ja ylipäätään sen käyttöönoton mahdollisuuksista pitkittyneessä epi-

demiassa tuo esiin joitain kiinnostavia näkökohtia muun muassa valmiuslain sisältämään 

välttämättömyysperiaatteeseen. Onko valmiuslaki ratkaisu hoitajapulaan yhä jatkuvassa 

terveyskriisissä? Minkälaisia paineita valmiuslain muuttamiselle on? Entä mitä tekemistä 

terveydenhoitoalan kehittämisellä on varautumisen ja turvallisuuden kanssa? 

 

Ensin on tarpeen mainita, että valtioneuvoston kansliassa arvioitiin ennen poikkeusolojen 

päättymistä 9.6.2020 päivätyssä muistiossa162 valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien si-

sällyttämistä normaaliolojen lainsäädäntöön. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta oli pitänyt 

toukokuussa 2020 tärkeänä, että valtioneuvosto selvittää mahdollisuudet turvata sosiaali- ja 

terveydenhuollon henkilöstön riittävyys normaaliolojen lainsäädännöllä.163 Muistion mu-

kaan valtioneuvostossa katsottiin, ettei tässä vaiheessa ryhdytä valmistelemaan muutoksia 

vuosilomalakiin, työaikalakiin ja työsopimuslakiin, joilla heikennettäisiin palvelussuhteen 

ehtoja.  

 

Muistiossa huomautettiin, että normaalioloissakin työnantajalla on direktio-oikeuteen pe-

rustuva mahdollisuus määrätä vuosiloman ajankohta vuosilomalaissa säädetyissä rajoissa, 

ja vuosilomien ajankohdista voidaan myös sopia laajasti työnantajan ja työntekijän sopi-

muksella. Huomautettakoon tähän, että näiden normaalin lainsäädännön keinot olivat poik-

keusolojenkin aikana ensisijaisia ja valmiuslain toimivaltuuksia tuli soveltaa vain kuin se 

oli välttämätöntä koronaepidemiassa. Tietoa ei ole, missä määrin ja millä tavoin työnanta-

jat pyrkivät esimerkiksi sopimaan vuosilomalain mahdollistamien rajojen mukaisesti työn-

tekijöiden vuosilomista ennen turvautumista poikkeusvaltuuksiin. Tässäkään yhteydessä ei 

mainittu käsittelemiäni KVTES:n säännöksiä. 

 

 
162 Valtioneuvoston kanslian muistio 9.6.2020. 
163 TyVL 6/2020, s. 4. 
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Koronavirustartuntojen nousun myötä lokakuun lopulta lähtien hallituksessa ainakin vä-

läyteltiin valmiuslain käyttöönoton mahdollisuutta. Ylen saamien sähköpostiviestien mu-

kaan pääministeri Marinin mukaan hallituksen mahdollisuudet toimia oikeudellisesta näkö-

kulmasta katsottuna perustuvat välttämättömyyteen eivätkä ennakointiin. Valmiuslakia ei 

voi käyttää ennakoivasti, vaan perustuslaki edellyttää valmiuslain toimien olevan välttä-

mättömiä. Kuukausi sähköpostiviestien lähettämisen jälkeen pääministeri puhui julkisesti 

mahdollisuudesta ottaa valmiuslaki käyttöön.164 

 

Marraskuun loppupuolella Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) tiedotti siirty-

neensä täysvalmiuteen tilanteessa, jossa ”yhteiskunta valmistautuu toimimaan vakavassa 

häiriötilassa tai valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa”. Sekä pääministeri, sote-ministe-

riryhmä että tasavallan presidentti tiedottivat pian tämän jälkeen valmiuslakiin ja poikkeus-

oloihin liittyvästä mahdollisuudesta. Uutisoinnista sai kuvan, että HUS on vähintäänkin 

odottanut, ellei vaatinut, valmiuslain käyttöönottoa terveydenhuollon toiminnan turvaa-

miseksi saman tyyppisillä asetuksilla, joita annettiin keväällä 2020. HUSin johtajaylilää-

käri sanoi Helsingin sanomille: 

 

Olemme ajatelleet, että jos valtioneuvosto osaa lukea uutisista, ei tar-

vitse kauheasti miettiä, että olisikohan tosi kyseessä. Olemme toki olleet 

ministeriöön yhteydessä, jotta ovat tilanteesta tietoisia.165 

 

Pääministeri Marin kuitenkin viestitti, että sairaanhoitopiirien tuli ensi sijassa varmistaa 

henkilöstön riittävyys muilla keinoilla, kuten palkkauksella. Sosiaali- ja terveysministeriö 

oli ohjeistanut sairaanhoitopiirejä varautumaan koronatilanteeseen, sillä valmiuslaki olisi 

”aivan viimesijainen keino”.166 

 

Dosentti Pauli Rautiainen epäili, että valmiuslakikeskustelussa näkyi syksyllä 2020 tartun-

tatautilain uudistusyritysten kariutuminen ja huomautti, ettei lainvalmistelu ole syy poik-

keusolojen julistamiselle. Rautiainen peräänkuulutti valmiuslakikeskusteluun sen selventä-

mistä, mitä valmiuslain käyttöönotolla tosiasiassa tarkoitetaan. Tulisi täsmentää, 

 
164 HS 27.11.2020  
165 HS 9.12.2020 
166 HS 9.12.2020 



 65 

puhutaanko hoitotakuun poistosta, koulutetun terveydenhuoltohenkilöstön työvelvollisuu-

desta, liikkumisrajoituksista vai jostain muusta.167 Samalla kun huomautus on osuva, hän 

jättää mainitsematta ne terveydenhuoltohenkilöstön perusoikeuksia rajoittaneet valmiuslain 

93 ja 94 §:iin perustuneet asetukset, joita sovellettiin keväällä 2020. Oletan, että HUS ei 

odottanut työvelvoitteen mahdollisuutta, vaan samankaltaisia asetuksia, joita sovellettiin 

keväällä 2020 ympäri Suomen. 

 

Valmiuslakiin liittyvä keskustelu osin toisti ja toi näkyväksi sitä keskeistä valmiuslain so-

veltamiseen liittyvää ongelmaa, ettei valmiuslain niin sanottu koko arsenaali voi tulla ikään 

kuin automaattisesti käyttöön poikkeusoloissa. Kuten kirjoitin jo edellisessä alaluvussa, pe-

rustuslakivaliokunnan keväällä 2020 esittämän näkemyksen mukaan valmiuslain nojalla 

annettujen asetusten perusteluista tuli sen mukaan ilmetä myös valmiuslain eri soveltamis-

vaihtoehdot nykyistä tarkemmin.168 Helsingin Sanomien pääkirjoitus joulukuulta 2020 

osaltaan normalisoi käsitystä, että sairaaloiden ylikuormittumisen uhatessa otetaan käyt-

töön valmiuslaki ja hoitajien oikeuksiin kohdistuvat toimivaltuudet.169 

 

Tehy170 vastusti valmiuslain käyttöönottoa siltä osin kuin sillä olisi puututtu hoitajien pe-

rusoikeuksiin. Se kertoi oman näkemyksensä niistä valmiuslain toimivaltuuksista, jotka 

voitaisiin ottaa käyttöön ja joilla voitaisiin turvata terveydenhuollon henkilöstön riittä-

vyyttä epidemian aikana. Sen mukaan ei tulisi ottaa käyttöön valmiuslain 93-103 §:ssä sää-

dettyjä palvelussuhteen ehdoista poikkeamista, irtisanomisoikeuden rajoittamista ja työhön 

määräämistä. Sen sijaan Tehyn mielestä oltaisiin voitu ottaa käyttöön: 

 

• 86 §, joka mahdollistaa sen, että sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimintayksiköiden toimintaa voidaan muuttaa. 

• 87 §, joka mahdollistaa sen, että muuta terveydenhuoltoa voi-

daan ohjata. 

 
167 Rautiainen 23.11.2020 
168 Esim. PeVM 9/2020. 
169 ”Hoitajien jaksamista voi nyt tukea jokainen suomalainen noudattamalla annettuja koronavirusrajoituksia. 

Siten voidaan välttää sairaaloiden ylikuormitus ja hoitajiin kohdistuvat pakkokeinot”, HS 19.12.2020. Myös 

7.12.2020 kirjoitettiin: ”Hallitus on lähes pakotettu toteamaan yhdessä presidentin kanssa poikkeustila ja ot-

tamaan käyttöön valmiuslaki, jos sairaanhoitopiirit eivät kykene järjestämään riittävästi työvoimaan tilanteen 

mahdollisesti kriisiytyessä”. 
170 Rytkönen 30.11.2020, Tehyn blogikirjoitus.  
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• 88 §, joka mahdollistaa sen, että sosiaali- ja terveyspalveluissa 

sekä terveydensuojelussa voidaan joustaa kiireettömästä hoi-

dosta ja suunnata resurssit koronahoitoon. 

• 118 §, joka mahdollistaa sen, että väestön liikkumista ja oleske-

lua tietyllä alueella voidaan rajoittaa väestön suojelemiseksi. 

 

Tehyn mukaan keväällä valmiuslakia käytettiin väärin ja lisäksi terveydenhuollossa ja yh-

teiskunnassa on ehditty varautua epidemian toiseen aaltoon. Sen mielestä valmiuslakia 

käytettiin keväällä ikään kuin varmuuden vuoksi ja paikkaamaan kesälomien aikaista nor-

maalia henkilöstövajetta.171 Ottamatta kantaa yllä mainittujen toimivaltuuksiin, Tehyn esit-

tämä näkemys muistuttaa siitä, ettei pandemian kaltaisessa kriisissä hoitajien oikeuksiin 

puuttuminen valmiuslain 93-95 §:n toimivaltuuksilla ole ainoa ratkaisu, eikä myöskään 

välttämättömyysperiaatteen näkökulmasta itsestään selvä valinta. 

 

Julkisuudessa nähty keskustelu poikkeusolojen käsillä olosta ja valmiuslain käyttöönoton 

tarpeellisuudesta herätti kysymyksen siitä, miten korkealla valmiuslain käyttöönoton kyn-

nys on. Valmiuslakia ei voida ottaa käyttöön ikään kuin varmuuden vuoksi tai siksi, että se 

tarjoaisi hyödyllisiä keinoja epidemian hallitsemisessa. Perustuslakivaliokunta painotti ke-

väällä 2020 tarvetta pitää valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöönotolle oleva 

kynnys erittäin korkealla. Sen mukaan toimivaltuuksia ei ”tule ottaa käyttöön kevein pe-

rustein eikä varmuuden vuoksi”.172 

 

Hoitajien oikeudet linkittyvät naisvaltaisen alan ongelmiin ja sukupuolisegregaatioon. Suo-

messa merkillepantavaa on, että terveydenhoitoalaa on tuettu koronakriisissä, mutta työn-

antajat eivät juurikaan tukeneet tai palkinneet niin sanotussa etulinjassa työskennelleitä 

hoitajia. Yksi olennainen kysymys tutkielman aiheen näkökulmasta on, voiko valmiuslain 

mahdollistamat hoitajien oikeuksia rajoittavien toimivaltuuksien käyttöönotto olla perustel-

tua tilanteessa, jossa hoitajille ei monien muiden maiden tapaan tarjottu tuntuvia rahallisia 

korvauksia esimerkiksi lomien siirroista.  

 

 
171 Rytkönen 30.11.2020, Tehyn blogikirjoitus. 
172 PeVM 2/2020 vp, s. 2. 
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Muissa pohjoismaissa ja useissa Euroopan maissa on maksettu niin sanottuja koronakor-

vauksia hoitajille. Ruotsissa ja Norjassa on pyydetty hoitohenkilö vapaaehtoisesti töihin 

muun muassa lomien aikana ja maksettu normaalia korkeampaa korvausta. Esimerkiksi 

Ruotsissa maksettiin 1450 euron korvaus siitä, että hoitajat vapaaehtoisesti siirsivät lo-

mansa. Ruotsin lisäksi ainakin Islannissa, Alankomaissa, Saksassa, Ranskassa ja Itäval-

lassa on maksettu koronakorvauksia ylimääräisestä työstä.173  

 

Ainakin joidenkin sairaanhoitopiirien talous näytti olevan vuoden 2020 jäljiltä ylijäämäi-

nen koronatukien ansiosta.174 Suomessa jonkinlaisia korvauksia on maksettu kevään 2020 

poikkeusolojen jälkeen yksittäisissä sairaanhoitopiireissä. Alkuvuodesta 2021 HUS tarjosi 

sairaanhoitajille hieman yli 400 euron kertakorvauksia lomien siirtämisestä. Tätä ennen 

osassa Suomen sairaanhoitopiireissä oli alettu maksaa hoitajille erillistä koronalisää.175 

 

Vuosi koronakevään 2020 jälkeen käynnissä oli edelleen globaali pandemia, ja epidemia 

kiihtyi Suomessa nopeasti. Rokotukset tautia vastaan oli aloitettu vuoden 2021 alussa, 

mutta kattavuus ei ollut maaliskuussa 2021 rokotteiden hitaiden toimitusten vuoksi tar-

peeksi kattava hidastamaan taudin leviämistä. Hallitus totesi jälleen 1.3.2021 yhteistoimin-

nassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat valmiuslain 3 §:n 5 kohdassa 

tarkoitetut poikkeusolot. Valmiuslaki otettiin uudelleen käyttöön, mutta ei terveydenhuol-

lon henkilöstön perusoikeuksia kaventavien säännösten osalta.  

 

Professori Martin Scheinin esitti julkisissa puheenvuoroissaan kritiikkiä valmiuslain käyt-

töönotosta. Erikoista poikkeusolojen toteamisessa oli, ettei valmiuslain nojalla annettu heti 

käyttöönottoasetuksia. Näytti siltä, että poikkeusolot todettiin sen vuoksi, ettei lainsäädän-

nöstä löytynyt keinoa ravintoloiden sulkemiseksi, mutta myöskään valmiuslaki ei mahdol-

lista ravintoloiden sulkemista. Ravintolat suljettiin myös keväällä 2020 koronakriisin alet-

tua erillislailla, joka säädetiin perustuslain 23 §:n poikkeusolosäännöksen nojalla. Sään-

nöksen soveltaminen edellyttää kansakuntaa vakavasti uhkaavien poikkeusolojen 

 
173 Rytkönen 30.11.2020, Tehyn blogikirjoitus. 
174 Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) tulos oli vuodelta 2020 ylijäämäinen, kuten 

viitenä aiempanakin vuonna. Taseessa oli yli 13 miljoonaa euroa käytettäväksi vaikeissa taloustilanteissa. 

Sairaanhoitopiiri oli saanut valtiolta noin 16 miljoonan euron suuruisen koronatuen. Ilman tukea PPSHP olisi 

tehnyt alijäämäisen tuloksen.174 HUS:n vuoden 2020 tilikaudelta oli tulossa nollatulos, ja sairaanhoitopiirin 

saama korona-avustus oli merkittävästi pienempi kuin sairaanhoitopiirien saama keskimääräinen avustus. 

(STT 8.3.2021; STT 22.3.2021) 
175 HS 21.12.2020. 
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vaatimusta. Eduskunnan tulisi siis lakia säätäessä arvioida, onko käsillä PL 23 §:n mukai-

set poikkeusolot.176  

 

On huomattava, että toteamalla poikkeusolot yhteistoiminnalla tasavallan presidentin 

kanssa hallitus siirsi lainsäädäntövaltaa merkittävästi eduskunnalta valtioneuvostolle. 

Vaikka hallitus ei antanut välittömästi yhtään käyttöönottoasetusta, sillä oli poikkeusolojen 

toteamisen jälkeen toimivaltuudet käyttöönottoasetusten antamiseen. Valtioneuvoston tie-

dostustilaisuudessa pääministeri Marinin mukaan valmiuslain 106 ja 107 § ei oteta käyt-

töön ”täysimääräisesti” vaan pelkästään ”soveltuvin osin”. Tosiasiassa valmiuslain sään-

nöksiä ei voida soveltaa ilman asetuksen antamista. Näytti siltä, että valmiuslain sovelletta-

vaksi ottaminen tapahtui lainvastaisesti.177  

 

Keskeinen huomio kritiikissä oli se, että tilanteessa, jossa poikkeusolot oli julistettu val-

miuslain mukaisesti, mutta yhtään käyttöönottoasetusta ei oltu annettu, valmiuslaki oli so-

vellettavana ilman oikeusvaltion periaatetta saattaa päätökset eduskunnan käsiteltäviksi. 

Eduskunnalla ei ollut valtaa arvioida valmiuslain 106-107 §:n soveltamista, koska käyt-

töönottoasetusta ei oltu annettu. Scheininin mukaan valmiuslain suurin ongelma on, ettei 

siinä ole säädetty miten poikkeusolojen soveltaminen loppuu. Käytännössä soveltaminen 

lakkaa, kun valtioneuvosto kumoaa kaikki käyttöönottoasetukset. Milloin poikkeusolot 

lakkaavat, jos yhtään käyttöönottoasetusta ei anneta?178 Valmiuslainsäädännön tulisi olla 

käytössä vain niin kauan kuin on välttämätöntä. Hallitus ei voi toimia vain oman mielensä 

mukaan, vaan demokratiassa sen tekemät päätökset tulee saattaa eduskunnan käsiteltäviksi. 

Vaikka eduskunnan ei kuulu toimiakaan hallituksen toimien estäjänä, ei sen tule olla myös-

kään passiivisessa roolissa.179 

 

Hallitus katsoi poikkeusolojen toteamista koskevassa muistiossa, ettei poikkeusolojen to-

teamisen aikaan ollut välitöntä tarvetta valmiuslain II osan toimivaltuuksien käyttöön-

otolle,  

 

 
176 Scheinin, Martin 2021. 
177 Scheinin, Martin 2021. 
178 Scheinin, Martin 2021. 
179 Cormacain 2020 B 
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(…) mutta valmiuslain toimivaltuuksien käyttötarve riippuu epidemian 

kehityksestä lähiaikana. Hallitus myös arvioi, että valmiuslain 15 luvun 

säännöksiä 106 § (hallintoviranomaisten viestintä poikkeusoloissa) ja 

107 § (toimivallan ratkaiseminen) on välttämätöntä alkaa soveltamaan 

poikkeusolojen toteamisen jälkeen. 

 

Muistiossa otsikon ”Poikkeusolojen nojalla käyttöön otettavat toimivaltuudet”180 alla ker-

rotaan, ettei valmiuslaissa tai muussakaan laissa ole toimivaltuuksia ravitsemisliikkeiden 

toimintaa rajoittaviin sulkutoimiin. Lisäksi todetaan, ettei perusoikeuksia rajoittavien val-

miuslain II osan toimivaltuuksien käyttöönotolle ole välitöntä tarvetta, mutta arvioidaan, 

mitä toimivaltuuksia saatettaisiin tilanteen edellyttäessä ottaa käyttöön. Yhtenä osana arvi-

ointia on terveydenhuollon ja tehohoidon kantokyvyn turvaaminen, mukaan lukien val-

miuslain 93 §:n mukainen toimivaltuus palvelussuhteen ehdoista poikkeamisesta: 

 

Tilanteen sitä edellyttäessä käyttöönotettavat toimivaltuudet saattaisivat 

liittyä esimerkiksi terveydenhuollon ja tehohoidon kantokyvyn turvaami-

seen ja niitä saattaisivat olla esimerkiksi valmiuslain 86 §:n mukainen 

toimivaltuus terveydenhuollon ohjaamiseen, 87 §:n mukainen toimival-

tuus muun terveyden huollon ohjaamiseen sekä 88 §:n mukaiset toimi-

valtuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä terveydensuojelussa sa-

moin kuin valmiuslain 93:n mukainen toimivaltuus palvelussuhteen eh-

doista poikkeamiseen esimerkiksi sairaaloissa. 

 

Muistiossa kuitenkin painotetaan perustuslakivaliokunnan näkemystä suhteellisuusperiaat-

teen ja välttämättömyysperiaatteen keskeisyydestä sekä siitä, että nämä periaatteet rajoitta-

vat sekä toimivaltuuksien käyttöönottoa että niiden soveltamista.181 

 

Vaikka poikkeusolot päättyivät kesäkuussa 2020, epidemian pitkittyessä hoitajien oikeuk-

sien näkökulmasta ei ollut yhdentekevää, miten loppuvuoden aikana valmiuslaista ja sen 

mahdollisesta käyttöönotosta keskusteltiin julkisuudessa. Keskustelu toi esiin valmiuslain 

 
180 Valtioneuvoston kanslia, muistio: Poikkeusolojen toteaminen, 1.3.2021, s. 14. 
181 Valtioneuvoston kanslia, muistio: Poikkeusolojen toteaminen, 1.3.2021, s. 14. 
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ongelmia sekä kysymyksiä valmiuslain hoitajien oikeuksia rajoittavien toimivaltuuksien 

käyttöönoton välttämättömyydestä. Hoitajien oikeuksien näkökulmasta oli merkille panta-

vaa, miten HUS näytti odottavan valmiuslain käyttöönottoa hoitajien oikeuksia rajoittavine 

toimivaltuuksineen.  

 

Keskeinen huomio on, ettei valmiuslailla ei voida yleisesti ratkaista epidemiaa, vaan jokai-

sen säännöksen tarpeellisuus ja välttämättömyys tulee arvioida erikseen. Valmiuslain ter-

veydenhuollon henkilöstön perusoikeuksia rajoittavien toimivaltuuksien käyttöön ottami-

sen arvioinnissa ei voida irrottautua alalla yleisesti vallitsevasta tilanteesta, jossa keskei-

sinä elementteinä ovat alan naisvaltaisuus, matalapalkkaisuus ja pitkään jatkunut työvoi-

mapula. Hoitajien oikeuksien näkökulmasta on tärkeää, että valmiuslain käyttöönottokyn-

nys on korkealla. 

 

Koronakriisin ja hoitajien oikeuksien analyysin kattavuuden kannalta on tarpeen palata 

vielä hieman ajassa taaksepäin ja käsitellä valmiuslain 95 §:n työvelvollisuutta koskevan 

toimivaltuuden käyttöönottoa. Vertaamalla toimivaltuutta vuoden 2007 potilasturvallisuus-

lakiin ei voi olla näkemättä, että hallitus on ennenkin tullut työnantajan avuksi hoitajien oi-

keuksia rajoittavalla lainsäädännöllä. 

4.3 Valmiuslakirikkomuksen ja pakkotyön pelko – potilasturvallisuuslain haamu 

 

Valmiuslain 95 §:n työvelvollisuutta koskeva säännös sisälsi ainoan hoitajien oikeuksia 

koskeneen valmiuslain asetusten toimivaltuuden, jota ei sovellettu työpaikoilla. Keväällä 

2020 voimassa olleen asetuksen yhteydessä tulivat sovellettavaksi muut työvelvollisuutta 

koskevat valmiuslain säännökset eli 96-103 §. Kynnys työvelvollisuustoimivaltuuden käyt-

töön oli hyvin korkealla. Pakkotyön uhkasta monia hoitajia muistuttanee vuoden 2007 po-

tilasturvallisuuslaki182, jonka nojalla työtaistelutoimena irtisanoutuneet hoitajat olisi voitu 

määrätä töihin rikosoikeudellisen vastuun uhalla. Hoitajien oikeuksien historiaan limittyvät 

pakkotyön ja rikosoikeudellisen rangaistavuuden pelotteet tulivat osaksi koronakriisiä. 

 

 
182 Laki potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana 1027/2007 
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Vaikka työvelvollisuusmääräyksiin ei turvauduttu työpaikoilla, säännösten mahdollistamaa 

työvelvollisuusrekisteriä alettiin kerätä työ- ja elinkeinoministeriössä. Helsingin Sanomat 

uutisoi loppuvuodesta 2020, että TEM oli kerännyt kaikessa hiljaisuudessa jopa 100 000 

henkilön henkilötietoja käsittänyttä rekisteriä valmiuslain 95-103 §:n käyttöönottoasetuk-

sen nojalla. Sanomalehden uutisartikkeliin haastateltiin rekisteriä valmistellutta virkahen-

kilöä, jonka mukaan rekisterissä oleviin yhteydenotto edellyttää, että valmiuslaki ja kysei-

nen asetus olisi jo otettu käyttöön, ja työvelvollisuusrekisteri olisi tarvittaessa mahdollista 

ottaa nopeasti käyttöön. Työvelvollisten rekisteriä alettiin jutun mukaan kerätä keväällä 

käyttöönottoasetuksen ollessa voimassa.183 Jo keväällä 2020 julkaistussa uutisartikkelissa 

TEM:n virkahenkilö kertoikin, että rekisteriä valmisteltiin parhaillaan ja sitä voitaisiin säi-

lyttää puoli vuotta mahdollista epidemian toista aaltoa varten.184  

 

Valmiuslain työvelvollisuusrekisteriä koskevan 103 §:n mukaan työvelvollisuusrekisterin 

tiedot tulee poistaa kuusi kuukautta valmiuslain nojalla annettujen asetusten soveltamisen 

lopettamisen jälkeen. Rekisterinpitäjän eli TEM:n mukaan rekisteri tuhottiin 6.11.2020. 

Välttämättömyysvaatimuksen toteutuminen säännöksen kohdalla voidaan kyseenalaistaa. 

Voitiinko edes odottaa, että toimivaltuuksilla saavutettaisiin haluttu lopputulos, kun työ-

määräys voitiin antaa vain kahdeksi viikoksi kerrallaan ja määräys voitiin uusia vain ker-

ran, ottaen huomioon etenkin alalta siirtyneiden työntekijöiden perehdytykseen vaadittava 

aika, joka on taas pois varsinaisten työntekijöiden työajasta? 

 

Helsingin sanomien joulukuun 2020 uutisoinnin myötä Tehyyn tuli satoja yhteydenottoja 

ja sen mukaan uutisointi työvelvollisuusrekisterissä aiheutti terveydenhuollon henkilös-

tössä valtavaa hämmennystä ja jopa pelkoa. Vaikka selvisi, että TEM oli jo tuhonnut rekis-

terin, Tehy paheksui tietojen keräämiseen liittyvää menettelyä. Sen mukaan tietojen kerää-

minen on tapahtunut viranomaisten käytössä olevista rekistereistä eikä henkilöiltä itseltään. 

Tehyn mukaan viranomainen ei ole varmistanut tietojen virheettömyyttä ennen niiden tal-

lentamista, vaikka valmiuslaki niin edellyttää.185 

 

 
183 HS 1.12.2020 
184 HS 20.4.2020 
185 Tehy ry:n edustaja Radio Suomen päivän haastattelussa 3.12.2020 (haastattelu noin 6-13 minuutin koh-

dalla) 
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Valtioneuvoston jo toukokuun alussa 2020 julkaisemassa Exit- ja jälleenrakennustyöryh-

män raportissa186 kirjoitettiin työvelvollisuuden käyttöönotosta:  

 

Työvelvollisuuden käyttöönotto on mahdollistanut työ- ja elinkeinominis-

teriön sekä TE-toimistojen vastuulla olevan toimeenpanoprosessin. (…) 

Toimeenpano on edennyt vaiheeseen, jossa seuraavaksi työvelvollisuu-

den piiriin kuuluville voidaan lähettää kutsut ilmoittautua työvelvolli-

suusrekisteriin. Tämänhetkisen tiedon mukaan periaatteellinen mahdolli-

suus ensimmäisten työmääräysten antamiseen on olemassa alkaen vii-

koista 20-21.  

 

Raportin tekstistä saa kuvan, että työvelvollisuusrekisteriä alettaisiin vasta koota ja menet-

telynä olisi henkilökohtaisten viestien lähettäminen työvelvollisuuden piiriin kuuluville. 

Helsingin Sanomien tietojen mukaan rekisteriä oltiin kuitenkin jo koottu. Raportin tekstin 

mukaan työmääräykset voitaisiin antaa jo toukokuun puolivälin tienoilla, eli reilu viikko 

raportin julkaisun jälkeen. 

 

Työvelvollisuus-asetukseen liittyy myös muita kiinnostavia piirteitä, kuten valmiuslakirik-

komuksen uhka. Tehy kirjoitti kevään 2020 poikkeusolojen ajalle laaditussa verkkosivuil-

laan olevassa tiedostossa187, johon se oli koonnut usein kysyttyjä kysymyksiä valmiuslaista 

jäseniään varten, miltei kolmanneksen tiedoston pituudesta liittyen työvelvollisuuteen. 

Yksi kysymys vastauksineen oli seuraava: 

 

Mitä tapahtuu, jos en noudata minulle annettua työmääräystä? 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö täyttää valmiuslain no-

jalla määrätyn työvelvollisuuden tai rikkoo sen ehtoja, on tuomittava, 

jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, valmius-

lakirikkomuksesta sakkoon. 

 

 
186 Valtiovarainministeriö 2020, s. 73. 
187 Tehy ry, Valmiuslaki – kysymyksiä ja vastauksia 



 73 

Kyseinen tulkinta vaikuttaa jokseenkin ongelmalliselta. Valmiuslain 133 §:ssä säädetään 

sakonuhkaisesta valmiuslakirikkomuksesta. Sekä Tehy ja SuPer yhteisessä asiantuntijalau-

sunnossaan ja STTK omassa lausunnossaan 20.5.2020 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan 

kuulemisessa toivat esille, että työntekijät voivat syyllistyä rikoksena rangaistavaan val-

miuslakirikkomukseen. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ei maininnut valmiuslakirikko-

musta lausunnossaan eikä perustuslakivaliokunta mietinnössään.  

 

Terveydenhoitoalaa valmiuslakirikkomusta koskeva valmiuslain säännös koskee lain ta-

solla siltä osin, että sen mukaan valmiuslakirikkomuksesta on tuomittava sakkoon se, joka 

tahallaan tai huolimattomuudesta jättää noudattamatta irtisanomista koskevan 94 §:ssä sää-

detyn velvollisuuden tai laiminlyö täyttää 95 §:n nojalla määrätyn työvelvollisuuden, on 

tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. Säännös sisältyy 

valmiuslain III osaan erinäisistä säännöksistä, joten kyse ei ole II luvun tapaan poikkeuk-

sellisista toimivaltuuksista. Tulee kuitenkin huomata, ettei koko valmiuslaki tule sovellet-

tavaksi, kun se otetaan käyttöön. Kysymyksenä on, voidaanko valmiusrikkomusta koske-

vaa 113 §:ää soveltaa, ellei siitä ole mainintaa käyttöönottoasetuksessa. 

 

Uudenmaan sulkua koskeneessa valmiuslain 118 §:n nojalla annetussa asetuksessa oli viit-

taus säännökseen valmiuslakirikkomuksesta, toisin kuin irtisanomisoikeuden pidentämi-

seen liittyneen 94 §:n ja lyhyemmän aikaa voimassa olleen työvelvollisuutta koskeneen 95 

§:n nojalla annetuissa asetuksissa. Ei liene kuitenkaan täysin yksiselitteistä, olisiko val-

miuslakirikkomuksesta voitu tuomita sakkoihin tilanteessa, jossa esimerkiksi sairaanhoi-

taja olisi jättänyt noudattamatta pidennettyä irtisanomisaikaa.  

 

Rikosoikeuden näkökulmasta asetuksissa olisi oltava maininta asetuksessa säädettyjen val-

tuuksien vastaisen toiminnan rangaistavuudesta sekä viittaus valmiuslain 133 §:ään. Perus-

tuslain 8 §:ään sisältyvää laillisuusperiaatetta noudattaen ja blankorangaistussääntelylle 

asetettuja edellytyksiä tiukasti tulkiten asetuksessa olevan takaisinkytkentäsäännöksen 

puuttuessa rikosoikeudellinen vastuu ei ole mahdollinen. Perustuslakivaliokunta on edel-

lyttänyt blankorangaistussääntelyn osalta takaisinviittauskäytäntöä.188  

 

 
188 Melander 2020; PeVM 25/1994 vp, s. 8. 



 74 

Laillisuusperiaatteen kannalta olisi siis hyvin ongelmallista, jos valmiuslakirikkomuksesta 

olisi tuomittu kuvitteellisissa tilanteissa, joissa hoitajat eivät olisi noudattaneet työnanta-

jansa poikkeusvaltuuksien nojalla antamia määräyksiä irtisanomisajan pidentämisestä tai 

työvelvollisuusmääräystä. Koska valmiuslain 118 §:n nojalla annetussa Uudenmaan sulkua 

koskeneessa asetuksessa oli viittaus valmiuslakirikkomukseen, voidaan myös olettaa, ettei 

valtioneuvosto myöskään katsonut valmiuslakirikkomuksen voivan tulla kyseeseen 94-95 

§:n nojalla annettujen asetusten osalta.  

 

Näin ollen valmiuslakirikkomuksesta tuomion antaminen ei ollut koronakeväänä realisti-

nen uhka, mutta se toistui Tehyn valmiuslakia kohtaan esittämässä kritiikissä osana kes-

kustelua puuttuvista oikeussuojakeinoista, samoin kuin ainakin yhdessä kirjallisessa työn-

tekijöille suunnatussa tiedostossa valmiuslakiin liittyen. Tämä tuo osaltaan esille sen, mi-

ten uudessa tilanteessa keväällä 2020 oltiin, kun valmiuslaki otettiin käyttöön ensimmäistä 

kertaa historiansa aikana. 

 

Vaikka valmiuslain 93-95 §:n toimivaltuuksien sisällyttämistä normaalitasoiseen lainsää-

däntöön ei oltu ainakaan valtioneuvoston raportin ja TEM:n näkemyksen mukaan tarpeen 

arvioida, pohtimisen arvoista on myös, voisiko tulevaisuudessa jokin hallitus pitää tarpeel-

lisena erillislainsäädännön luomista vastaaviin tilanteisiin, joissa valmiuslakia ei kuiten-

kaan syystä tai toisesta haluttaisi tai voitaisi soveltaa. Nostan esimerkiksi vuoden 2007 ti-

lanteen, jossa Tehyn työtaistelun seurauksena 2007 pääministeri Matti Vanhasen hallituk-

sen esityksestä säädettiin niin kutsuttu potilasturvallisuuslaki, joka oli voimassa 

17.11.2007 - 31.3.2008. 

 

Potilasturvallisuuslain tarkoituksena oli säätää lääninhallitukselle oikeus määrätä tervey-

denhuollon ammattihenkilö potilasturvatyöhön kunnalliseen terveydenhuollon toimintayk-

sikköön erityistilanteissa, joissa potilaiden henki tai terveys vaarantuu vakavasti työtaiste-

lun aiheuttaman henkilöstövajauksen vuoksi. Potilastyöhön voitiin lain nojalla määrätä en-

sisijaisesti työtaistelun vuoksi irtisanoutunut tai toissijaisesti muualla töissä oleva tai jos-

tain muusta syystä työelämän ulkopuolella oleva henkilö. Määräys voitiin lain nojalla an-

taa kerrallaan viikoksi, se voitiin uudistaa ja lisäksi määräystä voitiin tehostaa uhkasakolla. 

 

Potilasturvallisuuslakia ei sovellettu, mutta se säädettiin sen mahdollistamiseksi, että sosi-

aali- ja terveydenhuollon työntekijöitä olisi voitu velvoittaa työhön työtaistelun 
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seurauksena tapahtuvan joukkoirtisanoutumisen jälkeen. Tehy käytti työtaistelutoimenpi-

teenä tuhansien henkilöiden irtisanoutumista kunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta. 

Perustuslakivaliokunta korosti mietinnössään, että valtiovallan tulee turvautua lain tarjo-

amiin mahdollisuuksiin vasta viimesijaisena keinona. 

 

Potilasturvallisuuslakiesitystä käsitelleestä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan seitsemästä-

toista lausuntoa valmistelleesta jäsenestä kahdeksan jätti eriävän mielipiteen lausuntoon189 

ja katsoi, että lakiehdotus tuli hylätä. Eriävän mielipiteen jättäneet katsoivat muun muassa, 

että lakiesityksellä hallitus puuttui työtaistelutilanteeseen työnantajapuolen toivomalla ta-

valla ja rajoitti hoitajien perusoikeuksia liian raskaita keinoja käyttäen. Ongelmallisena 

nähtiin myös uhkasakko, joka koskisi yksittäisiä työntekijöitä ja voisi johtaa mahdollisen 

hoitovirheen tapauksessa syytteeseen kuolemantuottamuksesta. Jäsenet katsoivat, että täl-

lainen työhön pakottaminen voisi olla mahdollista vain poikkeusolojen, kuten sotatilan tai 

suuren luonnonkatastrofin aikana. 

 

Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan190, että sääntelylle oli sinänsä perusoikeusjär-

jestelmän kannalta hyväksyttävät ja erittäin painavat perusteet. Sen mukaan työtaistelutoi-

menpiteistä johtuvat riskit eivät muodostane tyypillistä kansainvälisissä sopimuksissa tar-

koitettua vaaraa tai onnettomuutta, mutta voidaan seuraamuksiltaan kuitenkin rinnastaa yh-

teiskunnan olemassaoloa ja hyvinvointia uhkaavaan vaaratilanteeseen. Lausuntoon jätettiin 

kaksi eriävää mielipidettä, joista ensimmäisen mukaan lakiehdotuksessa oli kyse työtaiste-

lutoimenpiteen rajoittamisesta, jolloin olisi kansainvälisen ihmisoikeuskäytännön vastaista 

langettaa sanktio yksilöille ja uhkasakkoa koskeva säännös tulisi poistaa.  

 

Toisessa eriävässä mielipiteessä kirjoitettiin muun muassa, ettei lakiehdotus perustu perus-

tuslain 127 §:n velvollisuuteen osallistua isänmaan puolustukseen eikä sen voida katsoa 

kuuluvan myöskään 23 §:n poikkeusoloja koskevan valtuutuksen piiriin. Mielipiteen mu-

kaan Euroopan ihmisoikeussopimus ei anna oikeudellista tukea työtaisteluun puuttuvalle 

sääntelylle normaalioloissa elävässä yhteiskunnassa. Toisen eriävän mielipiteen jättänyt 

ehdotti, että laki säädetään perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä. 

 

 
189 TyVL 7/2007 vp 
190 PeVL 15/2007 vp 
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Keskeistä valmiuslain terveydenhuollon henkilöstön perusoikeuksia rajoittavissa säännök-

sissä, etenkin työvelvollisuussäännöksessä, on tietynlainen toistuva rajanveto pakkotyön 

kanssa. Valmiuslain nojalla annettu 95 §:n työvelvollisuutta koskenut asetus lähestyi pak-

kotyön määritelmää. KP-sopimuksen 8 artikla ja EIS:n 4 kieltävät pakkotyön käytön. Pe-

rustuslakivaliokunta ei pitänyt valmiuslain valmistelun aikana terveydenhuollon työvelvol-

lisuutta ongelmallisena, edellyttäen kuitenkin joitain täsmennyksiä hallituksen esityk-

seen.191  

 

Myös ILO:n pakkotyötä koskevan sopimuksen192 mukaan pakkotyön määritelmä ei sisällä 

hätätilassa, kuten ankarien kulkutautien, tapauksissa, jotka vaarantavat tai uhkaavat vaa-

rantaa koko väestön tai sen osan olemassaoloa, tehtyä työtä. Poikkeusaikoinakaan pakko-

työtä ei saa teettää kuin tarkkarajaisissa tilanteissa ja toimivaltaisen viranomaisen valvon-

nassa. ILO:n standardeissa ilmaistaan myös välttämättömyysvaatimus eli poikkeuksen 

tarkkarajaisuuden kunnioittamiseksi valta pakkotyön teettämiseen, samoin kuin sen tarkoi-

tus, tulee rajoittaa tiukasti siihen mikä tilanteessa on tarpeen.193 

 

Potilasturvallisuuslaissa oli kyse työtaistelutilanteesta. On kyseenalaista, soveltuiko tilan-

teeseen perustuslain 23 §:n säännös. Sen sijaan kulkutautiepidemiaan perustuslain 23 § so-

veltuu ja sen nojalla on säädetty koronaepidemian aikana muun muassa ravintoloiden sul-

kemisista. Tulevaisuutta katsoen lienee perusteltua kysyä, voitaisiinko samalla tavoin ra-

joittaa terveydenhuollon henkilöstön oikeuksia perustuslain 23 §:n nojalla. Ennen kuin seu-

raava pandemia iskee, valtioneuvoston on aiheellista tehdä kattava selvitys valmiuslain ja 

siinä säädettyjen valtuuksien käytön soveltumisedellytysten täyttymisestä sekä havaituista 

väärinkäytöksistä, jotta tulevaisuutta varten voidaan oppia koronakevään 2020 tapahtu-

mista. Joka tapauksessa hoitajien perusoikeuksiin puuttuminen valmiuslain nojalla asettui 

osaksi jatkumoa, jossa hallitus turvasi terveydenhuollon kantokykyä asettumalla työnanta-

jan tueksi. 

  

 
191 PeVL 6/2009 vp; Scheinin 13.3.2020. 
192 44/1935, 2 artikla. 
193 ILO 2020, s. 29-30; ILO 2012, kohta 280. 
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4.4 De lege feranda ja johtopäätökset 

 

Olen paikantanut tutkielmassani valmiuslain soveltamiseen liittyneitä epäkohtia hoitajien 

oikeuksien näkökulmasta. Tarkastelin aluksi hoitajien oikeuksia koronaepidemiassa osana 

globaalia pandemiaa ja sen sukupuolittuneita vaikutuksia. Pandemiassa, kuten yhteiskun-

nallisissa kriiseissä yleensä, vaikutukset eivät kohdistu kaikkiin ihmisiin samalla tavalla. 

Rakenteellisen epätasa-arvon vuoksi naiset kohtaavat erilaisissa kriiseissä ja turvallisuus-

uhkien ilmetessä erilaisia haasteita kuin miehet.194  

 

Toin esiin hoitajien asemaan koronapandemiassa liittyviä ihmisoikeusongelmia. Kirjoitin 

hoitoalasta esimerkkinä matalapalkkaisena ja naisvaltaisena alana, esimerkkinä sukupuoli-

segregaation näkymisestä työmarkkinoilla. Näkökulmavalintojeni kautta asetin valmiuslain 

soveltamisen ja hoitajien perusoikeuksiin puuttumisen osaksi globaalin pandemian ja tasa-

arvo-ongelmien kenttää, jossa päätökset ja tavat soveltaa valmiuslakia asettuvat osaksi laa-

jempaa yhteiskunnallista kontekstia.  

 

Tutkielman tarkoitus nivoutuu ensinnäkin osaksi vaatimusta perustella hoitajien perusoi-

keuksien rajoittaminen paremmin kuin mitä se koronakevään aikana valtioneuvostossa teh-

tiin. Perustuslakivaliokunta kritisoi asetusehdotusten perusteluja siitä, ettei niissä välttä-

mättömyysvaatimuksen mukaisesti oltu analysoitu eri toimien vaihtoehtoisuutta. Näin on-

gelmallisena sen, ettei asetusehdotuksissa analysoitu KVTES:n työntekijöiden siirron ja 

vuosilomien jakamisen mahdollistavia säännöksiä suhteessa valmiuslain toimivaltuuksiin. 

Jos valtioneuvoston muistioissa ja osin asetusteksteissä välttämättömyysarvioinnin osuus 

jäi ohueksi, miten työnantajien pitäisi osata soveltaa heille annettuja toimivaltuuksia poik-

keustilassa?  

 

Analysoin koronakevään jälkeen käytyä julkista keskustelua valmiuslaista ja kyseenalaistin 

valmiuslain hoitajien oikeuksia rajoittavien toimivaltuuksien välttämättömyyden tilan-

teessa, jossa sairaanhoitopiirit eivät ole kaikilla muilla keinoilla, kuten tuntuvien koro-

nakorvausten maksamisella, pyrkineet varmistamaan henkilöstön riittävyyttä. Poikkeus-

oloissa jokainen valmiuslain nojalla käyttöön otettava toimivaltuus on perusteltava erik-

seen eikä voida pitää automaationa, että pandemian kaltaisissa kriiseissä täytyy turvautua 

 
194 Tripp 2013, s. 16.  
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hoitajien oikeuksia rajoittaviin toimivaltuuksiin. Ammattijärjestöjen ja mahdollisesti myös 

hoitajien keskuudessa oli epäselvyyttä sen suhteen, olisiko valmiuslakirikkomusta voitu 

soveltaa esimerkiksi tilanteessa, jossa työntekijä olisi jättänyt noudattamatta työvelvolli-

suusmääräystä. Työvelvollisuutta koskenut valmiuslain nojalla annettu asetus muistutti 

hoitajia vuoden 2007 väliaikaisesta potilasturvallisuuslaista, jota olisi voitu käyttää irtisa-

noutuneiden hoitajien määräämiseksi takaisin töihin. 

 

Argumentoin tutkielmassa sen selvittämisen puolesta, että työnantajien poikkeusvaltuuk-

sien väärinkäytökset tulee tutkia. Perustuslakivaliokunta piti keväällä 2020 välttämättö-

mänä, että valtioneuvosto seuraa valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöä ja rapor-

toi eduskunnalle toimivaltuuksien käytöstä viimeistään poikkeusolojen päätyttyä. Poik-

keusolot päättyivät kesäkuussa 2020, mutta valtioneuvosto ei tosiasiassa täyttänyt seu-

ranta- ja raportointivelvollisuuttaan poikkeusolojen päättymistä koskevassa muistiossa. Li-

säksi valiokunta katsoi olevan syytä selvittää tarve säätää työnantajan velvollisuudesta il-

moittaa AVI:lle valmiuslain 93 ja 94 §:n mukaisten toimivaltuuksien soveltamisen aloitta-

misesta työpaikalla. Nähtäväksi jää, selvitetäänkö tämä, kun valmiuslakia aikanaan uudis-

tetaan. 

 

Tutkielmani aineiston perusteella selvisi, ettei työsuojeluviranomaisena toimiva aluehallin-

tovirasto ollut tietoinen valvontavastuustaan poikkeusoloissa. Eduskunnan oikeusasiamies 

ei antanut ratkaisua Tehyn kanteluun työnantajan epäillystä poikkeusvaltuuden väärinkäy-

töstä, sillä sen mielestä työsuojeluviranomaiselle olisi pitänyt tehdä valvontapyyntö. Tulee 

varmistaa, että tulevaisuudessa työntekijöillä, joiden perusoikeuksia valmiuslain nojalla ra-

joitetaan, on riittävät oikeusturvakeinot. Viranomaisen tulisi olla tietoinen toimivallastaan 

ja valvontavastuustaan. 

 

Toimivaltuuksien käytön valvonnan ja seuraamisen sekä viime kädessä henkilöstön oi-

keusturvan parantamiseksi sääntelytarpeen selvittäminen näyttää olevan myös tämän tut-

kielman perusteella vähintäänkin aiheellista. Tehy ehdotti, että valmiuslakiin säädettäisiin 

työntekijöille esimerkiksi nopeutettu valitusmenettely tai jokin muu tehokas oikeussuoja-

keino. Hoitajien oikeuksien näkökulmasta katsottuna näyttääkin erikoiselta, että valmius-

laki mahdollistaa valmiuslakirikkomuksen sisällyttämisen käyttöönottoasetuksiin, mutta 

työnantajien vastuuta toimivaltuuksien väärinkäytöstä ei säädellä valmiuslain tasolla. Ken-

ties tulisikin arvioida, pitäisikö myös työnantajille säätää rikosoikeudellinen vastuu 
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valmiuslakiin.  Oma kysymyksensä on, pitäisikö työntekijöille mahdollistaa rahalliset kor-

vaukset heidän perusoikeuksiensa rikkomisesta.195 

 

Paikantamieni oikeudellisten ongelmien johdosta esitän yhteenvetona ensinnäkin seuraavat 

valmiuslain soveltamista koskevat selvitystarpeet:  

toimivaltuuksien väärinkäytökset, mukaan lukien miten ja missä laajuudessa 

terveydenhuollon työnantajat käyttivät poikkeusvaltuuksia koronakevään 2020 

aikana, missä laajuudessa työnantajat käyttivät normaaliajan lainsäädännön ja 

muun sääntelyn mahdollistamia toimia sekä miten työnantajat perustelivat toi-

mivaltuuksien käytön välttämättömyyden koronaepidemian kannalta; 

 

miten tulevaisuudessa valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottoa harkittaessa 

huomioidaan kattavasti välttämättömyysvaatimus, analysoiden muun sääntelyn 

tarjoamat vaihtoehtoiset toimet ja valmiuslain eri toimivaltuudet. 

 

Toiseksi, seuraavat sääntelytarpeet tulee selvittää: 

 

onko tarpeen säätää valmiuslakiin myös työnantajia koskeva valmiuslakirikko-

mus; 

 

onko tarpeen säätää valmiuslakiin työntekijöitä koskeva oikeussuojakeino; 

 

onko tarpeen säätää valmiuslakiin korvauksista työntekijöille heidän perusoi-

keuksiensa rajoittamisen johdosta; 

 

onko tarpeen säätää valmiuslakiin työnantajille ilmoitusvelvollisuus valvovalle 

viranomaiselle, kun toimivaltuuksia aletaan käyttää työpaikalla. 

 

Pandemian loppu ei ole vielä näköpiirissä, vaikka esimerkiksi suomalaisista on jo rokotettu 

merkittävä osa. Pandemia jatkuu niin kauan kuin uudet virusmuunnokset pääsevät kiertä-

mään rokotteiden tehoa eikä etenkään niin sanotuissa kolmansissa maissa ole rokotettu sa-

massa mittakaavassa väestöä kuin monissa länsimaissa. Tämä pandemia ei tule olemaan 

 
195 Tehyn mediatiedote 19.3.2021 
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viimeinen, ja vielä suurempia maailmanlaajuisia kriisejä tulee muun muassa ilmastokriisin 

myötä. Varautuminen vastaavanlaisiin uhkiin myös lainsäädäntöä kehittämällä näyttää 

välttämättömältä. Terveydenhuollon ja sen henkilöstön, erityisesti hoitajien, keskeisyys 

pandemian kaltaisissa kriiseissä merkitsee osaltaan sitä, että alan naisvaltaisuus, henkilös-

töpula ja matalapalkkaisuus tulee ottaa huomioon valmiuslakia uudistettaessa. Koska suuri 

osa hoitajista on naisia, heidän oikeuksiinsa vaikuttavan valmiuslain uudistamisessa tulee 

tehdä kattava ja syvällinen sukupuolivaikutusten arviointi. 

 

On syytä korostaa, että normaalioloissa tehtävät ratkaisut ja toimet ovat osa varautumista ja 

vaikuttavat siten myös poikkeusolojen toimintaan. On kyse turvallisuuden hallinnasta, joka 

on kokonaisvaltaista toimintaa. Varautumisessa on kyse nimenomaan normaaliolojen jär-

jestelyistä.196 Feministisen turvallisuudentutkimuksen näkökulmasta voi kysyä, miksi hoi-

vaa ei ole nostettu turvallisuuden keskiöön. Jos terveydenhoitoalaa pidettäisiin turvallisuu-

den kannalta keskeisenä alueena, olisiko naisvaltaisen alan työntekijöiden perusoikeuksien 

rajoittaminen kriisitilanteissa yhtä helposti perusteltavissa kuin koronakevään aikana? Hoi-

tajien oikeudet tulee nostaa varautumisen keskiöön. 

  

 
196 Aine et al. 2014, s. 29. 
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