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PM 10.10.2003/OL        ' 
 
EDUSKUNNAN VIRKAMIESLAIN UUDISTAMINEN 

 
1. Virkaehtosopimusjärjestelmän käyttöönottaminen eduskunnassa 

PL 80 § 1 mom. - virkamiesten oikeusaseman perusteista säädettävä laissa 
- nykyisin palvelussuhteen ehtojen osalta neuvottelumenettely - kansliatoimikunta päättää 

yksipuolisesti - käytännössä neuvottelumenettely koskenut lähinnä palkkoja 
- uudessa järjestelmässä palvelussuhteen ehdoista sovitaan työnantajan ja eduskunnan vir-

kamiesyhdistysten kesken 
- järjestelmä rakentuu käytännössä yleisen VESin pohjalle ja sitä täydentävät eduskunnassa voimassa 

olevat palvelussuhteen ehdot 
neuvotteluprosessi säilynee entisellään 

- keskuskanslian, valiokuntasihteeristön ja hallinto-osaston virkamiesten työtaistelukielto (54 §) 
 
2. Muutoksenhaku virkasuhdeasioissa (63 §) 

- oikaisuvaatimusmenettely 
- valitus KHO:lle 
- nykyisin ei muutoksenhausta säädetty, ainoastaan oikeusvaatimusmenettelystä (soveltamisala 

suppeahko) 
 
3. Valtion virkamieslaissa tapahtuneet muutokset 

- valtion virkamieslaki on tullut voimaan 1.12.1994 ja eduskunnan virkamieslaki 1.1.1995 
- otettu huomioon valtion virkamieslaissa tapahtuneet muutokset (PNE s. 2/II) 

 
4. Nimittämistoimivalta eduskunnan kansliassa (10 §) 

- kansliatoimikunnalle keskeinen toimivalta 
- pääsihteerin toimivalta (muut kuin ohjesäännössä luetellut virkamiehet) 

 
5. Sääntelyn täsmentäminen ja selkeyttäminen 

keskeiset toimivaltasäännökset lakiin (esim. 71 §) 
- kokonaan uudet virkasuhteen hakumenettelyä, kielitaitovaatimuksia ja muita erityisiä kel-

poisuusvaatimuksia koskevat säännökset (7, 11 ja 12 §) 
- perustelut kirjoitettu kaikkiin pykäliin 

 
6. Muutoin uusi laki perustuu pääosin voimassa olevaan sääntelyyn 

- pykälien lukumäärästäkin johtuen kirjoitettu kokonaan uusi laki 
 
7. Uuden eduskunnan virkamieslain johdosta tarpeen muuttaa myös eduskunnan kanslian ohjesään- 

töä ja valtion tilintarkastajien johtosääntöä 
kanslian ohjesäännön muutosehdotus sisältää kelpoisuusvaatimuksia ja eräitä sijaisuuksia koskevia 
säännöksiä 

 
8. Täydentävä lakialoite 

- VTV:tä koskevat virkamiesoikeudelliset säännökset sisältyvät eduskunnan virkamieslakiin ja 
VTVL:stä nämä säännökset kumotaan tarpeettomina 

työtuomioistuimelle toimivalta palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa 
 
9. Voimaantulo 

-   vuoden 2004 alussa 
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PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2003 VP LAIKSI EDUSKUNNAN VIRKAMIEHISTÄ YM. 
 
Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle 

 
Puhemiesneuvoston ehdotusta valtiosääntöoikeudelliselta kannalta tarkasteltaessa voidaan heti 
aluksi todeta, että ehdotus on yleisesti ottaen varsin ongelmaton. Ehdotusta on 
oikeusministeriössä tarkasteltu lähinnä perustuslain 6,13, 21, 80 ja 125 §:n kannalta. 

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on 
säädettävä lailla. Perustuslain esitöiden mukaan myös virkamiesten oikeusaseman perusteet 
kuuluvat lausekkeen piiriin (HE 1/1998 vp, s. 131). Perustuslakivaliokunta on muistuttanut 
tästä vuonna 2000 kunnallisten viranhaltijoiden osalta (PeVL 3/2000 vp) ja vuonna 2001 
Kansaneläkelaitoksen henkilöstön osalta (PeVL 7/2001 vp) ja tuomareiden osalta (PeVL 
19/2001 vp). Tämä on asianmukaisesti otettu huomioon puhemiesneuvoston ehdotuksessa. Kun 
eduskunnan virkamiehistä annettavaksi ehdotetun lain 63 §:ään on sisällytetty säännökset 
muutoksenhausta vir-kasuhdeasioissa, täyttyvät myös perustuslain 21 §:n 
oikeusturvasäännöksen vaati- 
mukset.. 

Mainitun lain 6 §:n 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi syrjintäkiellosta virkamiehiä 
nimitettäessä ja 16 §:ssä asetettavaksi työnantajalle virkamiesten tasapuolisen kohtelun 
vaatimus niin, ettei ketään perusteettomasti syrjitä mainitussa lainkohdassa luetelluista syistä. 
Ehdotettu sääntely täyttää hyvin perustuslain 6 §:n 1 momentin yleisen 
yhdenvertaisuussäännöksen ja 2 momentissa säädetyn syrjintäkiellon asettamat vaatimukset. 

Erityisesti on vielä tarkasteltu kysymystä siitä, onko virkamiesten lakko-oikeus otettu 
ehdotuksessa asianmukaisesti huomioon. Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan nykyisen 
perustuslain 13 §:n 2 momenttiin sisältyvän ammatillista järjestäytymisvapautta koskevan 
säännöksen katsotaan merkitsevän, että tätä vapautta esimerkiksi lailliseen 
työtaistelutoimenpiteeseen osallistumalla käyttävälle ei saa aiheutua siitä haitallisia 
seuraamuksia (HE 309/1993 vp, s.61). Säännöstä on perustellusti käytetty perusteena kannalle, 
jonka mukaan oikeus lakkoon ja muihin työtaistelutoimenpiteisiin nauttii tietyn laajuista 
perustuslain suojaa, kun työtaistelutoimenpiteet ovat olennainen osa ammatillisen järjestön 
toimintaa (ks. mm. Olavi Sulkunen: Kansainväliset ammattiyhdistysoikeudet, Vammala 2000, 
s. 510-518 sekä Kaarlo Tuori: Yhdistymisvapaus (PL 13 §) teoksessa Perusoikeudet, Juva 1999, 
s. 458-459 ja siinä mainittu muu kirjallisuus). Eduskunnan virkamiehistä annettavaksi 
ehdotetun lain 17 §:n mukaan työnantaja ei saa kieltää virkamiestä liittymästä eikä kuulumasta 
yhdistykseen eikä painostaa tätä liittymään johonkin yhdistykseen tai kieltää siitä eroamasta. 
Tämä pääsäännön sisältävä säännös täyttää perustuslain 13 §:n 2 momenttiin perustuvan 
ammatillisen järjestäytymisvapauden asettamat vaatimukset. Mainitun lain 21 §:ksi ehdotetussa 
säännöksessä kiellettäisiin kuitenkin lain 46 §:n 2 momentissa tarkoitetun työnantajaa 
edustavan virkamiehen toimiminen eduskuntaan palvelussuhteessa 
olevia edustavassa yhdistyksessä sellaisessa asemassa, että yhdistyksessä toimiminen olisi 
ristiriidassa sanotun virkatehtävän kanssa, ja asetettaisiin näin säännöksessä tarkoitetuille 
virkamiehille lakko-oikeuteen kohdistettavia rajoituksia. Ammatillisen järjestäytymisvapauden 
ydin, kuuluminen ammatilliseen yhdistykseen, olisi kuitenkin heidänkin osaltaan rajoitusten 
ulkopuolella. Tämän huomioon ottaen ja ehdotuksen perusteluissa mainituista eduskunnan 
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asemasta ylimpänä valtioelimenä johtuvista erityisen painavista syistä ehdotettuja ammatillisen 
järjestäytymisvapauden rajoituksia, joiden voidaan myös arvioida olevan sääntelyn tavoitteisiin 
nähden oikeasuhteisia niiden kohdistuessa vain suhteellisen pieneen rajattuun osaan eduskunnan 
virkamieskunnasta, voidaan pitää hyväksyttävinä (ks. mm. Sulkunen, mt. s. 585-586). 

Perustuslain 125 §:n 1 momentin mukaan lailla voidaan säätää, että "määrättyihin" julkisiin 
virkoihin ja tehtäviin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Perustuslain esitöiden mukaan 
sanonnalla "määrätty" ilmaistaisiin periaate, jonka mukaan kansalaisuusvaatimuksia tulisi 
asettaa vain rajoitetusti ja perustellusta syystä.(HE 1/1998 vp, s. 180). Sanalla "määrätty" on 
kuitenkin kielessä myös tietty yleinen merkitys. Nyt lähinnä kysymykseen tulevassa 
merkityksessä sen synonyymi lienee "tietty". Tämän huomioon ottaen, ja kun tällaiset vain 
Suomen kansalaisille avoimet virat esimerkiksi valtion virkamieslain (750/1994) 7 §:ssä on 
yleisesti ottaen lueteltu tai määritelty tarkemmin kuin niin sanotut erittelyvirat lain 4 §:n 2 
momentissa, herää kysymys, ovatko tällaiset virat eduskunnan virkamiehistä annettavaksi 
ehdotetun lain 9 §:ssä riittävän tarkoin rajoitetut, jos viroiksi säädettäisiin ehdotetuin tavoin 
erittely-virat ("valtion talousarviossa eriteltävä virka tai siihen kuuluvien tehtävien hoitamista 
tarkoittava määräaikainen virkasuhde"), joiden luettelo ehdotetun lain 4 §:n 2 momentissa ei ole 
tyhjentävä. Perustuslain esitöiden henki näyttää kuitenkin tulleen riittävän asianmukaisesti 
huomioon otetuksi lakia valmisteltaessa, erityisesti kun otetaan huomioon se, että 
erittelyvirkojen luetteloa nyt on ehdotettu lyhennettäväksi, minkä johdosta voitaneen katsoa, 
että ehdotus tältäkin osin on ainakin perustuslain 125 §:n 1 momentin suuntainen. 
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Uuden virkamieslain säätäminen eduskunnan virkamiehille on aiheellista heitä koskevan sääntelyn 

selkeyttämisen ja erityisesti PL 80 §:n vaatimusten huomioon ottamisen vuoksi. Lakiehdotukseen ei 

nähdäkseni sisälly valtiosäännön kannalta mitään merkittäviä ongelmia. Tarkastelen seuraavassa vain 

joitakin ehdotuksen yksityiskohtia. Otan esille myös joitakin muita kuin varsinaisesti 

valtiosääntöoikeudellisia kysymyksiä. - Taustaksi on ehkä syytä vielä mainita, että olen ollut jäsenenä 

kansliatoimikunnan asettamassa toimikunnassa, joka on valmistellut ehdotuksen. 
 

10 §. Säännöksen 4 momentti koskee Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajaa. Pääjohtajan 

toimikausi on kuusi vuotta. Momentin lopun mukaan virkaan valittu vapautuu "valtion tai 

eduskunnan viran" hoitamisesta siksi ajaksi, jonka hän on pääjohtajana. Käytetty ilmaus ei tarkoita 

sitä, että eduskunnan virkamiehet eivät olisi valtion palveluksessa, vaan se liittyy lähinnä siihen, että 

valtion virkamieslakia ei sen 3 §:n mukaan sovelleta mm. eduskunnan virkamiehiin. Asialla ei ole 

suurta käytännön merkitystä, mutta periaatteessa voidaan kysyä, miksi momentin lopussa säädetty 

vapautuminen ei koske myös niitä muita sinänsä valtion palveluksessa olevia (eduskunnan 

ulkopuolisia) virkamiehiä, joihin viitatun mainitun 3 §:n mukaan ei sovelleta valtion virkamieslakia. 

Tällaisessa asemassa voisi olla esim. Suomen Pankin vakinainen virkamies, joka tulisi nimitetyksi 

pääjohtajaksi. 

14 §. Säännös koskee terveydentilaa koskevien tietojen antamista ennen virkaan nimittämistä. 

Säännöksen sanamuotoon voidaan kielen kannalta liittää pari huomiota. Säännöksen ensimmäisen 

virkkeen alussa erotetaan toisistaan virkaan ja virkasuhteeseen nimittäminen. Kun saman virkkeen 

lopussa liitetään selvitysten antamisvelvollisuus vain "virkasuhteen" hoidon kannalta tarpeellisiin 

tietoihin, voi ilmaus olla virkkeen alun huomioon ottaen hiukan hämäävä. Tosiasiallista epäselvyyttä 

tarkoituksesta tuskin voi syntyä. - Säännöksen sanamuoto edellyttää "virkasuhteen hoidon kannalta" 

tarpeellisten tietojen antamista. Sanonta on sikäli virheellinen, että kysymys ei ole viran hoidossa 

tarpeellisten (viran hoidossa käytettävien) tietojen antamisesta, vaan viranhoitamisen edellytysten 

arvioinnissa tarpeellisten tietojen antamisesta Tässä suhteessa voidaan käytettyä ilmausta verrata 

terveystarkastuksiin velvoittamista koskevaan 24 §:äan, jossa puhutaan terveystarkastuksiin 
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määräämisestä, jos se on "tarpeen tehtävän hoitamisen edellytysten selvittämiseksi." (Toisaalta on 

kyllä 24 §:n alku kirjoitettu samaan tapaan kuin 14 §.) Vaikka epäselvyyttä 14 §:n tarkoitukssesta ei 

käytännössä ehkä syntyisikään, on muotoiluilta syytä edellyttää tarkkuutta, kun kyseessä on 

perustuslaissa turvattua yksityisyyden suojaa koskeva järjestely. 
 

29 §. Säännös koskee eräiden johtavassa asemassa olevien virkamiesten 

irtisanomismahdollisuutta myös muissa kuin 30 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa. Nämä virkamiehet 

voidaan säännöksen mukaan irtisanoa "kun siihen on virkasuhteen luonne huomioon ottaen 

hyväksyttävä ja perusteltu syy". Säännöksen suhde perustuslaissa osoitettuun palvelussuhdeturvaan 

ansaitsee hieman huomiota. Perustuslain 18,3 §:n mukaan ketää ei saa "ilman lakiin perustuvaa syytä" 

erottaa työstä. Säännös koskee myös virkasuhteita. Jotta vaatimus lakiin perustuvasta syystä tulisi 

täytetyksi, täytyy laissa olla jotenkin osoitettu rriinkälaisilla syillä erottaminen työstä on mahdollista. 

Perustuslakivaliokunta on kirkkolain muutosta koskeneessa lausunnossaan pevl 30/96 vp todennut 

tuossa laissa käytetystä ilmauksesta " milloin siihen on perusteltu syy" seuraavasti: "Yleisesti ottaen 

tällaista sääntelyä ei voida pitää perustuslain kannalta riittävänä, koska siinä ei kuvata erottamisen 

perusteena kyseeseen tulevia syitä." 
 

Nyt ehdotettu irtisanomisperuste - sen muotoilu - on varsin väljä. Minkälaiset syyt täyttävät ja 

rninkälaiset eivät täytä vaatimusta hyväksyttävyydestä ja perustelluudesta juuri virkasuhteen luonteen 

huomioon ottaen? Ehdotuksen perusteluissa ei ole mitään yli säännöksen sanamuodon. Väljyyttä voi 

ehkä havainnollistaa spekuloiva kysymys, miten asiaan mahdettaisiin suhtautua jos yleistä tällaista 

"tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä "- kriteeriä oltaisiin ajamassa suoritustason 

työsuhteiden irtisanomisiin. 
 

Toisaalta voidaan todeta, että eräisiin ylempiin virkamiehiin on vakiintuneesti 

sovellettu/voitu soveltaa muuten käytettävissä olevien perusteiden lisäksi väljempiä 

irtisanomis/vapauttamisperusteita. Nyt     ehdotettua     selvästi      väljempi 

irtinsanomismahdollisuus sisältyy siten valtion virkamieslain 26 §:ään: "voidaan ...irtisanoa, kun 

siihen on syytä". Säännöksen tausta tai varhemmat muotoilut ovat toisaalta ajalta ennen vuoden 1995 

perusoikeusuudistusta ja silloin perustuslakiin otettua palvelussuhdesuojasäännöstä. Asiallisesti 

voidaan pitää välttämättömänä, että ylimpiin, johtavassa ja julkisesti tärkeässä asemassa oleviin 

virkamiehiin voidaan soveltaa joustavampia ja nopeammin käytettävissä olevia keinoja virasta 

vapauttamiseen kuin "rivivirkamiehiin". Kuinka konkreettisesti ja rajaten tällaisiin menettelyihin 

oikeuttavat tilanteet/perusteet on osoitettava laissa, jää PL 18, 1 §:n kannalta tarkasteltuna jossain 

määrin harkinnanvaraiseksi. Se, että kyseessä on perusoikeuden suojaa koskeva järjestely sinällään 



 

tietysti edellyttää tarkkarajaisuutta ja konkreettisuutta. Nähdäkseni tässä kuitenkaan ei ole ainakaan 

mitään selvää perustuslain säännöksestä johtuvaa estettä määritellä ko. virkoja koskeva, yleisiä 

säännöksiä täydentävä irtisanomismahdollisuus siihen tapaan kuin ehdotuksessa on tehty. 
 

Säännöksen tarkentaminen joustavuuden säilyttävällä tavalla ei toisaalta kai olisi mahdotonta. 

Virkamieslakeja edeltäneessä ns. Nimittämiskirjalaissa taisi olla kriteerinä "kun yleinen etu sitä 

vaatii". Kaikesta joustavuudestaan huolimatta tämänkaltainen edellytys osoittaisi jotain siitä, 

minkälaatuinen ja kuinka painava syyn tulisi olla, ja voisi esim. viestittää sitä, että pelkkä 

(puoIue)poliittinen syy ei ole riittävä. 
 

54 §. Säännös sisältää keskuskanslian eräiden yksiköiden virkamiehiä koskevan työtaistelukiellon. 

Vain tätä säännöstä on konkreettisesti käsitelty ehdotuksen perustelujen Säätämisjärjestys-jaksossa. 

Säännöksen perustuslainmukaisuuteen liittyviä perusteluja on esitetty laajemmin myös 

yksityiskohtaisissa perusteluissa ( s. 20). Pidän ehdotuksessa esitettyjen perustelujen linjaa 

asianmukaisena. Lakko-oikeutta ei ole erikseen turvattu perustuslaissa, mutta oikeus 

työtaistelutoimenpiteisiin liittyy läheisesti perustuslaissa turvattuun ammatilliseen 

järjestäytymisvapauteen (PL 13,2 §). Kaikkia perusoikeuksia (hengensuojan ja ihmisarvon suojan 

tyyppiset säännöstöt tässä sivuuttaen) voidaan joillain edellytyksillä joissain määrin rajoittaa eikä 

lakko-oikeudella voi oikeudellisesti tarkasteltuna ymmärrettävästi olla perusoikeuksien suojaa 

vahvempaa suojaa. Lakko-oikeuden kytkentä perustuslaissa turvattuun järjestäytymisvapauteen 

merkitsee kuitenkin sitä, että lakko-oikeuden rajoitukset on laissa asianmukaista sekä rajoittaa 

välttämättömään että osoittaa tarkkarajaisesti. 
 

Eduskunnan valtioelimenä toiminnan turvaaminen kaikissa oloissa on sekä yhdyskunnan toimintojen 

että valtiosäantöisen järjestelmän kannalta perustavanlaatuinen vaatimus. Tämä vaatimus ei merkitse 

vain eduskunnan toiminnan ja toimintamahdollisuuksien tosiasiallisten loukkausten puuttumista, vaan 

myös sitä, että yleisöllä ja valtiollisen järjestelmän eri osilla on voitava olla mahdollisuus luottaa 

siihen, että eduskunta kykenee häiriöittä hoitamaan sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät. Tämä 

merkitsee mielestäni väistämättä sitä, että eduskunnan valtioelintoiminnan häiriöttömän hoitamisen 

kannalta välttämättömät palvelut eivät saa joutua lakon eivätkä edes lakon uhan ja siitä aiheutuvan 

epävarmuuden kohteeksi. Jos lähdetään siitä, että ei saa syntyä epävarmuutta eduskunnan kyvystä 

toimia, ei mahdollista lakonuhkatilannetta koskevissa järjestelyissä voida pitää riittävänä sitä, että 

käytävistä neuvotteluista taikka jonkin elimen (minkä ?) päätöksistä jäisi riippumaan, mihin 

eduskunnan toimintoihin lakko ei tule kohdistumaan . Jo ennalta pitää olla selvää, että eduskunnan 

toimintakykyä valtioelimenä vaarantavaa lakkotilannetta ei voi kehittyä. 
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Edellä viitattujen näkökohtien valossa tarkasteltuna jää ehdotettuun järjestelyyn nähdäkseni vain 

kaksi asiaa, jotka ovat valtiosäännön kannalta ehkä ongelmallisia. Toinen on kysymys siitä, onko 

lakkokiellon piiriin tuleva henkilöryhmä tässä muodostettu riittävän suppeaksi - vain välttämättömään 

rajoittuvaksi - ja selvärajaiseksi. Tämä voi olla arviointikysymys, mutta ymmärtääkseni nyt ehdotettu 

rajaus ainakin suunnilleen vastaa sitä, mitä eduskunnan toimintamahdollisuuden suojaamistavoitteen 

kannalta voidaan pitää välttämättömänä. 
 

Toinen mahdollisesti ongelmallinen kysymys on teknissävyinen. Ehdotetussa 54 §:ssä mainitaan ne 

keskuskanslian yksiköt, joiden virkamiehiä lakkokielto koskee. Keskuskanslian jako yksiköihin ja 

laajemminkin kanslian organisaatio on kuitenkin määritelty eduskunnan päättämällä eduskunnan 

kanslian ohjesäännöllä (320/1987, muutoksia kai viimeksi    722/2000).    Tämä voisi periaatteessa 

merkitä sitä, että lakkokiellon soveltamisala - sen piiriin tulevia virkamiehiä koskeva määrittely - 

voisi tosiasiassa laajentua päätöksillä, jotka tehdään lain tason alapuolella kanslian ohjesäännön 

muutosten muodossa (vaikkapa niin, että kansainvälisten asiain yksikkö siirrettäisiin 

keskuskansliaan). Perusoikeusyhteyksissä ei yleensä voida pitää asianmukaisena ja mahdollisena, että 

perusoikeuden rajoituksen soveltamisalaa voitaisiin merkittävästi laventaa lain tason alapuolella 

myöhemmin tehtävillä normipäatöksillä. Se, että näiden "alemmantasoisten säädösten" antajana 

tässä on eduskunta, ei voi sinällään muuttaa tätä lähtökohtaa. Korrekti ja periaatteessa tietysti 

mahdollinen menettely olisi se, että laissa tarkemmin säädettäisiin eduskunnan kanslian 

organisaatiosta ja lakkokiellon rajat sidottaisiin tähän määrittelyyn. Joustavuusnäkökohdat taas 

puoltavat sitä, että organisaatiojärjestelyjä ei tarkoin sidota laissa. 
 

Jos tässä olisi kyseessä tilanne, jossa asetuksenantajalle olisi tulossa mahdollisuus laventaa 

perusoikeuksiin liittyvän rajoittavan järjestelyn soveltamisalaa, ei hevin olisi ajateltavissa, että 

ainakaan merkittävä tällainen järjestely voitaisiin hyväksyä tavallisessa laissa. Tässä ovat kuitenkin 

kyseessä eduskunnan sisäiset järjestelyt ja niitä säätelevät eduskunnan oman aloitteen varassa 

liikkuva laki ja täysistunnon päätöksistä riippuva alempi säädös. Tähän nähden on ehkä ajateltavissa, 

että ongelma voidaan hoitaa sillä, että perustuslakivaliokunta (ja ehkä täysistunto) nimenomaisesti 

edellyttää, että jos kanslian organisaatiota (kanslian ohjesääntöä) myöhemmin muutetaan 

lakkokiellon kohteena olevan henkilöpiirin laajuuteen merkittävästi vaikuttavalla tavalla, on muutos 

samalla "laintasoistettava" nyt puheena olevan 54 §:n muutoksella. 
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Oili Mäenpää 10.10.2003 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä sekä 
eduskunnan päätöksiksi eduskunnan kanslian ohjesäännön ja valtion 
tilintarkastajien johtosäännön muuttamisesta (PNE 1/2003 vp) 
 
 
 
 
 

Selvitys ja tiedot terveydentilasta (14 §) 
 
Ehdotettu velvollisuus antaa terveydellisiä tietoja merkitsee 
puuttumista perustuslain 10§:n 1 momentissa jokaiselle turvattuun 
yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan. Tiedot henkilön 
terveydentilasta ovat henkilötietolain 11 §:ssä säädetyn 
käsittelykiellon piiriin kuuluvia arkaluonteisia tietoja. 
Perustuslakivaliokunta on katsonut tällaisten tietojen käsittelyn 
sallimisen koskettavan yksityiselämään kuuluvan henkilötietojen 
suojan ydintä (PeVL 64/2002 vp ja siinä mainitut lausunnot). 
Ehdotettu velvollisuus on valtiosääntöoikeudellisesi 
merkityksellinen myös siksi, että perustuslain 6 §:n 2 momentin 
syrjintäkieltosäännöksen mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää 
perustetta asettaa eri asemaan terveydentilan perusteella. 
 
Säännöksessä edellytetty velvollisuus osallistua tarvittaessa 
terveystarkastuksiin ja tutkimuksiin puuttuu perustuslain 7 §:ssä 
turvattuun yksilön henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Tällainen 
terveystarkastus voi rajoittaa myös henkilön itsemääräämisoikeutta, 
joka valtiosääntöoikeudeliisesti kiinnittyy perustuslain säännöksiin 
henkilökohtaisesta vapaudesta ja yksityiselämän suojasta (PeVL 
39/2001 vp, s. 2/I). Tätä arviota ei olennaisesti muuta se, että henkilö 
voi välttää velvollisuuden peruuttamalla hakemuksensa virkaan. 
 
Terveystietojen antamisvelvollisuus sekä tarkastuksiin ja 
tutkimuksiin alistumisveivollisuus edellyttävät eduskunnan viraston 
tarpeellisuus-arviota, jossa on otettu huomioon virkasuhteen hoidon 
asettamat konkreettiset vaatimukset. Lisäksi velvollisuudet voivat 
toteutua vain viraston pyynnöstä. Ehdotettu sääntely täyttää näin 
ollen perustuslain asettamat vähimmäisvaatimukset (ks. myös PeVL 
64/2002 vp). 

Yhdistystoiminnan rajoitus (21 §; 60 §) 

 



 
 
Perustuslain 13 §:n 2 momentissa turvattuun yhdistymisvapauteen 
sisältyy muun muassa oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan. 
Tämä oikeus kuuluu myös eduskunnan virkamiehille. Työnantajaa 
edustava eduskunnan virkamies ei kuitenkaan säännösehdotuksen 
mukaan saisi toimia eduskuntaan palvelussuhteessa olevia 
edustavassa yhdistyksessä sellaisessa asemassa, että 
yhdistyksessä toimiminen on ristiriidassa sanotun virkatehtävän 
kanssa. 
 
Yhdistymisvapauden rajoitus täyttää tässä tapauksessa perus-
oikeuksien yleiset rajoitusedellytykset. Erityisesti voidaan todeta, 
että työnantajaa edustavan virkamiehen yhdistymisvapauden 
ydinalueelle ei kuulu toimiminen ammattiyhdistyksessä keskeisessä 
asemassa siten, että toiminta olisi ristiriidassa sanotun 
virkatehtävän kanssa. Rajoitus on tämänkin vuoksi hyvin suppea, 
koska se ei rajoita kyseisen virkamiehen muunlaista 
(ammatti)yhdistystoimintaa. Tällä tavoin kohdennettuna se täyttää 
myös suhteellisuusperiaatteen vaatimukset. Kun tarkempia 
säännöksiä yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan lailla, 
ehdotetunlaisesta yhdistystoiminnan rajauksesta voidaan säätää 
lailla. 
 
Ehdotettuun 21 §:n rajoitukseen liittynee heijastusvaikutuksena 60 
§:n säännös, jonka mukaan eduskunnan virkamiestä voitaisiin estää 
osallistumasta palvelussuhteen ehtoja, työrauhaa tai työriitoja 
koskeviin neuvotteluihin virkamiesyhdistyksen edustajana, jos 
siihen on erittäin pakottava syy. Tällainen syy voinee olla vain 21 
§:ssä tarkoitettu työnantajan edustamistehtävä, joten on hyvin 
ajateltavissa, että 21 § kattaa myös nämä tilanteet. Muutenkin 
ehdotettu 60 §:n säännös jää soveltamisedellytyksiltään jossain 
määrin epäselväksi ja myös epämääräiseksi yhdistymisvapauden 
rajoituksena. Tämän erityissäännöksen tarpeellisuus on vähemmän 
ilmeinen, koska ehdotettu 21 § riittänee sääntelemään tällaisen 
tilanteen. 

 
Terveydellisten tietojen antamisvetvollisuus ja velvollisuus osallistua 
terveystarkastuksiin (24 §) 

 
Velvollisuus osallistua terveystarkastukseen merkitsee puuttumista 
yksilön perustuslain 7 §:ssä turvattuun henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen. Pakollinen, virkasuhteessa olevaan 
virkamieheen kohdistuva terveystarkastus rajoittaa myös henkilön 
itsemääräämisoikeutta, joka valtiosääntöoikeudeliisesti kiinnittyy 
perustuslain säännöksiin henkilökohtaisesta vapaudesta ja 
yksityiselämän suojasta. 
 
Lakiehdotuksen 24 §:n säännökset terveystietojen antamisesta ja 
terveystarkastuksiin ja -tutkimuksiin osallistumisesta vastaavat 
pääosiltaan perustuslakivaliokunnan käytännössä asetettuja 
vaatimuksia (PeVL 39/2001 vp). Velvollisuus on kuitenkin 
ehdotetussa säännöksessä sidottu perusoikeusrajoitusten 
sallittavuuden kannalta suhteellisen väljään tarpeellisuus-kriteeriin. 
Säännöstä olisi siksi perusteltua täydentää kytkemällä siinä 
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tarkoitettujen tietojen antamisvelvollisuus tiukempaan 
väTffämäffömyys-edellytykseen (vrt. samoin PeVL 64/2002 vp). 

 
Virkasuhteen päättäminen (28-29 §) 

 
Perustuslakivaliokunta on pitänyt valtiosääntöoikeudellisesi 
ongelmattomana kunnallisen viranhaltijan irtisanomisperustetta, 
jonka mukaan viranhaltijasta johtuvasta syystä ei saa irtisanoa, ellei 
tämä "syy ole asiallinen ja painava" (PeVL 64/2002 vp). Sama asia on 
ilmaistu valtion virkamieslain 25 §:n 2 momentin yleissäännöksessä 
siten, että irtisanoa ei saa, ellei "syy ole erityisen painava", eli 
samalla tavalla kuin ehdotetussa säännöksessä. Tällaista erityisen 
painava -perustetta voidaan pitää perustuslain 18 §:n 3 momentin 
kannalta riittävän täsmällisenä (PeVM 13/2002 vp). 
 
Lakiehdotuksen 29 §:ssä mainitut virkamiehet olisivat 
irtisanottavissa, kun siihen on "virkasuhteen luonne huomioon 
ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy". Ottaen huomioon näiden 
virkamiesten tehtävät ja asema sekä perustuslakivaliokunnan tuore 
arvio vastaavalla tavalla muotoillusta säännöksestä (PeVM 13/2002 
vp), myös tällaista määrittelyä voidaan pitää perustuslain 18 §:n 3 
momentin kannalta riittävän täsmällisenä. 

 
Kielto osallistua työtaistelutoimenpiteeseen (54 §) 

 
Säännökseen sisältyy keskuskanslian, valiokuntasihteeristön ja 
hallinto-osaston virkamiehiä koskeva kielto ryhtyä 
työtaistelutoimenpiteeseen. Ehdotettua säännöstä on arvioitava 
perustuslain 13 §:n 2 momentissa turvatun ammatillisen 
yhdistymisvapauden kannalta. Mainitussa säännöksessä ei ole 
nimenomaisesti suojattu työtaistelu-oikeutta, eikä 
perustuslakivaliokunta myöskään ole vielä nimenomaisesti arvioinut 
tällaisen oikeuden perustuslaillisen suojan ulottuvuutta. 
 
Kyseistä perusoikeussäännöstä koskevassa hallituksen esityksessä 
(HE 306/1993 vp, 61) ei oteta nimenomaista kantaa siihen, suojaako 
säännös työtaisteluoikeutta Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin 
vakiintuneesti puollettu kantaa, jonka mukaan ammatillinen 
järjestäytymisvapaus ei toimisi asianmukaisesti, ellei siihen kuuluisi 
oikeus osallistua työtaistelutoimenpiteisiin (Kastari 1972, Saraviita 
1998, Tuori 1999, Kairinen ym. 2002). Myös eräät kansainväliset 
sopimukset, varsinkin ILO:n sopimus numero 87, kytkevät 
ammatillisen yhdistymisvapauden ja työtaisteluoikeuden kiinteästi 
yhteen. Euroopan ihmisoikeussopimus sen paremmin kuin KP-
sopimuskaan eivät tosin määrittelen lakko-oikeutta. Sen sijaan TSS-
sopimuksen 8 artiklan ja Euroopan sosiaalisen peruskirjan 6(4) 
artiklan nojalla työtaisteluoikeus velvoittavat jäsenvaltiot 
tunnustamaan työntekijöiden "oikeuden ryhtyä yhteistoimiin, kuten 
lakkoon". Lähtökohtana voidaan tätä taustaa vasten pitää, että 
perustuslain 13 §:n 2 momentissa turvattuun ammatilliseen 
yhdistymisvapauteen sisältyy myös oikeus käyttää 
työtaistelutoimenpiteitä, muun muassa lakkoa. 
 



 

Lakiehdotuksen sisältämä työtaistelukielto koskisi 340 virkamiestä 
eduskunnan virastoissa olevista noin 620 virkamiehestä, joten sen 
soveltamisala olisi suhteellisen laaja. Kiellolla on sinänsä varsin 
painava ja hyväksyttäväkin peruste, sillä sillä pyritään ylimmän 
valtioelimen toiminnan häiriöttömyyden ja ennustettavuuden 
turvaamiseen. Kielto sisältää kuitenkin perusoikeusrajoituksiin 
kohdistuvan suhteellisuusperiaatteen kannalta laajahkon sekä varsin 
ankaran ja kategorisen puuttumisen ammatillisen 
yhdistymisvapauden käyttämisen merkitykselliseen elementtiin. 
 
Suhteellisuusperiaatteen kannalta hyväksyttävämpi tapa turvata 
ylimmän valtioelimen toimintamahdollisuudet saattaisikin olla 
esimerkiksi mahdollisuus väliaikaisesti lykätä 
työtaistelutoimenpidettä erityisen painavasta, eduskunnan 
toimivuuden takaamisen varmistamiseen liittyvästä syystä taikka 
erityisen sovittelumenettelyn käyttöönotto. Toisaalta esimerkiksi 
ylimpien tuomarien osalta vastaavanlaista työtaistelukieltoa on 
pidetty ongelmattomana vain, mikäli kiellon kohteena olevaan 
ryhmään kuuluvien henkilöiden palkkaus ja muut palvelussuhteen 
ehdot järjestetään lailla (PeVL 19/2001 vp). Vastaavanluonteista 
erityisjärjestelyä ei valmistelussa liene selvitelty ja harkittu 
eduskunnan virkamiesten osalta. 
 
Lakiehdotukseen ei sisälly tämänluonteisia, ehdotonta 
työtaistelukieltoa pehmentäviä sääntelyjä, vaikka on hyvin 
ajateltavissa, että tässä tapauksessa täydellisen kiellon sijasta 
työtaisteluoikeutta rajoitetaan eri tavoin mutta ehdotettua 
niukemmin. Työtaistelutoimenpiteiden rajoittaminen olisi myös 
lainsäädäntöteknisesti mahdollista ehdotettua konkreettisemmin 
kytkeä tarpeeseen taata eduskunnan toiminnan häiriöttömyys ja 
ennustettavuus. Kun myös eduskunnan virastojen toiminnassa on 
tärkeä taata perusoikeuksien toteutuminen, ehdotettu kielto ei näin 
väljästi ja laajasti muotoiltuna ilmeisestikään sopeudu perustuslain 
perusoikeussuojalle asettamiin vaatimuksiin. 

 
Oikeusturva (63 §:n 3 mom.) 

 
Lakiehdotuksen 63 § koskee muutoksenhakua ja sillä avataan 
eduskunnan virkamiehiä koskeviin päätöksiin kohdistuva 
muutoksenhakumahdollisuus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Tällaista uutta muutoksenhakumahdollisuutta riippumattomaan 
tuomioistuimeen voidaan pitää asianmukaisena ja perustuslain 21 
§:n edellyttämät oikeusturvan saatavuusvaatimukset täyttävänä. 
 
Lakiehdotuksen 63 §:n 3 momentin sisältyy kuitenkin valituskielto, 
jonka mukaan nimityspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Valituskieltoa ei ole mitenkään perusteltu. Samanluonteinen nimitys-
päätöksiä koskeva valituskielto sisältyy tosin voimassaolevan 
valtion virkamieslain (1994/750) 59 §:ään. Tätä valituskieltosäännöstä 
ei arvioitu valtiosääntöoikeudelliselta kannalta 
perustuslakivaliokunnan lausunnossa (PeVL 5/1994), mihin osaltaan 
saattoi vaikuttaa sekin, että valtion virkamieslaki käsiteltiin ennen 
perusoikeusuudistuksen voimaantuloa. Muihin kuin kunnallisiin 
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virkanimityspäätöksiin kohdistuva valituskieltoa muodostaa lisäksi 
vakiintuneen osan Suomen virkamiesoikeudellista järjestelmää. 
 
Nimityspäätöksiä koskeva valituskielto ei kuitenkaan ole täysin 
ongelmaton perustuslain vaatimusten kannalta. Sitä on nähdäkseni 
arvioitava lähinnä perustuslain 21 §:n 1 momentin kannalta. Valitus-
kielto voi nimittäin vaikuttaa sekä mainitun momentin turvaamaan 
oikeuteen saada asiansa asianmukaisesti käsittelyksi että 
säännöksessä taattuun oikeuteen saada oikeuttaan ja 
velvollisuuttaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun 
riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. 

 
Oikeus asianmukaiseen menettelyyn nimitysasian käsittelyssä 

 
Eduskunnan virkamiehen nimitysasian asianmukaista käsittelyä 
sääntelevät erityisesti asiaa valmistelevan ja nimittävän 
viranomaisen menettelyä sekä harkinta- ja toimivaltaa koskevat 
suhteellisen yksityiskohtaiset, laintasoiset säännökset. Niiden 
perusteella voidaan todeta, että myös eduskunnan virkamiehiä 
koskevan nimitysvallan käyttö on nykyään suhteellisen tarkoin 
sidottua oikeudellista harkintaa, jossa puhtaille 
tarkoituksenmukaisuusnäkökohdille jää varsin vähän sijaa. 
 
Erityisesti nimitykseen liittyvän harkintavallan käyttöä ohjaavat ja 
rajoittavat seuraavat velvoitteet ja rajoitukset: 

• velvollisuus noudattaa perustuslain 125 §:n 2 momentissa 
säädettyjä yleisiä nimitysperusteita (myös lakiehdotuksen 6.1 
§:n viittaussäännös) 

• perustuslain 6 §:n 2 momentin syrjintäkielto (myös laki-
ehdotuksen 6.3 §) 

• etukäteen määritellyt kelpoisuusvaatimukset (lakiehdotuksen 
3 luku) 

• hallintolain 6 §:ssä säädettyjen hallinnon oikeusperiaatteiden 
noudattamisvelvollisuus nimitysharkintaa käytettäessä. 

Myös eduskunnan virkaa hakevalla henkilöllä on oikeus saada 
asiansa asianmukaisesti käsitellyksi. Mikäli henkilöllä ei ole 
tehokkaita oikeusturvakeinoja käytettävissään, tällaisen 
asianmukaisen käsittelyn takeet voivat kuitenkin jäädä vajavaisiksi. 
Ylimääräisen muutoksenhaun mahdollisuutta ei tässä suhteessa 
voitane pitää riittävänä, koska kyseisen oikeusturvakeinon käytön 
kynnys on varsin korkealla ja sen soveltamisalaa on rajoitettu. 
Hallintolain 50-51 §:n sääntelemät korjaamismenettelyt ovat tältä 
kannalta kylläkin joustavia, mutta ne perustuvat nimittävän 
viranomaisen omaan harkintaan. 
 
Perustuslakivaliokunta on arvioinut jossain määrin samanluonteista 
päätöksentekotilannetta lausunnossaan perusopetuslaista (PeVL 
70/2002 vp). Siinä valiokunta totesi, että oppilaan opiskelun 
erityisjärjestelyistä päätetään viime kädessä tarkoituksenmukaisuus-
harkinnan perusteella. Päätöksen oikeudellisista edellytyksistä 
säädetään kuitenkin perusopetuslain 18 §:ssä siinä määrin 
seikkaperäisesti, että muutoksenhakukielto on asianmukaista tältä 
osin poistaa lakiehdotuksesta. Samoin lausunnossaan 47/2002 vp 



 

perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota asianmukaisen menettelyn 
takeisiin: "Asiallisesti ottaen kysymys on esimerkiksi siitä, että 
valitusmahdollisuus on tarpeen viranomaistoiminnan asian-
mukaisuuden ja muun tasapuolisuuden valvomiseksi sekä 
soveltamiskäytännön yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. 
Valiokunta katsoo, että perustuslaista johtuvista syistä on vakavasti 
harkittava valituskiellon poistamista tältä osin." (Ks. myös PeVL 
46/2002 vp.) 
 
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että asianmukaisen menettelyn 
turvaaminen nimitystoimivallan käytössä puoltaa sinänsä 
muutoksenhakuoikeutta eduskunnan nimityspäätöksiin. Kun lisäksi 
tarpeettomien muutoksenhakukieltojen säätämistä tulee 
perustuslain 21 §:n takia välttää (PeVL 40/2002 vp), eikä 
valituskiellolle ole esitetty sisällöllisiä tai muitakaan perusteita, 
valituskiellon poistamista on aiheellista vakavasti harkita. 

 
Nimityspäätös oikeuksia koskevana päätöksenä 

 
Alun perin perustuslain 21 §:n 1 momenttiin sisältyvän, oikeusturvan 
saatavuutta takaavan säännöksen tarkoituksena oli turvata 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan ja KP-sopimuksen 
14(1) artiklan "edellyttämä oikeus oikeudenkäyntiin kaikissa 
sopimusmääräysten tarkoittamissa tilanteissa." (HE 309/1993 vp, 73) 
Lienee kuitenkin lähdettävä siitä, että perustuslain 21 §:n 1 
momentin tulkintaa ja soveltamista ei rajoita erityisesti Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklaa koskeva Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö, jossa 
virkamiesasioiden on melko laajasti katsottu jäävän artiklan 
soveltamisalan ulkopuolelle (esim. Euroopan ihmisoikeustuomio-
istuimen Pellegrin-ratkaisu, 1999). 

Perustuslakivaliokunta onkin yleisesti katsonut (PeVL 12/1997 vp ja 
16/2000 vp), että "perustuslain 21 §:n 1 momentin ilmaus "oikeuksiaan ja 
velvollisuuksiaan koskeva päätös" liittyy Suomen oikeuden mukaan 
oikeuksiksi ja velvollisuuksiksi tarkoitettuihin seikkoihin. Mikä tahansa 
yksilön kannalta myönteinen viranomaistoimi ei kuitenkaan ole yksilön 
oikeutta koskeva päätös perustuslain mielessä. Perustuslain kannalta on 
edellytyksenä, että lainsäädännössä on riittävän täsmällinen perusta 
oikeutena pidettävän suhteen syntymiselle yksilön ja julkisen vallan välille. 
Selkein tällainen peruste on ns. subjektiivinen oikeus, jolloin viranomaisen 
on myönnettävä tai toteutettava oikeus lainsäädännöstä ilmenevien 
edellytysten täyttyessä. Myös jossain määrin tätä harkinnanvaraisompien 
oikeuksien ja etuuksien voidaan katsoa täyttävän perustuslaissa 
tarkoitetun oikeuden syntymiseen vaadittavan kriteerin oikeuden tai 
etuuden myöntämisperusteen riittävästä täsmällisyydestä. Jos kuitenkin 
etuuden tai palvelun saaminen riippuu kokonaan viranomaisen 
harkinnasta, käytettävissä olevista määrärahoista tai esimerkiksi 
suunnitelmista, kysymyksessä ei yleensä voi olla kiinteydeltään tai 
oikeussuojan tarpeeltaankaan niin vahva oikeus, että se kuuluisi 
perustuslain 21 §:n 1 momentin alaan." 
 
Perustuslakivaliokunta on kuitenkin korostanut, että viranomaiselle jätetty 
harkintavalta ei sellaisenaan poista muutoksenhaun tarvetta. Jos laissa on 
päätöksenteon harkinnanvaraisuuden ohella ilmaistu sellaisia oikeudellisia 
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kriteerejä tai kiinnekohtia, jotka muodostuvat asian ratkaisemisen 
laillisuusedellytyksiksi, tämä voi puoltaa muutoksenhakuoikeutta (PeVL 
55/2002 vp; 46/2002 vp). 
 
Virkamiehen nimitystoimivailan käyttämistä ei ole yleensä pidetty 
suoranaista oikeutta koskevana päätöksenä. Tämä perustuu perinteiseen 
virkamiesoikeudelliseen lähtökohtaan, jonka mukaan kenelläkään ei ole 
subjektiivista oikeutta päästä julkiseen virkaan. Lakiehdotuksessa tämä 
seikka heijastuu osittain 7 §:n 2 momentin säännöksessä, jonka mukaan 
virka voidaan myös jättää täyttämättä. Tällainen päätös edellyttää tosin 
perusteltua syytä. 
 
Vaikka voidaankin edelleen katsoa, että nimitystoimivailan käyttäminen ei 
kohdistu subjektiiviseen oikeuteen, nimityspäätöksen tekeminen ei 
myöskään perustu täysin vapaaseen harkintavallan käyttöön. Kuten edellä 
on todettu, nimitystoimivallan käyttäminen on nykyään sidottu suhteellisen 
selkeisiin oikeudellisiin edellytyksiin, vaikka kelpoisuusehdot täyttävällä ja 
pätevimmäksi todetulla hakijalla ei olekaan ehdotonta oikeutta päästä 
eduskunnan virkaan. Toisaalta myöskään nimitystoimivailan käyttämättä 
jättäminen ei ole vapaaharkintaista, vaan se edellyttää perusteltua syytä. 
Näin ollen kelpoisuusehdot täyttävän ja pätevimmäksi todetun hakijan 
nimittämättä jättäminen edellyttää ainakin asiallisia, julkistettavia 
perusteluja. 
Nimityspäätöksen tekeminen ei siis oie vapaaharkintainen päätös. Koska 
se ei ole myöskään subjektiivista oikeutta koskeva päätös, se kuuluu 
oikeuksien luokittelussa lähinnä sellaisten "jossain määrin tätä 
harkinnanvaraisempien oikeuksien" kategoriaan, johon perustuslain 21 §:n 
1 momentti voi tulla sovellettavaksi. Esitetyistä syistä on nähdäkseni 
mahdollista katsoa, että eduskunnan nimityspäätös muodostaa 
perustuslain 21 §:n 1 momentin mielessä riittävän täsmällisen perustan 
oikeutena pidettävän ja myös velvollisuuksia sisältävän suhteen 
syntymiselle virkamiehen ja eduskunnan välille. 
 
Vastaavasti perustuslain 21 §:n 1 momentista voidaan johtaa vaatimus, että 
nimityspäätös tulee voida saattaa tuomioistuimen tai muun 
riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Tällainen oikeus on 
asianosaisella, eli käytännössä virkaa julkisessa hakumenettelyssä 
hakeneilla, jotka katsovat päätöksen olevan lainvastainen. Muutoksenhaku 
olisi siten rajattavissa vain tilanteisiin, joissa valitus tehdään 
lainvastaisuus-perusteella (vrt. samoin hallintolainkäyttölain 7 §:n 1 mom.), 
joskaan tarkoituksenmukaisuuteen kohdistuvilla valituksilla ei muutenkaan 
ole enää sanottavaa oikeudellista relevanssia. Joka tapauksessa 
perustuslain 21 §:n 1 momentista johtuvista syistä on perusteltua 
vakavasti harkita valituskieltojen poistamista. 



 

Ls PeV/PNE 1/2003/IS 
 
 
 
 
 

Käsillä oleva lainsäädäntöaloite perustuu PeL 34.3ssä säädettyyn 
puhemiesneuvoston toimivaltaan tehdä aloite eduskunnan virkamiehiä 
koskevan lain säätämisestä tai muuttamisesta. Muutokset muuhun lain-
säädäntöön toteutetaan asianmukaisesti lakialoittein. 

 

Perustuslakivaliokunta on viime vuosina antanut useampia lausuntoja 
nytkin esillä olevasta problematiikasta, nimittäin kollektiivisopi-musten 
(työehtosopimukset ja kunnalliset virkaehtosopimukset) erikoisluonteesta 
suhteessa PeL 80 §:n säännökseen, jonka mukaan ihmisten (virkamiehet 
mukaan lukien) oikeuksista ja velvollisuuksista on säädettävä laissa. 
Lähtökohtaisesti työehtosopimukset muodostavat jossain määrin 
poikkeuksen tästä säännöstä, koska sopimusten oikeusvaikutukset ulottuvat 
sellaisiinkin tahoihin, jotka eivät ole tehdyn sopimuksen osapuolia. 

 

Myös nykyajan työ- ja virkamieslainsäädäntöön liittyvistä erityis-
järjestelyistä kuten terveystarkastuksista ja tietojenantovelvoitteista on annettu 
useampia lausuntoja. Erinäiset järjestelyt kuten terveystietojen antaminen ja 
osallistuminen terveystarkastuksiin on - vaikka ne rajoittavat vapauden ja 
yksityisyyden suojaa - hyväksyttävän syynsä seurauksena voitu säätää 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Kokonaisuutena ottaen esillä oleva lakiehdotus näyttää olevan hyvin 
sopusoinnussa perustuslaista johdettavien, työ-, ja virkasuhteessa jo olevien 
ihmisten oikeusasemaa turvaavien perusoikeussäännöksien kanssa. 

 

Lähtökohdaltaan lakiehdotus toteuttaa uuden perustuslain tavoitteita. 
PeL 80 §:n vaatimusten mukaisesti sitä ennen säädetyn eduskunnan 
virkamieslain delegointeja ihmisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä 
seikoista siirretään lakitasoon. 

 

Eräissä aikaisemmissa lausunnoissa työehtosopimusjärjestelmää on 
arvioitu työnantajanäkökulmasta toteamuksin, että eräissä oloissa olen-
naisiksi saattavat muodostua työnantajan omaisuudensuoja ja omaisuuden 
käyttövapauden suoja. Nämä asiat eivät ole nyt ajankohtaisia, koska ky-
symyksessä on valtiotyöantaja (eduskunta/kansliatoimikunta). 

 

Kuten perusteluista on pääteltävissä, oikeusturvaseikat näyttävät olevan 
asianmukaisesti kirjoitetut. Erityisesti kansliatoimikuntaa koskien voidaan 
todeta, että se on hallintovalituslaissa tarkoitettu viranomainen, jonka 
päätöksistä voidaan valittaa (toisin kuin esimerkiksi puhemiesneuvosto jne.). 
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Työtaisteluoikeuden rajoitus 
 

PeL 13 §:n 2 momentin mukaan ammatillinen yhdistymisvapaus ja 
vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi on turvattu. Säännös vastaa 
1995 perustuslain säännöstä (10 a). Sen säätämisvaiheessa oli vahvasti esillä 
työtaisteluvapauden, lakko-oikeus mukaan lukien, perustuslain suojan 
toteuttaminen. Näin ei kuitenkaan tehty, eikä työ- tai virkasuhteisilla ihmisillä 
ole perustuslaissa turvattua lakko-oikeutta. 

Lakko-oikeuden jättäminen perustuslain suojaa vaille on merkinnyt 
mm. sitä, että muutamia työtaistelukieltoja on erityisistä syistä ja perustellen 
katsottu voitavan toteuttaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Valiokunta 
on kuitenkin lausunnoissaan todennut, että tällaisiin toimiin on suhtauduttava 
pidättyvästi. 

Lakiehdotuksen 54 §:n mukaan eduskunnan kansliaan kuuluvien 
keskuskanslian, valiokuntasihteeristön ja hallinto-osaston virkamiehellä ei ole 
oikeutta osallistua työtaistelutoimenpiteeseen. Mielestäni ne laajat perustelut, 
joita puhemiesneuvoston ehdotuksessa on esitetty, ovat riittäviä virkamiesten 
työtaisteluoikeuden kieltämiselle. Kysymyksessä on periaatteellisesti merkittyä 
ratkaisu, mutta asiallisesti näiden virkamiesten työolot lienevät lakko-
oikeudettakin varsin hyvin toteutettu jo voimassa olevan lainsäädännön 
nojalla. 

 

Työnantajavirkamiehet 46. 2 § 
 

Em. säännöksen nojalla kansliatoimikunta voi erikseen määrätä, ketkä 
edustavat työantajaa neuvotteluissa tai työtaistelun sattuessa taikka keiden 
tehtäviin muutoin kuuluu toimia työnantajan edustajana. Tällaisten 
virkamiesten palvelussuhteen ehdot määrää kansliatoimikunta. 

Myös tämä säännös on periaatteellisesti merkittävä ja poikkeaa 
edellisestä siinä, että näiden sinänsä hyvin harvojen virkamiesten kohdalla 
poiketaan muita eduskunnan virkamiehiä selväpiirteisemmin PeL 80 §:n 1 
momentin säännöksestä, jonka mukaan ihmisten oikeuksista ja 
velvollisuuksista on säädettävä laissa. Lähtökohtaisesti voidaan todeta, että 
järjestely on tuttu valtion virkaehtospimusjärjestelmästä. Näyttää myös siltä, 
että tällaisten virkamiesten palvelussuhteen ehdot ovat keskimääräistä 
paremmalla tolalla valtionhallinnossa. Siis myös tässä on kysymys enemmän 
periaatteesta kuin käytännöllisestä perustuslaillisesta oikeusturvaongelmasta. 
Lähtökohtaisesti jo virkaehtosopimusjärjestelmä -poikkeuksena PeL 80 §:n 
perussääntelystä - oikeuttaa säätämään tästä seikasta tavallisella lailla. 

 

Yleissitovuus 
 

Lakiehdotuksen 47 §:n 3 momentti sisältää työ-ja virkaehtosopi-
musten yleissitovuusproblematiikasta tutun sääntelyn: 
kansliatoimikunta ei muissa kuin 46 §:n 2 momentissa ( 



 

työnantajavirkamiehet ) ja 49 §:ssä ( palvelussuhdesopimukset) 
tarkoitetuissa tapauksissa saa määrätä tai sopia virkaehtosopimuksen 
ulkopuolella olevan virkaehtosopimuksen tarkoittamaa työtä 
suorittavan virkamiehen palvelussuhteen ehtoja sellaisiksi, että ne ovat 
ristiriidassa virkaehtosopimuksen kanssa. Virkaehtosopimus koskee 
siis myös järjestäytymättömiä. 

Yksityisoikeudellisissa työsuhteissa ns. yleissitovuus jouduttiin 
arvioimaan työantajan omaisuuden- ja sopimusvapauden suojan 
näkökulmasta. Koska työantaja on julkinen 'Viranomainen", 
eduskunta edustajanaan kansliatoimikunta, ei tämä problematiikka 
ajankohtaistu. 

Yleissitovuuden perusidea on siinä, että järjestäytymättömätkin 
työntekijät saavat ne minimiehdot työehtoihinsa (ensisijassa palkka), 
jotka on päätetty työehtosopimuksessa. Nyt käsillä oleva sääntely mer-
kitsee siis vahvennusta virkamiehen asemaan. Välillisesti sääntely 
tukee lisäksi ns. negatiivista yhdistymisvapautta ( PeL 13.2 §), joten 
näistä syistä pidän järjestelmää ongelmattomana 
valtiosääntöoikeudelliselta kannalta. 

 
 

Syrjinnän kieltämisen sääntely 
 

Lakiehdotuksen 16 §:ssä työantajan tasapuolisuusvaatimus on 
säädetty eri sanoin ja PeL 6 §:n 2 momentissa erilaisin ilmaisuin kuin 
työsopimuslaissa (vert. Pe VL 41/2000).' Ilmaisu "Perusteettomasti" 
saattaa olla liian väljä, koska se sallii syrjinnän - sanamuodon mukaan 
lukien -sellaisissakin tapauksissa, joissa menettely ei ole 
hyväksyttävää, mutta kylläkin perusteltua esimerkiksi työantajan 
edun näkökulmasta. Syrjintä-perusteluettelo on - kuten perusteluissa 
lausutaan - identtinen perustuslain listan kanssa, mutta säännöksen 
muotoilu on oikeudellisesti mer- 

1 Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta (alleviivaus IS)asettaa 
työntekijöitä eri asemaan iän, terveydentilan, kansallisen tai etnisen alkuperän, 
sukupuolisen suuntautuneisuuden, kielen, uskonnon, mielipiteen, 
perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin 
verrattavan seikan vuoksi Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta säädetään 
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) . 
kittävästi löysempi. Eroa on siinäkin, että lista täydentyy perustuslaissa 
ilmauksin "muun henkilöön liittyvän syyn perusteella", kun lakiehdotuksessa 
puhutaan "muusta näihin verrattavasta seikasta." Yleiskielen 
merkityssisältöjen näkökulmasta on vaikea sanoa, mikä ero näillä ilmaisuilla 
on, perustuslain sanamuoto näyttäisi kuitenkin olevan merkitykseltään 
laajempi. Sana "verrattava" rajoittaa soveltamisalan tuohon listaan, 
"henkilöön liittyvä" koskee kaikkia henkilökohtaisia seikkoja. 

Säännös koskee sekä negatiivista että positiivista syrjintää, joista 
jälkimmäinen katsottiin aikanaan tietyissä suhteissa (heikossa asemassa 
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olevien ryhmien turvaaminen) sallituksi. Toisaalta juuri tämä sanamuoto 
sallii 49 §;ssä tarkoitetut, virkaehtosopimuksen tason ylittävät eli paremmat 
sopimukset ja sopimusehdot. 

 

Lomautukset suhteessa irtisanomiseen. 
 

PeL 18 §.n 3 momentin mukaan "Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa 
syytä erottaa työstä." Säännöstö on luikittu sanamuotoaan laajemmin. 
Esitöiden mukaan se koskee myös virkasuhteita. (HE 309/1993 s. 69/1). 
Työasiain valiokunta määritteli soveltumisalan katsoen sen kattavan "kaikki 
erilaiset mekanismit, joilla henkilön työnteko toisen palveluksessa 
tosiasiallisesti lopetetaan vastoin hänen tahtoaan", ja kattaa esimerkiksi 
työsuhteen purkamisen, irtisanomisen ja lomautukset (TyVL 3/1994). On 
katsottu, että koska määräaikaista lomautusta ei ole tarkoitettu pysyväksi, se 
jää aidosti tilapäisenä työnteosta erottamisena mainitun perustuslainkohdan 
sanamuodon ulkopuolelle (PeVL 41/2000 ver. PeVL 11/1996). 

Lomautus säädetään 39 §:n 2 momentissa pääsääntöisestyi enintään 90 
päivän mittaiseksi. 

En tosin havainnut virkasuhteen irtisanomista tarkoittavasta perus-
pykälästä ( 28 §) säännöstä, jonka mukaan irtisanomiseen olisi oltava 
perusteltu ja julkilausuttu syy. Syyn on kylläkin 2 momentin mukaan oltava " 
erityisen painava". Se ehkä ylittääkin PeL 18 §:n tason (lakiin perustuva syy) 
ja joka tapauksessa toteuttaa perustuslain edellyttämän lakiperusteisuuden 
vaatimuksen. 

 

Irtisanominen muulla kuin 30 §:ssä säädetyllä perusteella (29 §) asettaa 
eräät ylimmät eduskunnan virkamiehet muista poikkeavaan asemaan 
(virkakohtaisella perusteella). Vaikka järjestely on lähellä henkilöön liittyvää 
syytä PeL 6 §:ssä tarkoitetussa mielessä, järjestelmä on mielestäni perusteltu 
samasta syystä kuin vastaavat sääntelyt eräiden muiden virkojen kohdalla. 
Eri ylimmät tai muutoin erityisen vastuunalaiset virat edellyttävät muista 
poikkeavan korkeita nuhteettomuus- ja vastaavia vaatimuksia. PeL 18 §:n 2 
momentin perusteluvelvoite kuitenkin säilyy ("hyväksyttävä ja perusteltu 
syy"). 

Lakiehdotuksen 63 §:n 3 momentissa säädetty valituskielto nimi-
tyspäätöksestä on sanamuotojen tasolla PeL 21 §:n oikeusturvaperusoi-
keussäännöksen kanssa ristiriidassa. 

Virkanimitystä voidaan yleiskielen tasossa pitää "asiana" jonka 
käsittelyyn on oikeus saada viranomaisratkaisu. Ilmeisesti päättely, jonka 
mukaan kenelläkään ei ole "oikeutta" (eduskunnan)virkaan, riittää pe-
rusteluksi muutoksenhakukiellolle. Minusta tuo perustelu ei ole täysin-
vakuuttava, sillä virkanimityspäätös ei ole vapaaharkintainen hallintotoimi 
silloin, kun virkaan on säädetty pätevyysvaatimukset. 

Vastaava kielto on yleisesti voimassa virkamieslainsäädännössä. Se 
tosin on säädetty aikana ennen perusoikeusuudistusta. Perustuslakivalio-



 

kunta otti tähän kantaa mm. professorinimityksiä tarkoittavan lainsää-
dännönö yhteydessä ja hyväksyi valituskiellon tietyin varauksin. Tuol-loinhan 
ehdollepanopäätöksestä tehtävät valitukset kiellettiin ja tilalle tuli 
jonkinlainen esityksen (muodollinen) tarkastusmenettely. 

Joka tapauksessa virkanimityksiä koskeva yleinen ja vivahteeton 
valituskielto ei kiistatta ole PeL 21 §:n mukainen, mutta siis täysin väki itunut 
ja varmasti mukava nimittäjäviranomaisen näkökulmasta. Esimerkiksi 
kuntapuolella valtuuston nimityspäätöksistä voi valittaa ja siten on korjattu 
muutamia selkeitä poliittisia virkanimityksiä ja muita harkintavallan 
väärinkäyttöperusteisia nimityksiä. 

13 §:ssä säädettävä tiedonantovelvollisuus omaa liittymäkohtia PeL 10 
§:ssä säädettyyn yksityiselämän suojaan. Kysymyksessä on kuitenkin hyvin 
suppea ja erityisen vastuullisessa asemassa olevien virkamiesten ryhmä. 
Lisäksi tiedot ovat salassapidettäviä (toisin kuin mm. ministerin tapauksessa). 
Tarkempia määräyksiä koskeva norminantovalta kansliatoimikunnalle on 
sekin mielestäni valtiosääntöoikeudellisesta" ongelmaton. 

Työsulku- ja lakkokielto lakiehdotuksen 50 §:n 2 momentissa on alussa 
sanotuin perustein perustuslain mukainen. En osaa ottaa kantaa työ- ja 
virkamiesoikeudelliseen erityisseikkaan eli siihen, kuinka olisi suhtauduttava 
virkamiesten pääjärjestöjen hakuldeltoihin tai -saartoihin, tahi eduskunnan 
virkamiesyhdistyksen järjestämään ns. myötätun-tolakkoon, 1. onko siihen 
osallistumista pidettävä 58 §:ssä tarkoitetulla tavalla virkarikoksena tai 
perusteena virkasuhteen purkamiselle. 

+ + + 
 

Kokonaisuutena ottaen lakiehdotus voidaan säätää tavallisessa lain-
säätämisjärjestyksessä. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 

 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee puhemiesneuvoston ehdotusta laiksi eduskunnan 

virkamiehistä sekä eduskunnan päätöksiksi eduskunnan kansahan ohjesäännön ja valtion tilintarkastajien 

johtosäännön muuttamisesta (PNE 1/2003 vp). 
 
 
 
 
/ . Sääntelytaso 

 

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 

perusteista. Hallituksen uutta perustuslakia koskevan esityksen mukaan (HE 1/1998, s.. 131) lauseke kattaa 

myös virkamiesten oikeusaseman perusteet. Kuitenkin ammatillinen järjestäytymisoikeus, josta on 

nimenomaisesti säädetty perustuslain 13.2 §, mahdollistaa valtiosäantöoikeudellisesti virka- ja 

työehtosopimusjärjestelmän, jonka mukaan virkamiesten oikeusasema määräytyy eräiltä osin lain sijasta 

sopimusperusteisesti. 1 

 

Eduskunnan virkamiesten oikeusaseman nykyinen sääntely ei täytä perustuslain vaatimuksia. Niiltä osin kuin 

oikeusasema ei määräydy eduskunnan virkamiehistä annetun lain (1373/1994) nojalla, siitä päättää lain 42.§ 

§:n mukaan kansliatoimikunta erityisen neuvottelu- ja kuulemismenettelyn jälkeen. Nyt käsiteltävä 

lakiehdotus saattaa eduskunnan virkamiesten oikeusaseman sääntelyn vastaamaan valtion- ja 

kunnallishallinnossa noudatettavaa järjestelmää, jossa   lakia   (valtion   virkamieslaki  ja  laki  kunnallisesta  

viranhaltijasta)   täydentävät virkaehtosopimuksen määräykset. Ehdotettu sääntely on sopusoinnussa 

perustuslain 80.1 ja 13.2 §:n kanssa. 
 
 
 
 
2. Terveystarkastukset 

 

Ehdotuksen 14 §:ssä on säännöksiä terveystietojen antamisesta ja terveystarkastukseen osallistumisesta 

virkaan tai virkasuhteeseen nimittämisen edellytyksenä. Ehdotuksen 24 § puolestaan koskee tietojen 

antamista ja tarkastukseen osallistumista virkasuhteen kestäessä. Perustuslakivaliokunta on tarkastellut lakiin 

kunnallisesta viranhaltijasta ehdotettuja vastaavia säännöksiä lausunnossaan 64/2002 vp. Valiokunta korosti, 

                                            
1 Ks. PeVL 41/2000 vp: "Yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteisiin kuuluvien asioiden 
järjestäminen työehtosopimuksilla pohjautuu työmarkkinaosapuolten sopimusvapauteen, joka nojautuu 
perustuslain 13 §:n 2 momentissa turvattuun ammatilliseen yhdistymisvapauteen ja joka työnantajan osalta 
lisäksi nauttii tietyssä laajuudessa perustuslain 15 §:ssä turvattua suojaa." 



 

että ennen nimittämistä esitetyn "terveystietojen saamista koskevan pyynnön tulee olla esimerkiksi 

viranhoidon erityisten vaatimusten vuoksi perusteltu". Virkasuhteen kestäessä annettavia terveystietoja 

koskevan velvollisuuden valiokunta puolestaan edellytti sidottavaksi välttämättömyysedellytykseen. 

Johdonmukaista on, että välttämättömyysedellytys ulotetaan myös terveystarkastuksiin 

osallistumisvelvollisuuteen. Lakiehdotuksen 24 §:ään on syytä näiltä osin tehdä perustuslakivaliokunnan 

omaksumaa linjaa vastaavat muutokset. 
 
 
 
 
3. Työtaisteluoikeuden rajoitus 

 

Perustuslain perusoikeuslukuun ei sisälly nimenomaista säännöstä työtaisteluoikeudesta. Tämä oikeus 

voidaan kuitenkin johtaa PL 13.2 §:n ammatillista järjestäytymisvapautta koskevasta säännöksestä. 

Tietyn laajuiseen perustuslain suojaan oikeudelle lakkoon ja muihin työtaistelutoimenpiteisiin 

viittaavat jo hallituksen perusoikeusuudistusta koskevan esityksen perustelut. Hallitus totesi ammatillista 

järjestäytymisvapautta koskevan säännöksen korostavan, että "samat yhdistymisvapauteen sisältyvät 

oikeudet koskevat myös ammatillista järjestäytymistä ja yhdistyksen perustamista muiden etujen 

valvomiseksi". Ammatillista järjestäytymisvapauttaan käyttävälle ei saa aiheutua tästä haitallisia 

seuraamuksia. Siten "osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ammattiyhdistystoimintaan tai lailliseen 

työtaistelutoimenpiteeseen ei ole hyväksyttävä peruste esimerkiksi työstä erottamiseen tai erilaiseen 

kohteluun työelämässä". (HE 306/1993 vp, s. 61) 

Sisällöllisessä suhteessa työtaisteluoikeuden perustuslain suojaa tukee se, että työtaistelutoimenpiteet 

ovat olennainen osa ammatillisten järjestöjen toimintaa ja että tällaisissa järjestöissä yhdistymisvapauteen 

kuuluva oikeus toimia yhdistyksessä jäisi vajavaiseksi, ellei siihen kuuluisi oikeutta osallistua 

työtaistelutoimenpiteisiin (ks. lakko-oikeuden kannalta Kastari, Paavo: Kansalaisvapauksien 

perustuslainsuoja, Vammala 1972, s. 225). Työtaisteluoikeuden perustuslain suojaa perustelevat myös 

kansainväliset sopimusmääräykset, joihin perusoikeusuudistuksen esitöissä ammatillisen 

järjestäytymisvapauden yhteydessä viitattiin (HE 309/1993 vp, s. 61). 

Uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan kollektiivista neuvotteluoikeutta koskevassa 6(4) 

artiklassa sopimusvaltiot ovat sitoutuneet tunnustamaan "työntekijöiden ja työnantajien oikeuden ryhtyä 

eturistiriitatilanteessa yhteistoimiin, kuten lakkoon, edellyttäen kuitenkin, ettei voimassa olevista työ-ja 

virkaehtosopimusten velvoitteista muuta seuraa". Lakko-oikeus on niin ikään tunnustettu YK:n TSS-
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sopimuksen 8 artiklassa, ja myös ILO.n yleissopimusten n:o 87 ja 98 tulkintakäytännössä sopimusten on 

katsottu takaavan tämän oikeuden lakko-oikeutta koskevalla kohdalla.2 

Työtaisteluoikeuden käyttämistä voidaan säännellä lailla. Lailla tähän oikeuteen voidaan säätää 

myös rajoituksia, mikäli perustuslakivaliokunnan mietinnössä 25/1994 perusoikeusrajoituksille asetetut 

ehdot täyttyvät. Myös TSS-sopimuksen mukaan lakko-oikeuden suojan edellytyksenä on, että oikeutta 

käytetään sopimusvaltion lain mukaisesti. 

Nyt käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen 54 §:n mukaan eduskunnan kansliaan kuuluvien 

keskuskanslian, valiokuntasihteeristön ja hallinto-osaston virkamiehellä ei ole oikeutta osallistua 

työtaistelutoimenpiteeseen. Rajoitukselle on painava, eduskunnan toiminnan turvaamiseen liittyvä 

yhteiskunnallinen tarve, ja se täyttää myös suhteellisuusperiaatteen vaatimuksen. Se ei ole ongelmallinen 

myöskään perusoikeuksien muiden yleisten rajoitusedellytysten kannalta. 

 
Porthaniassa 10.10.2003 

                                            
2 Ks. työtaisteluoikeudesta osana ammatillista järjestäytymisvapautta myös Tuori, Kaarlo: Yhdistymisvapaus (PL 13 §), 
teoksessa Hallberg, Pekka - Karapuu, Heikki - Scheinin, Martin - Tuori, Kaarlo - Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet, Juva 
1999, s. 458-459. 
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Hallintovaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 24 päivänä syyskuuta 2003 lähettäessään puhemiesneuvoston ehdotuksen laiksi 

eduskunnan virkamiehistä sekä eduskunnan päätöksiksi eduskunnan kanslian ohjesäännön ja 

valtion tilintarkastajien johtosäännön muuttamisesta (PNE 1/2003 vp) valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava 

asiasta lausunto hallintovaliokunnalle. 
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- eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen ja valiokuntaneuvos Ossi Lantto, eduskunnan kanslia 
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- professori Mikael Hiden 

- professori Olli Mäenpää 

- professori Ilkka Saraviita 

- professori Kaarlo Tuori. 
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PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 
 

Puhemiesneuvosto ehdottaa säädettäväksi uuden lain eduskunnan virkamiehistä, jolla korvataan 

vuodelta 1995 oleva laki. Ehdotus sisältää säännökset eduskunnan virkamiehistä, virkasuhteista ja 

viroista samoin kuin virkaehtosopimuksista, työrauhasta ja työriidoista sekä virkamiehen 

oikeusturvasta. Eduskunnan virkamieslain uudistamiseen liittyen puhemiesneuvosto ehdottaa 

muutettaviksi myös eduskunnan kanslian ohjesääntöä ja valtion tilintarkastajien johtosääntöä. 

Ehdotukset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on 

hyväksytty. 

Ehdotuksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 13 §:n 2 

momentissa turvatun ammatillisen yhdistymisvapauden ja 21 §:n oikeusturva-säännösten kannalta 

samoin kuin perustuslain 80 §:n 1 momentin kannalta lainsäädäntövallan delegoinnista. 

Lakiehdotus voidaan puhemiesneuvoston käsityksen mukaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. Ehdotuksessa pidetään kuitenkin perustuslakivaliokunnan lausunnon 

hankkimista asianmukaisena. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
 

Yleistä 

Lailla on perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan säädettävä yksilön oikeuksien ja vel-

vollisuuksien perusteista. Tämä lakitasoisen sääntelyn vaatimus kattaa myös virkamiesten 

oikeusaseman perusteet (HE 1/1998 vp, 131/11; ks. myös PeVL 3/2000 vp, s. 3). Työ-ja 

virkasuhteiden vähimmäisehdot määräytyvät nykyisin pitkälti myös työ- ja virkaehtosopimusten 

perusteella. Yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteisiin kuuluvien asioiden järjestäminen 

kollektiivisilla työ- ja virkaehtosopimuksilla pohjautuu osaksi työmarkkinaosapuolten 

sopimusvapauteen, joka nojautuu perustuslain 13 §:n 2 momentissa turvattuun ammatilliseen 

yhdistymisvapauteen ja joka yksityisen työnantajan osalta nauttii lisäksi tietyssä laajuudessa 

omaisuudelle perustuslain 15 §:ssä turvattua suojaa (PeVL 41/2000 vp, s. 2/II). 



PeVL */2003 vp — PNE 1/2003 vp 

Lakiehdotuksessa on kysymys eduskunnan virkamiesten oikeusasemaa koskevan sääntelyn 

saattamisesta vastaamaan muualla valtionhallinnossa ja kunnallishallinnossa olevaa järjestelmää, 

jossa virkaehtosopimuksen määräykset täydentävät lailla annettuja säännöksiä. Ehdotus on näiltä 

osin sopusoinnussa perustuslain vaatimusten kanssa. 
 

Selvitykset ja tiedot terveydentilasta 

Virkaan ja määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisen edellytyksenä 14 §:n mukaan on, että 

henkilö antaa asianomaisen viraston pyynnöstä virkasuhteen hoidon kannalta tarpeellisia 

terveydellisiä tietoja sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa tarkastuksiin ja tutkimuksiin asian 

selvittämiseksi. 

Henkilön velvollisuus antaa terveydentilaa koskevia tietoja merkitsee puuttumista 

perustuslain 10 §:n 1 momentissa jokaiselle turvattuun yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan. 

Tällainen velvollisuus on valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellinen myös siksi, että perustuslain 

6 §:n 2 momentin syrjintäkieitosäännöksen mukaan ketään ei saa asettaa ilman hyväksyttävää 

perustetta eri asemaan terveydentilan perusteella. Velvollisuus osallistua terveystarkastuksiin ja 

tutkimuksiin taas puuttuu perustuslain 7 §:ssä turvattuun yksilön henkilökohtaiseen 

koskemattomuuteen. Pakollinen terveystarkastus rajoittaa myös henkilön itsemääräämisoikeutta 

(PeVL 64/2002 vp, s. 2—3, PeVL 39/2001 vp, s. 2/1). 

Perustuslakivaliokunta on ehdotusta vastaavaa sääntelyä aikaisemmin arvioidessaan 

korostanut sitä valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellistä seikkaa, että nimitys-vaiheessa 

terveystietojen saamista koskevan pyynnön tulee olla esimerkiksi viranhoidon erityisten 

vaatimusten vuoksi perusteltu (PeVL 64/2002 vp, s. 3/1). Ehdotuksen perusteella henkilön 

velvollisuudet toteutuvat pelkästään viraston pyynnöstä, jonka esittäminen taas on sidottu viraston 

arvioon terveystietojen tarpeellisuudesta. Ehdotus ei ole perustuslain kannalta ongelmallinen. 

Lakiehdotuksen 24 §:n säännökset virkamiehen velvollisuudesta antaa terveystietoja ja 

osallistua terveystarkastuksiin vastaavat pääosiltaan perustuslakivaliokunnan käytännössä 

asetettuja vaatimuksia (PeVL 39/2001 vp, s. 2). Velvollisuudet on säännöksissä kuitenkin sidottu 

verraten väljään edellytykseen tietojen ja tarkastusten tarpeellisuudesta. Sääntelyä on 

asianmukaista tarkistaa sitomalla velvollisuudet ehdotettua jonkin verran tiukempaan 

välttämättömyys-edellytykseen (PeVL 64/2002 vp, s. 3/1). 
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Ammatillinen yhdistymisvapaus 

Kielto osallistua työtaistelutoimenpiteeseen. Eduskunnan kansliaan kuuluvien keskuskanslian, 

valiokuntasihteeristön ja hallinto-osaston virkamiehellä ei lakiehdotuksen 54 §:n mukaan ole 

oikeutta osallistua työtaistelutoimenpiteeseen. 

Perustuslain 13 §:n 2 momentissa on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus 

järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi. Säännöksessä ei ole nimenomaisesti mainittu 

työtaisteluoikeutta. Esitöiden mukaan ammatillinen yhdistymisvapaus merkitsee myös, ettei 

vapauttaan käyttävälle saa aiheutua siitä haitallisia seuraamuksia; siten esimerkiksi osallistuminen 

lailliseen työtaistelutoimenpiteeseen ei ole hyväksyttävä peruste työstä erottamiselle tai erilaiseen 

kohteluun työelämässä (HE 309/1993 vp, s. 61/1). 

Perustuslakivaliokunta on katsonut tästä perustuslain säännöksestä seuraavan pidättyvä 

suhtautuminen siihen, että lailla annetaan virkaehtosopimusjärjestelmästä riippumattomia 

säännöksiä työtaistelutoimenpiteiden sallittavuudesta, ja pitänyt tasavallan presidentin kansliasta 

annetun lain 56 Itää3 tässä mielessä asianmukaisena (PeVL 

5/1997 vp, s. 6/1). Valiokunta on arvioinut myös korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-

oikeuden presidenttejä ja jäseniä koskevan työtaistelukiellon ongelmattomaksi perustuslain 13 §:n 

2 momentissa turvatun ammatillisen yhdistymisvapauden kannalta, jos tähän ryhmään kuuluvien 

tuomareiden palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot järjestetään lailla (PeVL 19/2001 vp, s. 2—

3). 

Työtaisteluoikeus liittyy valiokunnan mielestä perustuslain 13 §:n 2 momentissa turvattuun 

ammatilliseen yhdistymisvapauteen. Oikeuden yksityiskohtainen sisältö määräytyy kuitenkin 

olennaisesti tavallisen lain säännöksin. Lainsäätäjällä on valiokunnan mielestä myös oikeuden 

käyttämisen sääntelyssä verraten laaja harkintavalta. Työ-taisteluoikeuden rajoituksia on arvioitava 

näitten lähtökohtien ja perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta. 

Ehdotettu työtaistelukielto koskee eduskunnan kansliaan kuuluvien eräiden yksikköjen 

virkamiehiä. Eduskunnan kanslian tehtävänä on eduskunnan työjärjestyksen 74 §:n mukaan luoda 

eduskunnalle edellytykset hoitaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät. Kiellolle on ylimpänä 

                                            
3 "Presidentin toimen hoitaminen on turvattava työtaistelutoimenpiteestä huolimatta. Jos työtaistelutoimenpide 
estää tai olennaisesti haittaa presidentintoimen hoitamista, tulee osapuolten siitä tiedon saatuaan viivytyksettä 
ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin sellaisen esteen tai haitan poistamiseksi." 
Freedom of Association. Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the 
Governing Body of the ILO. Fourth (revised) edition. International Labour Office, Geneva 1996, s. 101—123. 
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valtioelimenä olevan eduskunnan erityisasemaan liittyvät hyväksyttävät ja varsin painavat syyt. 

Tavoitteena on varmistaa eduskunnan toimintakyky kaikissa olosuhteissa. Kun otetaan huomioon 

eduskunnan erityinen asema ja työtaistelukiellon rajaaminen koskemaan vain säännöksessä 

mainittuja eduskunnan kanslian osia, ei sääntely valiokunnan mielestä ylitä rajoituksen 

suhteellisuuteen kohdistuvia vaatimuksia. Säännös työtaistelukiellosta ei vaikuta lakiehdotuksen 

käsittelyjärjestykseen. 

Työtaisteluoikeudesta on määräyksiä Suomea sitovissa kansainvälisissä ihmis-

oikeussopimuksissa. Euroopan sosiaalisen peruskirjan sopimuspuolet ovat — varmistaakseen, että 

kollektiivista neuvotteluoikeutta voidaan käyttää tehokkaalla tavalla — sitoutuneet tunnustamaan 

työntekijöiden ja työnantajien oikeuden ryhtyä eturistiriitatilanteessa yhteistoimiin, kuten lakkoon, 

edellyttäen kuitenkin, ettei voimassa olevista työ- ja virkaehtosopimusten velvoitteista muuta 

seuraa (6 artiklan 4 kappale). Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan 

kansainvälisen yleissopimuksen osapuolet ovat niin ikään sitoutuneet takaamaan lakko-oikeuden 

edellyttäen, että sitä käytetään asianomaisen valtion lainsäädännön mukaisesti (8 artiklan 1 

kappaleen d kohta). Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksiin n:o 87 ja 98 on niiden 

valvontakäytännössä katsottu sisältyvän oikeus työtaisteluun.2 Työtaisteluoikeutta käsitellään 

myös Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Sen 28 artiklan mukaan työntekijöillä ja työnantajilla 

tai näiden järjestöillä on yhteisön oikeuden sekä kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen 

mukaisesti oikeus asianmukaisilla tasoilla neuvotella ja tehdä työ- ja virkaehtosopimuksia sekä 

oikeus ryhtyä eturistiriitatilanteissa etujensa puolustamiseksi yhteistoimiin, lakko mukaan lukien. 

Ehdotettu sääntely ei ole ongelmallinen näiden määräysten kannalta. 

Yhdistystoiminnan rajoitus. Työnantajaa edustava virkamies ei 21 §:n perusteella saa toimia 

eduskuntaan palvelussuhteessa olevia edustavassa yhdistyksessä sellaisessa asemassa, että 

yhdistyksessä toimiminen on ristiriidassa sanotun virkatehtävän kanssa. Perustuslain 13 §:n 2 

momentin sanamuodon mukaan siinä turvattuun yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus osallistua 

yhdistyksen toimintaan. Ehdotetulle sääntelylle on intressiristiriidan välttämiseen tällaisessa 

tilanteessa liittyvät hyväksyttävät syyt. Säännöksessä ei ole kysymys virkamieheen kohdistuvasta 

yleisestä kiellosta toimia siinä tarkoitetussa yhdistyksessä. Kielto koskee vain intressiristiriidan 

välttämisen kannalta merkityksellistä asemaa yhdistyksessä. Säännös ei vaikuta lakiehdotuksen 
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käsittelyjärjestykseen (PeVL 13/1985 vp, s. 5). /̂ },     Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että 

lakiehdotuksen 60 §:n merkitys on 21 §:n säännösten takia jossain määrin epäselvä. Siksi 60 §:n 

tarpeellisuutta on syytä vielä harkita. 
 

Muita seikkoja 

Virkasuhteen päättäminen. Perustuslain 18 §:n 3 momentin mukaan ketään ei saa ilman 

lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä. Lakiehdotuksen 7 luvun säännökset virkasuhteen 

päättämisestä ovat tältä kannalta ongelmattomia (PeVL 41/2000 vp, s. 7, PeVL 64/2002 

vp, s. 4, Pe VM 13/2002 vp, s. 5). 

/ Syrjintäkielto. Lakiehdotuksen 16 §:n ilmaukset "perusteettomasti" ja "muun näihin ver-

rattavan seikan vuoksi" poikkeavat perustuslain 6 §:n 2 momentin syrjintäkieltosään-

nöksessä käytetyistä sanonnoista "ilman hyväksyttävää syytä" ja "muun henkilöön liit-

tyvän syyn perusteella". Valiokunnan mielestä on asianmukaista tarkistaa lakiehdotus 

tältä osin vastaamaan perustuslain sanamuotoa (PeVL 41/2000 vp, s. 7/II, PeVL 

10/2003 vp, s. 3/1). 
 

Lausunto 
 

2- 2- f   Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 
 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen 

lain säätämisjärjestyksessä. 
g 
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