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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi väestönsuojelulain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väes
tönsuojelulain säännöksiä väestönsu~jelulauta
kunnasta vastaamaan kunnallislain säännöksiä. 
Väestönsuojelupäällikön tai -ohjaajan vaalia ei 
enää alistettaisi lääninhallituksen vahvistetta
vaksi. Säännökset väestönsuojien rakentamista 
koskevan yleissuunnitelman vahvistamisesta ja 

väestönsuojelulautakunnan ohjesäännöstä jätet
täisiin pois laista. Kunnan väestönsuojelujärjes
tyksen vahvistaminen siirtyisi sisäasiainministe
riöitä lääninhallitukselle. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan pian sen jälkeen, kun Eduskunta on sen 
hyväksynyt. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja 
ehdotetut muutokset 

1.1. Väestönsuojelulautakuntaa koskevat 
säännökset 

Väestönsuojelulain (438/58) 16, 17 ja 19 
§: ssä on väestönsuojelulautakuntaa koskevia 
säännöksiä. Niiden mukaan kunnassa on väes
tönsuojelulautakunta, johon valtuusto valitsee 
neljäksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja 
kuusi jäsentä. Lautakunta valitsee keskuudes
taa varapuheenjohtajan. Siihen ei valita vara
jäseniä. Valtuusto hyväksyy lautakunnalle oh
jesäännön, joka toimitetaan lääninhallituksen 
vahvistettavaksi. Väestönsuojelulautakunnan 
päätöksestä valitetaan lääninhallitukseen, paitsi 
milloin päätös kunnallislain mukaan voidaan 
siirtää kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kun
nassa, jossa ei ole suojelukohdetta, voidaan 
lautakunta jättää asettamatta, mikäli sisäasiain
ministeriö ei toisin määrää. Tällöin huolehtii 
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lautakunnalle kuuluvista tehtävistä kunnan
hallitus tai muu lautakunta, jonka kunnan
hallitus määrää. 

Kunnallislain (953/76) lautakuntia koske
vat yleiset säännökset poikkeavat eräiltä osin 
siitä, mitä väestönsuojelulaissa on säädetty 
väestönsuojelulautakunnasta. Kunnallislain 69 
§ :n mukaan valtuusto valitsee lautakuntaan jä
senet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet val
tuuston toimikaudeksi. Valtuusto nimeää lau
takunnalle puheei!johtajan ja varapuheenjohta
jan. Muutoksenhausta lautakunnan päätökseen 
on kunnallislain 141 §:n 2 momentissa väes
tönsuojelulain 17 §: ää vastaavat säännökset, jo
ten 17 § voitaisiin muuttaa viittaussäännök
sen muotoon. 

Esityksen tarkoituksena on saattaa väestön
suojelulain säänn3kset väestönsuojelulautakun
nasta asiallisesti kunnallislain mukaisiksi. Sään
nökset asioista, joista kunnallislaissa on yleiset 
säännökset, ehdotetaan jätettäviksi tarpeetto
mina pois laista. Samalla luovuttaisiin siitä, 
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että väestönsuojelulautakunnalla tulee olla val
tion viranomaisen vahvistama ohjesääntö, kos
kia lautakunnan tehtävät määrätään nykyisin 
yleensä johtosäännössä eikä alistamista voida 
pitää muutoinkaan tarpeellisena. Johtosääntöä 
koskevat asiat jäisivät kunnallislain säännösten 
varaan. Lisäksi esitetään, että myös suojelu
kohdekunnissa olisi kunnan omana asiana ilman 
valtion viranomaisten minkään asteista asiaan
puuttumista ratkaista, asetetaanko kuntaan 
väestönsuojelulautakunta, vai annetaanko sille 
kuuluvista tehtävistä huolehtiminen kunnan
hallitukselle tai muulle lautakunnalle. Väestön
suojelulautakunnan tehtävät eivät siten voi 
jäädä missään tilanteessa hoitamatta. 

1.2. Väestönsuojelupäällikön tai -ohjaajan 
vaalin alistaminen 

Väestönsuojelulain 18 §:n mukaan kunnassa 
on väestönsuojelulautakunnan apuna väestön
suojelupäällikkö tai -ohjaaja, jonka vaali on 
.alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi. 
Väestönsuojelupäällikön tai -ohjaajan virka on 
useissa tapauksissa yhdistetty palopäällikön vir
kaan. Vuonna 1980 oli 177 kunnassa palopääl
likön-väestönsuojelupäällikön yhdistetty pää
virka ja 37 kunnassa yhdistetty sivuvirka. Palo
ja pelastustoimesta annetussa laissa (559/75) 
ei palopäällikön vaalin alistamista vaadita. 
Väestönsuojelupäällikön vaalin alistamisvelvol
lisuus johtaa siihen, että valitus sanotun yh
distetyn viran täyttämisestä ratkaistaan kussa
kin valitusastleessa eri valitusviranomaisessa. 
Palopäällikön vaalista tehty valitus ratkaistaan 
lääninoikeudessa ja korkeimmassa hallinto
oikeudessa, kun taas valitus väestönsuojelupääl
likön vaalista ratkaistaan lääninhallituksessa ja 
valtioneuvostossa. Tätä on pidettävä asioiden 
käsittelyn kannalta epätarkoituksenmukaisena. 
Kun alistamista ei voida muutoinkaan pitää 
tarpeellhena, ehdotetaan menettelystä luovut
tavaksi. Voimassaolevan lain mukaan kunnassa, 
jossa ei ole suojelukohdetta, voidaan väestön
suojelupäällikön virka jättää perustamatta, mi
käli sisäasiainministeriö ei toisin maaraa. 
Johdonmukaista olisi väljentää kunnan päätäntä
valtaa niin, että virka voidaan jättää perusta
matta kaikissa kunnissa. Lääninhallitukselle jäisi 

tarvittaessa mahdollisuus määrätä virka perus
tettavaksi. 

1.3. Väestönsuojelujärjestys sekä väestön
suojien rakentamista koskeva 
yleissuunnitelma 

Väestönsuojelulain 7 §:n mukaan kunnassa, 
jossa on suojelukohde ja muussakin kunnassa, 
jos sisäasiainministeriö niin määrää, on hyväk
syttävä väestönsuojelujärjestys. Siinä on tar
kemmat määräykset väestönsuojelun järjeste· 
lystä ja suojelutoimenpiteistä kunnassa. Väes
tönsuojelujärjestys on alistettava sisäasiainmi
nisteriön vahvistettavaksi. Väestönsuojelulain 
11 §:n 3 momentin mukaan valtuuston on hy
väksyttävä väestönsuojien rakentamista varten 
yleissuunnitelma, joka niin ikään on alistettava 
sisäasiainministeriön vahvistettavaksi. Lakia eh
dotetaan muutettavaksi siten, että väestönsuo
jelujärjestys alistettaisiin lääninhallituksen vah
vistettavaksi, koska sillä on ministeriötä parem
mat edellytykset ottaa huomioon paikalliset eri
tyisolosuhteet. Väestönsuojien rakentamista 
koskevan yleissuunnitelman vahvistamisesta 
ehdotetaan luovuttavaksi. 

2. A s i a n v a 1 m i s t e 1 u j a 
lausunnonantajat 

Sisäasiainministeriössä virkatyönä tehdystä 
lakiehdotuksesta on pyydetty lausunto Suo
men Kaupunkiliitolta, Suomen Kunnallisliitol
ta, Finlands Svenska Kommunförbundilta, Suo
men Väestönsuojelujärjestö r.y:ltä, väestön
suojeluneuvottelukunnalta ja parlamentaariselta 
väestönsuojelukomitealta. Lausunnoissa esite
tyt huomautukset on mahdollisuuksien mukaan 
otettu huomioon nyt annettavassa esityksessä. 

3. Säätä m is j ä r j e s t y s 

Väestönsuojelulaki on säädetty perustuslain 
säätämisessä määrätyssä järjestyksessä. Ehdote
tut muutokset ovat kuitenkin sellaisia, etteivät 
ne vaadi sanottua käsittelyjärjestystä. Esitys 
voidaan tästä syystä käsitellä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

7 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että väestönsuojelujärjestys on alistettava 
lääninhallituksen vahvistettavaksi. 

11 §. Pykälän 3 momenttia muutettaisiin 
siten, että väestönsuojien rakentamista koske
van yleissuunnitelman vahvistamisesta luovut
taisiin. Sen sijaan velvollisuus suunnitelman te
kemiseen jäisi ennalleen. 

16 §. Pykälän 1 momentissa olisivat ne 
lautakunnan kokoonpanoa koskevat säännök
set, jotka on katsottu tarvittavan kunnallislais
sa säädettyjen lisäksi. Jäsenten lukumäärä py
syy ennallaan. Jäsenille ei asetettaisi enää eri
tyisiä kelpoisuusehtoja, koska eri alojen asian
tuntemus on hankittavissa muulla tavoin. 

Pykälän 2 momentin mukaan lautakunnan 
asettamatta jättäminen olisi kunnan ratkaisuval
lassa. Sisäasiainministeriö ei voisi, kuten nykyi
sin, määrätä lautakuntaa asetettavaksi, jos kun
ta on päätynyt toiseen ratkaisuun. 

17 §. Pykälässä viitataan kunnallislain muu
toksenhakua koskeviin säännöksiin. Muutos 
merkitsee siirtymistä kunnallisvalitusjärjestel
mään. Voimassa olevan lain mukaan lautakun
nan päätöksestä tehdään hallintovalitus. 

18 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si
ten, ettei väestönsuojelupäällikön tai -ohjaajan 

vaalia enää alisteta lääninhallituksen vahvistet
tavaksi. Lainkohdan jälkimmäisen virkkeen mu
kaisesti virka voitaisiin jättää kunnan harkin
nan mukaan perustamatta, ellei lääninhallitus 
toisin määrää. 

19 §. Pykälä ehdotetaan tarpeettomana ku
mottavaksi 16 §:n 2 momenttiin ja 18 §:ään 
ehdotettujen muutosten vuoksi. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Lakiesityksen 16 §:ssä luovutaan siitä, että 
väestösuojelulautakunnalla tulee olla valtion 
viranomaisen vahvistama ohjesääntö. Tämän 
vuoksi on väestönsuojeluasetuksen (237 /59) 
22 § tarkoitus tarpeettomana kumota. 

3. V o i m aan t u 1 o 

Ehdotettu Jaki on tarkoitettu tulemaan voi
maan pian sen jälkeen, kun Eduskunta on sen 
hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
väestönsuojelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 31 päivänä lokakuuta 1958 annetun väestönsuojelulain (438/58) 19 §ja 
muutetaan 7 §, 11 §:n 3 momentti ja 16-18 § näin kuuluviksi: 

7 s 
Kunnassa, jossa on suojelukohde, ja muussa

kin kunnassa, jos sisäasiainministeriö niin mää
rää, kunnanvaltuuston on hyväksyttävä väes
tönsuojelujärjestys, jossa on tarkemmat mää
räykset väestönsuojelun järjestelystä ja suojelu
toimenpiteistä kunnassa. Väestönsuojelujärjes
tys on ~alistettava lääninhallituksen vahvistetta
vaksi. 

11 § 

Kunnanvaltuuston on hyväksyttävä yleis-

suunnitelma 2 momentissa mainittujen väestön
suojien rakentamista varten. 

16 § 
Kunnassa on väestönsuojelun valmistelu-, 

järjestely- ja toimeenpanotehtäviä varten väes
tönsuojelulautakunta. Lautakunnassa on vähin
tään seitsemän jäsentä ja kullakin heistä hen
kilökohtainen varajäsen. 

Väestönsuojelulautakunta voidaan kunnan
valtuuston harkinnan mukaan jättää asettamat
ta. Tällöin huolehtii sille kuuluvista tehtävistä 
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kunnanhallitus tai kunnanvaltuuston määrää
mä lautakunta. 

17 § 
Muutoksenhausta väestönsuojelulautakunnan 

päätökseen on voimassa, mitä kunnallislaissa 
(953/76) on säädetty muutoksenhausta lauta
kunnan päätökseen. 

18 § 
Väestönsuojelulautakunnan tai sille kuulu-

Helsingissä '12 päivänä marmskuuta 1982 

vista tehtävistä huolehtivan kunnan muun toi
mielimen apuna kunnassa on väestönsuojelu
päällikkö tai -ohjaaja. Virka voidaan kuitenkin 
kunnanvaltuuston harkinnan mukaan jättää pe
rustamatta, ellei lääninhallitus toisin määrää. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Matti Ahde 
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Uit~ 

Laki 
väestönsuojelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 31 päivänä lokakuuta 1958 annetun väestönsuojelulain {438/58) 19 §ja 
muutetaan 7 §, 11 §:n 3 momentti ja 16-18 § näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

7 § 
Kunnassa, jossa on suojelukohde ja muussa

kin kunnassa, jos sisäasiainministeriö niin mää
rää, kunnallisvaltuuston on hyväksyttävä väes
tönsuojelujärjestys, jossa on tarkemmat mää
räykset väestönsuojelun järjestelyistä ja suo
jelutoimenpiteistä kunnassa. Väestönsuojelu
järjestys on alistettava sisäasiainministeriön 
vahvistettavaksi. 

Ehdotus 

7 § 
Kunnassa, jossa on suojelukohde, ja muussa

kin kunnassa, jos sisäasiainministeriö niin mää
rää, kunnanvaltuuston on hyväksyttävä väes
tönsuojelujärjestys, jossa on tarkemmat mää
räykset väestönsuojelun järjestelystä ja suo
jelutoimenpiteistä kunnassa. Väestönsuojelu
järjestys on alistettava lääninhallituksen vah
vistettavaksi. 

11 § 

Kunnallisvaltuuston on hyväksyttävä yleis
suunnitelma 2 momentissa mainittujen väestön
suojien rakentamista varten. Suunnitelma on 
alistettava sisäasiainministeriön vahvistetta
vaksi. 

16 § 
Kunnassa on väestönsuojelun valmistelu-, 

järjestely- ja toimeenpanotehtäviä varten väes
tönsuojelulautakunta, johon kunnallisvaltuusto 
v·alitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan puheen
johtajan sekä vähintään kuusi jäsentä. Lauta
kunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohta
jan. Lautakuntaan valittavista on, mikäli mah
dollista, ainakin yhden oltava perehtynyt palo
toimeen ja yhden rakennusalaan. 

Lautakunta on päätösvaltainen, kun saapu
villa on puheenjohtaja ja vähintään puolet jä
senistä. 

Kunnallisvaltuusto hyväksyy väestönsuojelu
lautakunnalle ohjesäännön joka on alistettava 
lääninhallituksen vahvistettavaksi. 
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Kunnanvaltuuston on hyväksyttävä yleis
suunnitelma 2 momentissa mainittujen väestön
suojien rakentamista varten. 

16 § 
Kunnassa on väestönsuojelun valmistelu-, 

järjestely- ja toimeenpanotehtäviä varten väes
tönsuojelulautakunta. Lautakunnassa on vähin
tään seitsemän jäsentä ja heistä kullakin hen
kilökohtainen varajäsen. 

Väestönsuojelulautakunta voidaan kunnan
valtuuston harkinnan mukaan jättää asettamat
ta. Tällöin huolehtii sille kuuluvista tehtävistä 
kunnanhallitus tai kunnanvaltuuston määrää
mä lautaleunta. 
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Voimassa oleva laki 

17 § 
Väestönsuojelulautakunnan päätökseen saa

daan hakea muutosta valittamalla lääninhalli
tukseen kolmenkymmenen päivän kuluessa tie
doksi saannista. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske 
päätöstä, joka kunnallislain (642/48) 95 §:n 
mukaan voidaan alistaa kunnallishallituksen 
tutkittavaksi. 

18 § 
Väestönsuojelulautakunnan apuna on kunnas

sa oleva väestösuojelupäällikkö tai -ohjaaja, 
jonka vaali on alistettava lääninhallituksen 
vahvistettavaksi. 

19 § 
Kunnassa, jossa ei ole suojelukohdetta, voi

daan väestönsuojelulautakunta jättää asettamat
ta ja väestönsuojelupäällikön tai -ohjaajan vir
ka perustamatta, mikäli sisäasiainministeriö ei 
toisin määrää. Jos kunnassa ei ole väestönsuo
jelulautakuntaa, huolehtii sille kuuluvista teh
tävistä kunnanhallitus tai muu lautakunta, jon
ka kunnallisvaltuusto määrää. Kunnallishalli
tttkseen ja lautakuntaan on tällöin sovellettava, 
mitä 16 §:n 2 momentissa ja 17 §:n 1 mo
mentissa on säädetty. 

Ehdotus 

17 § 
Muutoksenhausta väestönsuojelulautakunnan 

päätökseen on voimassa, mitä kunnallislaissa 
(953/76) on säädetty muutoksenhausta lauta
kunnan päätökseen. 

18 § 
Väestönsuojelulautakunnan tai sille kuulu

vista tehtävistä huolehtivan kunnan muun toi
mielimen apuna kunnassa on väestönsuojelu
päällikkö tai -ohjaaja. Virka voidaan kuitenkin 
kunnanvaltuuston harkinnan mukaan jättää pe
rustamalla, ellei lääninhallitus toisin määrää. 

19 § 
(Kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 


