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                     HE  153/2007 vp  laiksi potilasturvallisuuden varmistamisesta
                     terveydenhuollon  työtaistelun aikana
                    (lausunto laadittu 8.11.2007 illansuussa sähköpostissa  saadun
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Lakiehdotus perusteluineen on mielestäni huolellisesti laadittu. Perusteluihin sisältyy

laajahko  säätämisjärjestystä koskeva jakso.  Jaksossa tuodaan kattavasti  esille niitä

perustuslain säännöksiin liittyviä näkökohtia ja punnintoja, joilla on tässä yhteydessä

merkitystä.  En tarkastele  seuraavassa kaikkia näitä näkökohtia, vaan keskityn – jo

valmistautumisajan  lyhyydenkin vuoksi -  kysymykseen , joka mielestäni on tässä

säätämisjärjestyksen kannalta keskeinen.  Kysymys on siitä, miten on arvioitava

ehdotuksessa tarkoitettua työvelvollisuutta suhteessa tällä työllä turvattaviin potilaiden

henkeä ja terveyttä koskeviin etuihin.  Velvoitetun  kannalta kyseessä on ennen kaikkea

PL 7 §:ssä tarkoitetun henkilökohtaisen vapauden suoja (ja  jossain määrin myös

esityksessä mainittujen  liikkumisvapauden (PL 9 §) ja  elinkeinovapauden  (PL 18 §)

suoja ).  Potilaan kannalta on kyse  hengen suojasta (PL 7,1 §) ja  terveyden turvaamisesta

(PL 19 §) ja siihen liittyen on  samalla kyse julkisen vallan ihmisten  terveyden

suojaamista (PL 19 §) ja yleensä perusoikeuksien turvaamista ( PL 22§) koskevista

velvoitteista.

Henkilökohtaista  vapautta   voidaan   sinänsä   -  kuten  muitakin  perusoikeuksia   -  tietysti

jossain määrin rajoittaa tavallisella lailla.  Perusoikeusuudistukseen johtaneessa esityksessä

todettiin (HE 309/93 vp,s.46)  orjuuden ja pakkotyön kiellon sisältyvän ilman erillistä

mainintaakin  ko. HM 6 §:n  1 momentin  (vastaa nykyistä PL  7,1 §:ää) yleissäännökseen.

Samalla   hallitus  totesi,  ettei  pakkotyön   kielto  merkitse  kaikenlaisten  työ-  tai
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palveluvelvollisuuksien kieltämistä. Euroopan ihmisoikeussopimuksen normeihin

liitettyinä esimerkkeinä mahdollisista  työvelvoitteista mainittiin vangeille tavanomaisesti

määrätty työ, asevelvollisuuteen liittyvä ase-  tai korvaava palvelus ja kriisitilanteisiin

liittyvä työvelvollisuus. Samassa yhteydessä todettiin, että Hallitusmuodon siihenastisen

tulkintakäytännön mukaan yleisen työvelvollisuuden säätäminen ei ollut mahdollista

tavallisella lailla. (Perustuslakivaliokunta ei  esityksestä antamassaan mietinnössä kajonnut

tähän kysymykseen, ks. pevm  25/94 vp).

Kuten mainitussa hallituksen  esityksessä viitattiin, on suhtautuminen erilaisten

työvelvollisuuksien säätämiseen tavallisessa laissa ollut  lainsäädäntökäytännössä varsin

torjuvaa.  Käytännöstä  voidaan löytää     seuraavanlaiset tässä merkittävät  tapaukset.

Tammikuussa 1919 esitti hallitus, huolestuneena maassa silloin vallinneista vaikeista
sairausoloista, lakia, jonka nojalla lääketieteen kandidaatit  ja alle 45- vuotiaat lääkärit
voitiin ”välttämättömän tarpeen sattuessa” velvoittaa hoitamaan kohtuullista korvausta
vastaa heille määrätyt lääkärintehtävät.  Hallitus ja perustuslakivaliokunta totesivat  lain
rajoittavan kansalaisille perustuslaissa turvattuja oikeuksia ja laki säädettiin
perustuslainsäätämisjärjestyksessä (pevm 9/HE 29/18 vp).

Keväällä 1925 hallitus esitti – todeten, että  maan kotieläinkantaa uhkasi suu- ja sorkkatauti
sekä idästä että lännestä -  lakia eläinlääkärien velvollisuuksista  eräissä poikkeuksellisissa
oloissa. Lain mukaan voitiin suu- ja sorkkataudin tai muun erittäin vaikean eläintaudin
uhatessa maata velvoittaa alle 50-vuotiaita  eläinlääkäreitä  kohtuullista palkkiota vastaan
tilanteesta aiheutuviin tehtäviin. Lain todettiin rajoittavan kansalaisen perustuslaissa
turvattuja oikeuksia ja se säädettiin, perustuslakivaliokuntaa kuulematta,
perustuslainsäätämisjärjestyksessä.(HE 38/25 vp).

Vuoden 1938 valtiopäivillä eduskunnalle annettiin esitys laiksi yleisestä
työvelvollisuudesta sodan aikana. Perustuslakivaliokunta joutui lain käsittelyssä ottamaan
kantaa siihen, kattoiko HM 75 §:ssä säädetty velvollisuus olla osallisena isänmaan
puolustuksessa tai siinä avustamaan  myös maanpuolustuksen hyväksi tehtävän työn,
siihen luettuna myös ”väestön toimeentuloa varten välttämätön työ.”  Valiokunta hankki
kirjallisia asiantuntijalausuntoja, jotka otettiin lausunnon liitteiksi. Kansalaisen
henkilökohtaisen vapauden suojaan vedoten valiokunta katsoi, että ehdotettu yleinen
määritelmä työvelvollisuudesta oli valtiosäännön vastainen ja ettei Hallitusmuoto
myöntänyt valtiovallalle  ”sellaista yleistä oikeutta, jonka nojalla voitaisiin määrätä
kansalaisille mitä julkisia tehtäviä tahansa rauhan aikana.” Lakiehdotusta muutettiin niin,
että sen tarkoittama velvollisuus koski ”maanpuolustuksen etua välittömästi tai välillisesti
tarkoittavaa työtä”. Näin muutettuna laki voitiin käsitellä tavallisessa
lainsäätämisjärjestyksessä (pevl 6 ja pevm  18/HE 84/38 vp).

Toimenpiteistä  eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi säädettiin sittemmin useita lakeja,
joihin sisältyi mahdollisuus eläinlääkärien velvoittamiseen helposti leviävien eläintautien
torjuntatehtäviin. Lait säädettiin  perustuslainsäätämisjärjestyksessä
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perustuslakivaliokuntaa kuulematta (HE 95/38 vp, HE 98/41 vp,HE 82/43 vp,HE 192/50
vp,HE 57/60 vp, HE 150/70 vp).

Edellä viitattu  vuoden 1939 laki yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana kumottiin
vuonna 1942 annetulla  työvelvollisuuslailla.  Ehdotetun työvelvollisuuden perusteet eivät
enää kokonaisuudessaan liittyneet maan puolustukseen eivätkä siten olleet nojattavissa HM
75 §:ään. Kun laki rajoitti yleisiä kansalaisoikeuksia , oli laki HE:n mukaan säädettävä
perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Näin laki myös säädettiin, perustuslakivaliokuntaa
kuulematta (HE 38/42 vp). Samassa järjestyksessä lakia laajennettiin vuonna 1943, nytkin
perustuslakivaliokuntaa kuulematta (HE 79/43 vp).

Toimintavelvoitteiden asettamista  nimetylle järjestölle ja niiden toimihenkilöille koski
1942 säädetty laki Maatalousseurojen keskusliiton ja sen alaisten maanviljelys- ja
talousseurojen tehtävistä valtakunnan yhteyteen palautetun alueen jälleenrakentamistyössä.
Lakiehdotus käsiteltiin myös perustuslakivaliokunnassa. Laki säädettiin
perustuslainsäätämisjärjestyksessä (pevl 1/HE 60/42 vp).
Perustuslainsäätämisjärjestyksessä säädettiin, perustuslakivaliokuntaa kuulematta, myös
 vuoden 1944 laki maanviljelys- ja talousseurojen tehtävistä Pohjois-Suomen hävitetyn
alueen  maaseudun jälleenrakentamistyössä (HE 183/44 vp) ja  vuoden 1957 laki Nylands
Svenska Lantbrukssällskap- nimisen maanviljelysseuran tehtävistä Porkkalan alueen
jälleenrakentamistyössä.

Vuonna 1991 säädetty valmiuslaki on säädetty perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Laissa
oli useita kohtia , joiden voitiin katsoa poikkeavan perustuslaista. Lakiin sisältyi myös
säännöksiä työhönmääräämismahdollisuudesta (22- 24 §). Näitä kohtia ei erikseen käsitelty
esityksestä annetussa perustuslakivaliokunnan lausunnossa (pevl 10/90 vp). Kun  näihin
säännöksiin tehtiin muutoksia lailla  198/2000  (= uusi 22 a § ja muutos 24,1 §:ään)
käsiteltiin asiaa myös perustuslakivaliokunnassa (pevl 1/00 vp).    Valiokunta totesi uuden
22 a §:n koskevan  väestön suojelemiseen liittyvää työvelvollisuutta poikkeusoloissa.
(Säännöksen mukaan voitiin jokainen Suomessa asuva 17 -65 vuotias  velvoittaa tekemään
väestön suojelemiseksi tarpeellista työtä). Viitattuaan siihen, että pykälä oli HE:n
perustelujen mukaan tarkoitettu korvaamaan  pelastustoimilain vastaavanlaista säännöstä,
valiokunta jatkoi tässä  yhteydessä huomionarvoisella toteamuksella:

”Ehdotuksessa on kuitenkin laajennettu mahdollisten työvelvollisten piiriä  Suomen
kansalaisista kaikkiin Suomessa asuviin.  Kysymys on valiokunnan käsityksen
mukaan pelastustoimilailla henkilökohtaisesta vapaudesta säädetyn poikkeuksen
olennaisesta laajentamisesta, mikä myös osaltaan johtaa  lakiehdotuksen
käsittelemiseen  perustuslain säätämisjärjestyksessä.”

Valiokunta ts. piti  väestönsuojelutyöhön velvoittamista (aikaisemman velvoitteen
laajentamista) selvänä poikkeuksena  henkilökohtaisen vapauden perustuslainturvasta.

Elintarviketurvallisuusviraston perustamisen yhteydessä vuonna 2006 muutettiin myös
vuonna 1960 perustuslainsäätämisjärjestyksessä säädettyä lakia helposti leviävien
eläintautien vastustamisesta. Asiassa antamassaan lausunnossa perustuslakivaliokunta
käsitteli mm. ns. valtiosääntöoikeudellista aukkoteoriaa ja totesi siitä vallitsevan  tulkinnan
mukaisesti, että perustuslaista aikanaan tehtyyn poikkeukseen  voidaan tehdä myös
poikkeuksen vähäistä laajentamista merkitseviä muutoksia tavallisella lailla, jos aikanaan
poikkeuksena toteutetun  kokonaisjärjestelyn luonnetta ja asiallista merkitystä ei tällä
tavoin muuteta toisenlaiseksi.  Tämä aukkoteoriaan liittyvä näkökohta oli taustana mukana
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valiokunnan arvioidessa lakiin ehdotettuja muutoksia. Muutosehdotuksessa säädettiin alle
50-vuotiaille eläinlääkäreille , eläinlääketieteen kandidaateille ja eläinlääketieteen
ylioppilaille työvelvollisuus, joka perustui Elintarviketurvallisuusviraston määräykseen.
Velvollisuus koski lain 1 §:n mukaisia tilanteita, joissa mm. eläinkulkutauti esiintyi maassa
tai oli ilmeinen uhka sen maahan leviämisestä.   Valiokunta totesi, että ehdotusta oli
arvioitava henkilökohtaisen vapauden ja elinkeinovapauden suojan kannalta. Valiokunta
jatkoi:

”Työvelvollisuuden kestoa ei  ole laissa täsmällisesti rajattu ja sen ulottaminen
eläinlääketieteen ylioppilaisiin vaikuttaa tarpeettoman pitkälle menevältä. Sääntely ei
täytä  perusoikeusrajoitukselta edellytettävää täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden
vaatimusta ja on myös oikeasuhtaisuuden näkökulmasta  ongelmallinen… ..Jotta
lakiehdotus voitaisiin  käsitellä tavallisen lain  säätämisjärjestyksessä, sääntelyä tulee
täsmentää.”  (pevl 8/HE 203/06 vp)

Edellä esitetyissä tapauksissa on  työ- tai toimintavelvollisuuksien asettamisen katsottu

merkitsevän poikkeamista perustuslain   turvaamasta henkilökohtaisen vapauden suojasta .

Joidenkin tapausten  merkittävyyttä tulkintojen kannalta jossain määrin heikentää se, että

asioita ei ole käsitelty perustuslakivaliokunnassa. On myös mahdollista, että

poikkeuslakimahdollisuuteen on aikaisemmissa tapauksissa turvauduttu erittelemättä

”varmuuden vuoksi”.   Toisaalta ei mielestäni voida mitenkään pitää perusteltuna ajatusta,

jonka mukaan henkilökohtaisen vapauden turva olisi nyt jotenkin muodostunut

(asennoitumisissa tai  tulkinnoissa kehittynyt) heikommaksi kuin mitä se oli esim. sotien

aikana ja sotien jälkeen.

Kuvan saamiseksi siitä, miten henkilökohtaisen vapauden suojaa on tulkittu suhteessa työ-

tai toimintavelvollisuuksiin on vielä syytä tarkastella joitakin tapauksia, joissa

toimintavelvollisuuksia sisältävien säännösten ei ole katsottu merkitsevän poikkeamista

henkilökohtaisen vapauden suojasta.

Nykyinen vuonna 1995 säädetty poliisilaki on säädetty tavallisessa
lainsäätämisjärjestyksessä. Lain  45 §:n säännös  koskee nimikkeensä mukaisesti
avustamisvelvollisuutta. Säännöksen  mukaan  on jokainen  paikallisen poliisiyksikön
alueella oleva  18 – 45- vuotias henkilö päällystöön kuuluvan poliisimiehen määräyksestä
velvollinen avustamaan poliisia ”hengenvaarassa olevan kadonneen etsinnässä,
ihmishengen pelastamisessa, loukkaantuneen auttamisessa sekä huomattavan
omaisuusvahingon tai ympäristöhaitan torjunnassa.” Laki käsiteltiin
perustuslakivaliokunnassa.  Valiokunta ei käsitellyt tätä kohtaa.  Vaitiolosta tehtävissä
päätelmissä on ehkä syytä olla varovainen, mutta voidaan kuitenkin todeta, että valiokunta
ei ole vastustanut tämän kohdan säätämistä tavallisena lakina.
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Kun vuoden 1958 väestönsuojelulaki säädettiin perustuslainsäätämisjärjestyksessä,
perustuslakivaliokuntaa kuulematta, ei  tuotu selvästi esille, mihin  syihin säätämisjärjestys
perustui (HE 90/57 vp).  Väestönsuojelulain kumosi vuoden  1999 pelastustoimilaki, joka
säädettiin perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Lakiin sisältyi  30 §:ssä välitön toiminta-
velvollisuus   onnettomuustilanteessa (ilmoittamisvelvollisuus ja  velvollisuus ryhtyä
kykynsä mukaan pelastustoimintaan) ja 48 §:ssä  säännös velvollisuudesta osallistua
pelastustoimintaan. Säännöksen mukaan pelastusviranomaisilla oli onnettomuustilanteessa
oikeus , jos tilannetta ei muuten voitu hallita, määrätä kunnassa oleskelevia työkykyisiä
henkilöitä viipymättä saapumaan onnettomuuspaikalle ja avustamaan pelastustoiminnassa.
Perustuslakivaliokunta totesi tästä säännöksestä, että  ko. avustamisvelvollisuus merkitsi
henkilökohtaisen vapauden rajoitusta, mutta  velvollisuuteen oli kuitenkin hyväksyttävä
syy ja se liittyi  ajallisesti rajattuna pelkästään ääritilanteisiin, Valiokunnan mielestä
avustamisvelvollisuutta ei voitu pitää ”suhteettoman raskaana puuttumisena
henkilökohtaiseen vapauteen”, kun otettiin huomioon  velvollisuuden taustalla olevan
intressin painavuus.  (pevl 31/HE 76/98vp).

 Vuonna 2001 säädetty meripelastuslaki on säädetty tavallisena lakina. Lain  10 §:n 3
momentin mukaan on jokaisella työkykyisellä henkilöllä, joka oleskelee vaara- tai
onnettomuusalueella, velvollisuus meripelastusjohtajan määräyksestä avustaa
meripelastustoimen tehtävässä,  ”jos se on merellä vaarassa olevien ihmisten etsimiseksi tai
pelastamiseksi välttämätöntä.” Erityisestä syystä voidaan muuallakin oleskeleva henkilö
velvoittaa  avustamaan meripelastustoimen tehtävässä.  Lakiehdotus käsiteltiin myös
perustuslakivaliokunnassa. Valiokunta totesi  10,3 §:n mukaisen velvollisuuden
merkitsevän henkilökohtaisen vapauden rajoitusta.  Velvollisuuden  taustalla oli kuitenkin
pakottava hyväksyttävä syy eikä velvollisuutta voitu valiokunnan käsityksen mukaan pitää
suhteettoman raskaana puuttumisena henkilökohtaiseen vapauteen, kun otettiin huomioon
velvollisuuden taustalla olevan intressin painavuus  (pevl24/HE 71/01 vp).

Tänä syksynä on perustuslakivaliokunnassa ollut käsiteltävänä  esitys asevelvollisuuslaiksi
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asevelvollisuuslakiehdotuksen 79 §:n mukaan tasavallan
presidentti  voi valtioneuvoston esityksestä päättää , että pääesikunta voi määrätä reservissä
olevia asevelvollisia puolustusvoimissa saamansa koulutuksen mukaisiin tehtäviin, jos se
oli välttämätöntä valmiuslain 2 §:n 5 kohdassa tarkoitetussa suuronnettomuustilanteessa
silloin, kun tilanne on  erityisen vakava sekä tilanteessa, jossa laajalle levinnyt  vaarallinen
kulkutauti vastasi vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta.  Valiokunta  totesi,
että  ko. osallistumisvelvollisuus rajoittaa henkilökohtaista vapautta, mutta että  sääntelylle
oli perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet. Ko. tilanteissa oli kysymys
väestön terveydestä ja viime kädessä jokaisen oikeudesta elämään.  Valiokunta kuitenkin
kritisoi ehdotuksen epätäsmällisyyttä ja päätyi  valmisteilla oleviin muihin uudistuksiin
viitaten ehdottamaan  79 §:n säännöksen poistamista  ”tässä vaiheessa” (pevl 9/HE37/07
vp).

Edellä mainituille tapauksille yhteisenä piirteenä on yleisesti todettuna se, että kysymys on

ollut toimintavelvoitteesta paikallisesti rajatussa onnettomuustilanteessa. (Ko. tilanteisiin

kuuluu kyllä  myös  poliisilain mukainen hengenvaarassa olevan kadonneen etsintä ja

asevelvollisuuslain mukainen vaikutuksiltaan suuronnettomuutta  vastaava laajalle levinnyt
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vaarallinen kulkutauti.) Tällaiset tilanteet poikkeavat ainakin leimallisilta piirteiltään

merkittävällä tavalla edellä aikaisemmin esitetyissä tapauksissa esillä olleista  tilanteista.

Vastaavasti merkittävällä tavalla poikkeavat toisistaan myös säädetyt velvoitteet:

lyhytaikaisessa yksittäisessä onnettomuustilanteessa auttaminen ja  toisaalta ainakin

lähtökohtaisesti laajempi  (henkilöjoukon, alueen ja keston suhteen) työ- tai

toimintavelvollisuus.  Kun käsillä olevassa lakiehdotuksessa ollaan luomassa  verraten

suurta ihmisjoukkoa koskeva, periaatteessa koko maassa sovellettava ja ajalliselta

kestoltaan periaatteessa avoin  selvä työvelvollisuus  tilanteisiin, joita ei voida rinnastaa

pääasiassa ihmisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleviin

onnettomuustilanteisiin, näyttäisi edellä kuvatun käytännön tulkintalinjojen seuraaminen

selvästi vievän siihen, että ehdotettu laki voidaan säätää vain poikkeuslakina.

Tällainen  käytännöstä  päätteleminen  ei  tässä  kuitenkaan  riitä.   Käytäntöä  voidaan  tässä

arvostella siitä, että se on osin vanhaa, osin syntynyt ilman perustuslakivaliokunnan

myötävaikutusta  ja osin selitettävissä nykyisistä suhtautumisista poikkeavalla valmiudella

käyttää poikkeuslakimenettelyä.   Toisaalta on kuitenkin syytä myös todeta, että käytäntö

on ollut varsin johdonmukainen , siihen sisältyy myös tuoreita tapauksia ja  siihen sisältyy

myös perustuslakivaliokunnan kriittisiä kommentteja.  Valiokunnan  kannanototkin

huomioon ottaen ei myöskään voida mitenkään sanoa, että edellä hahmottuva

tulkintakäytäntö olisi jotenkin yhteensopimaton nykyisten  perusoikeusjärjestelmää ja

siihen sisältyviä punnintoja koskevien käsitysten kanssa.

Ehkä kriittisin ja periaatteellisesti merkittävin edellä hahmoteltua käytäntöä koskeva

kysymys tässä kuitenkin liittyy potilaiden hengen ja terveyden suojaan ja sen

vaarantumiseen.  Voidaan kysyä, eikö ihmisten henki ja terveys   mene arvoina ja

perustuslain suojaamina tärkeinä oikeuksina kaikkien muiden  arvojen ja näkökohtien

edelle ja eikö ehdotettu laki tämän vuoksi pidä voida käsitellä niin kuin lait eduskunnassa

yleensä käsitellään.  Hengen ja terveyden ensisijaisesta tärkeydestä tuskin on

erimielisyyttä. Tällainen tärkeysjärjestys ei Suomen valtiosäännössä kuitenkaan voi

suoraviivaisesti  ratkaista lain säätämisjärjestystä.

Suomen valtiosääntöön  ei  - edes jotenkin oletetun , implisiittisen elementin muodossa  -

ole katsottu sisältyvän hätätilakonstruktiota siinä mielessä, että  hallitusvalta tai eduskunta

voisivat  poiketa valtiosäännön vaatimuksista, jos katsovat tärkeän kansallisen edun sitä
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jossakin hätätilanteessa vaativan.  Lähtökohta on aina hyvin selvästi ollut se, että jos

kriisitilanteen katsotaan vaativan  poikkeuksellisia valtuuksia, niiden käytettävyyttä ei

päätellä hätätilakonstruktion avulla, vaan jos perustuslaista poikkeavia valtuuksia tarvitaan,

ne  hankitaan  ja säädetään poikkeuslailla.  Näin on tehty viime sotien tilanteessa ja niin

tehtiin esim.  alussa viitatussa vuoden 1919 vaikeiden lääkintäolojen tilanteessa.  Se, että

poikkeukselliset valtuudet voivat vaatia poikkeuslakimenettelyn käyttöä, on  väistämättä

edelleen osa Suomen valtiosääntöä siitä riippumatta, että poikkeuslakien käyttöön nyt

suhtaudutaan – täysin perustellusti – selvästi pidättyvämmin kuin takavuosina.

Lainsäädäntökäytännön ja perustuslakivaliokunnan käytännön valossa on myös selvää,

ettei jonkin lailla tavoiteltavan yhteiskunnallisen edun korostunutkaan  tärkeys sellaisenaan

riitä perusteeksi  lain säätämiselle tavallisena lakina.

Lakiehdotuksessa potilasturvatyön piiriin luettujen  hoitojen turvaamisen vitaalisesta

tärkeydestä ei voi syntyä keskustelua.  Se järjestelykokonaisuus, jonka avulla laissa tähän

turvaamisen pyritään, sisältää kuitenkin melko suureen henkilöjoukkoon kohdistuvan,

periaatteessa koko massa käytettävän ja kestoltaan avoimeksi jätetyn työvelvollisuuden.

Velvollisuutta ei voida  perustellusti liittää johonkin olemassa olevaan palvelussuhteeseen

tai johtaa sellaisesta. Työvelvollisuus ei liity PL 127 §:ssä mainittuun  velvollisuuteen

osallistua isänmaan puolustukseen eikä sen voida myöskään katsoa kuuluvan  PL 23 §:ssä

olevan,  poikkeusoloja koskevan valtuutuksen piiriin. Kysymyksessä ei  ole

toimintavelvollisuus ihmisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella tyypillisesti olevissa

onnettomuustilanteissa.  Käytännössä on lähdetty siitä, että tämänkaltaiset velvollisuudet

kuuluvat toteutettavaksi  poikkeuslailla.  Minusta  laki tällaisena on säädettävissä vain

poikkeuslakina. (Ehkä arvo- ja juridiikkakäsityksiäni voisi tässä kuvata niin, että

tämänkaltainen laki on tässä tilanteessa varmuuden vuoksi syytä säätää mahdollisesti

käytettäväksi ja sen säätäminen edellyttää perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä.)

Olen edellä sanotussa  pitänyt  työhön velvoitettavien kannalta  silmällä lähinnä vain

henkilökohtaisen  vapauden suojaa. Esittämäni päätelmän voidaan ajatella saavan tukea

myös siitä, että kyseessä selvästi on vireillä olevaan työtaisteluun  liittyvä pakotteita

sisältävä toimenpide ja työtaisteluoikeuksien voidaan ainakin jollain tavoin katsoa saavan

suojaa  PL 13 §:ssä säädetystä ammatillisen järjestäytymisen  vapaudesta.   Ajateltavissa

on  myös, että tässä yhteydessä annettaisiin  jonkinlaista merkitystä

perustuslakivaliokunnan perusoikeuksien rajoittamiseen kohdistuvien vaatimusten
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tarkastelussa (pevm 25/93 vp, s. 5) esittämälle käsitykselle, jonka mukaan ”jokin

perusoikeuden rajoitus on sallittu ainoastaan, jos tavoite ei ole saavutettavissa

perusoikeuteen vähemmän puuttuvin keinoin.”

Lakiehdotuksen säännöksissä voi olla yksityiskohtia, jotka ansaitsisivat huomiota esim.

perusoikeuksia koskevan säätelyn yhteydessä merkittävän täsmällisyys- ja

tarkkarajaisuusvaatimuksen kannalta.  En tässä tilanteessa ja aikataulussa ole kuitenkaan

pitänyt aiheellisena pyrkiä  arvioimaan myös lakiehdotuksen yksityiskohtia.


