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Perustuslakivaliokunnan lausuntopyyntö 29.3.2021 HE 39/2021 vp
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) antaa esityksestä seuraavan asiantuntijalausunnon.

LAUSUNTO
VSSHP on 29.3.2021 antanut sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiantuntijalausunnon koskien
kyseessä olevaa hallituksen esitystä HE 39/2021 vp. Viittaamme tässä asiantuntijalausunnossa
kyseiseen yksityiskohtaisempaan lausuntoon, jonka keskeiset kohdat olivat:
-

-

-

pidämme esitystä kokonaisuutena arvioiden perusteltuna huomioiden COVID 19 –pandemian
kansallinen ja myös alueellinen tilanne Varsinais- Suomessa
alueellamme ovat käytössä lähes kaikki nykylainsäädännön mahdollistamat toimenpiteet, jonka
vuoksi tilanteen mahdollisesti edelleen vaikeutuessa tulisi lainsäädännön mahdollistaa myös
nyt esitettyjen kaltaisten toimenpiteiden nopea käyttöönotto
voimassaoloaluetta tulee tarkastella kriittisesti voimaantuloajankohdan mukaista tarvetta
varmistavaksi
HUS-alueen mallinnustulokset ovat todennäköisesti hyvin sovellettavissa myös VSSHP:n
alueelle seuraten siellä olevaa tilannetta noin kahden viikon viiveellä. Ajallinen ero huomioiden
on alueellamme kuitenkin parempi mahdollisuus saada tilanne hallintaan vielä ilman esitettyjä
toimia
pidämme myös epätodennäköisenä, että lain voimassaolon rajaaminen ajallisesti näinkin
lyhyeksi ajaksi kuin 14.5.2021 asti tulee olemaan riittävä, mikäli lain määräämät rajoitukset
joudutaan ottamaan alueella käyttöön

Perustuslain 23 §:ssä todetun perusoikeuksien tilapäisenkin rajoituksen edellytyksenä olevan
välttämättömyysedellytyksen näkökulmasta tilannetta on tällä hetkellä vaikeampi arvioida.
Perusoikeuksien rajoittamisen tulisi olla aivan viimesijainen keino ja edelleen esimerkiksi rajat
ylittävä matkustus aiheuttaa selkeän riskin COVID 19 –pandemian leviämiseen samoin kuin
yksityistilaisuudet, joihin nyt esitettävillä liikkumisrajoituksilla toki yritetään saada välillisesti
vaikutusta. VSSHP:n alueen tilanne on myös edelleen lähipäivien ajan hieman kohentunut
Ilmaantuvuuden laskiessa, mutta on käytännössä hyvin haastavaa arvioida, mikä tilanne tulee
alueella olemaan lähiviikkojen aikana.
Edellä mainittujen epävarmuuksien osalta näemme perustelluksi lain rakenteen, jossa asetustasolla
arvioidaan alueellisesti lain 2 §:ssä säädetyt perusteet kiellon välttämättömyydestä sekä lain 4 §:ssä
säädetyt rajoitusten edellytysten seurantavelvoitteet ja asetusten kumoamisvelvoitteet.
Perusoikeuksia koskevien rajoituksen tulee olla tarkkarajaisia ja täsmällisesti määritettyjä.
Terveydenhuollon näkökulmasta ehdotetut lukuisat yksityiskohtaiset poikkeukset
liikkumisrajoitukseen tekevät toisaalta lain soveltamisesta ja valvonnasta haastavan, ja voivat
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yleisestä ilmapiiristä riippuen vaikeuttaa lain tarkoituksen toteutumista. Ottaen huomioon, että nyt
esitettävät rajoitukset voivat tulla sovellettavaksi vain, mikäli epidemiatilanne on alueella
huomattavan vaikea sekä rajoitusten määräaikaisuus, tulisi harkita, voidaanko liikkumisrajoitusten
poikkeuksia selkeästi vähentää vaikuttavuuden lisäämiseksi.
Lisätietoja
Lisätietoja antaa sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl matti.bergendahl@tyks.fi.
.

Turku 29.3.2021

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Sairaanhoitopiirin johtaja

Matti Bergendahl

Johtajaylilääkäri

Mikko Pietilä

Hallintojohtaja

Jari-Pekka Tuominen

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Hallintokeskus ● Kiinamyllynkatu 4–8, PL 52, 20521 TURKU ● Vaihde 02 313 0000
Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Administriva centralen ●
Kinakvarngatan 4–8, PB 52, 20521 ÅBO ● Tfn. 02 313 0000

