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Hallituksen esitys Eduskunnalle puolustustilalaiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Suomen turvallisuuspolitiikan päämääränä 
kaikissa olosuhteissa on säilyttää valtiollinen 
itsenäisyys ja turvata kansalaisten elinmahdol
lisuudet. Tavoitteena on elää rauhassa ja tur
vata kansalaisille mahdollisuudet kehittää yh
teiskuntaansa ja elinehtojaan haluamallaan ta
valla. 

Esityksen tavoitteena on parantaa edellytyk
siä valtiollisen itsenäisyyden turvaamiseen ja 
oikeusjärjestyksen ylläpitämiseen kaikissa 
oloissa. Nämä jokaiselle suvereenille valtiolle 
ominaiset tavoitteet pyritään saavuttamaan 
säätämällä laki, jonka nojalla on ryhdyttävissä 
äärimmäisissä kriiseissä välttämättömiin toi
menpiteisiin valtakunnan puolustuksen tehos
tamiseksi ja sen turvallisuuden lujittamiseksi. 

Esitys koskee kansallista hätätilaa, joka ai
heutuu aseellisesta konfliktista. Tällaista tilan
netta sääntelee nykyisin sotatilasta vuonna 
1930 annettu laki, jota sovellettiin toisen 
maailmansodan aikana, mutta jonka nyttem
min on katsottu vanhentuneen monilta osil
taan. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sota
tilalain tilalle puolustustilalaki, joka vastaisi 
muuttuneen sodan kuvan ja maamme yhteis
kunnallisen kehityksen mukanaan tuomia uu
sia vaatimuksia. Uusi laki koskisi sotatilalain 
tavoin hallitusmuodon 16 §:ssä tarkoitettuja 
poikkeusoloja eli sotaa ja kapinaa, joiden ai
kana puolustustila voitaisiin saattaa voimaan. 

Puolustustilalakiehdotus on sovitettu yhteen 
ensi sijassa sotaa lievempiä poikkeusoloja 
sääntelevän, yhteiskunnan toimintojen turvaa
mista poikkeusoloissa koskevan valmiuslakieh
dotuksen kanssa. 

Puolustustilalaki mahdollistaisi sen, että val
tiollisen itsenäisyyden turvaamiseksi ja oikeus
järjestyksen ylläpitämiseksi saatetaan voimaan 
puolustustila, jonka aikana viranomaisilla voisi 
olla erityisiä toimivaltuuksia normaaliajan val
tuuksiin verrattuna. Puolustustilan voimaan 
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saattamisesta säädettäisiin asetuksella, joka 
olisi voimassa enintään kolme kuukautta. Ase
tus olisi saatettava eduskunnan käsiteltäväksi 
ja se olisi kumottava, jos eduskunta niin päät
tää. Puolustustilan voimassaoloa voitaisiin jat
kaa asetuksella enintään vuoden kerrallaan. 
Puolustustilaa jatkettaessa eduskunnalla olisi 
oikeus päättää, saako asetus jäädä voimaan 
sellaisenaan, vai onko se kumottava kokonaan 
tai osittain ja onko se voimassa säädetyn vai 
lyhyemmän ajan. 

Puolustustilan aikaisten toimivaltuuksien 
käyttäminen olisi sidottu kaikkien ylimpien 
valtioelinten eli eduskunnan, tasavallan presi
dentin ja valtioneuvoston samansuuntaisiin 
päätöksiin. 

Viranomaisten puolustustilan aikaiset erityis
valtuudet koskisivat valtakunnan puolustusta 
tukevia ja sen turvallisuutta lujittavia yleisiä 
turvallisuustoimenpiteitä sekä sotilaallisen ja 
taloudellisen maanpuolustuksen toimintaedel
lytysten turvaamista. 

Puolustustilalailla pyritään yhdistämään 
maanpuolustuksen tarpeet ja perusoikeuksien 
turvaaminen mahdollisimman pitkälti. Puolus
tautuminen aseellista hyökkäystä vastaan ja 
kansan perustavien oikeuksien turvaaminen 
voivat vaatia hyökkäyksen laadusta ja voimak
kuudesta riippuen kansalaisten eräiden perus
oikeuksien rajoittamista. Kaikkia viime sotien 
aikana sovellettuja perusoikeuksien rajoitta
mismahdollisuuksia ei kuitenkaan tarvita. Toi
menpiteen kohteeksi joutuneilla olisi yleensä 
valitusoikeus lain nojalla tehdyistä hallintopää
töksistä. 

Puolustustilalaki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan samaan aikaan kuin valtiopäiväjärjes
tyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla käsiteltävä 
valmiuslaki, jota koskeva hallituksen esitys 
annetaan eduskunnalle samanaikaisesti tämän 
esityksen kanssa. 
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Puolustustilalaki perustuisi hallitusmuodon 
16 §:ään eikä sisältäisi tavallisen lainsäätämis
järjestyksen käyttöä estävää delegointia, minkä 
vuoksi lakiehdotus voidaan käsitellä tavallises
sa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Esitystä laadittaessa on otettu huomioon 
Suomea sitovat valtiosopimukset, kuten Parii
sin rauhansopimus, YY A-sopimus, YK:n pe
ruskirja ja ihmisoikeussopimukset. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen merkitys 

1.1. Lähtökohdat 

Keskinäisen vuorovaikutuksen merkitys on 
lisääntynyt valtioiden välisissä suhteissa toisen 
maailmansodan jälkeen esimerkiksi kasvaneen 
taloudellisen kanssakäymisen ja teknologian 
saavutusten yleismaailmallisen soveltamisen 
johdosta. Tällaisesta kehityksestä on seuran
nut, että Suomi on kuten muutkin valtiot 
monin tavoin riippuvainen kansainvälisistä te
kijöistä ja yhteyksistä. 

Tällaisen kehityksen voidaan arvioida olevan 
omiaan vähentämään sotilaallisten kriisien to
dennäköisyyttä ainakin sellaisen avoimen so
danuhkan muodossa, joka vaarantaisi valta
kunnan alueellista koskemattomuutta ja itse
näisyyttä. Eurooppa onkin toisen maailmanso
dan jälkeen säästynyt valtioiden väliseltä täysi
mittaiselta sodalta, mutta asevoimalla on kui
tenkin uhattu ja sitä käytettykin. Suomen ul
kopolitiikka tukee kaikkia niitä pyrkimyksiä, 
joiden tarkoituksena on edistää kansainvälisen 
jännityksen lieventämistä Yhdistyneiden Kan
sakuntien peruskirjan periaatteiden mukaisesti. 
Liennytyskehityksen jatkuminenkaan ei nykyi
sellään kuitenkaan aseta kyseenalaiseksi Suo
men kaltaisen puolueettoman valtion tarvetta 
ylläpitää tehokkaita puolustusvoimia. 

Vaikka maamme ei olisi ensijainen hyök
käyskohde, suursodan yhteydessä voisivat 
hyökkäystoimet kohdistua myös Suomeen. 
Suomella ei ole mahdollisuuksia puolustautua 
ydinaseita käyttävää hyökkääjää vastaan, jos
kin varautumalla ydinsodan vaaroihin voidaan 
yrittää suojata väestöä ja lieventää vahinkoja. 
Suomen puolustuspolitiikassa on ensisijaisesti 
varauduttu lievemmästä kriisistä sodaksi laa-

jentuvaan tapahtumasarjaan. Sodaksi kehitty
välle kriisille ovat tunnusomaisia alkuvaiheen 
kiristyneeseen kansainväliseen tilanteeseen liit
tyvät erikoisoperaatiot ja mahdollinen tavan
omaisin asein suoritettu hyökkäys. Sota voisi 
kestää pitkäänkin, jos yllättävin sotatoimin ei 
päästäisi tulokseen. Tavanomaisin asein tapah
tuvan hyökkäyksen torjuntaan tarvittavien voi
mavarojen taso määrittää puolustusvoimiem
me mitoituksen. 

Valtiollinen itsenäisyys ja oikeusjärjestyksen 
ylläpitäminen tulee turvata kaikissa oloissa. 
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja tun
nustaa valtion luonnollisen oikeuden puolus
tautumiseen valtion jouduttua aseellisen hyök
käyksen kohteeksi. Sotaan on varauduttava 
siten, että käytettävissä olevat voimavarat ja 
yhteiskunnan toiminnot voidaan sodan aikana 
suunnata itsenäisyyden turvaamisen kannalta 
välttämättömiin tehtäviin. Valtio joutuu sodan 
aikana keskittämään henkiset ja aineelliset voi
mavaransa valtakunnan puolustuksen tehosta
miseen ja sen turvallisuuden kaikinpuoliseen 
lujittamiseen. Tässä tarkoituksessa ilmeisesti 
tarvitaan hallituksen ja muiden viranomaisten 
poikkeuksellisia toimenpiteitä, joihin on mah
dollisesti ryhdyttävä hyvinkin kiireellisesti. 
Koska tavallisia oloja koskevat viranomaisten 
toimivaltuudet ovat sodan aikana todennäköi
sesti riittämättömiä, tulee oikeusjärjestyksen 
antaa mahdollisuus soveltaa sodan aikana 
poikkeuksellisia säännöksiä. 

On tärkeää, että sodan aikana sovellettavat 
poikkeussäännökset perustuvat lainsäädän
töön, joka on valmisteltu etukäteen ja kiihkot
tomasti. Näin menetellen varmistetaan se, että 
välttämättömät poikkeussäännökset saadaan 
sodan alettua välittömästi sovellettaviksi, ja 
toisaalta myös se, ettei vasta sodan uhatessa 
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kiireen ja pakon edessä tapahtuva lainsäädän
tötyö johda poikkeussännösten ylimitoittami
seen eikä kansanvaltaisten toimintojen turvaa
mista ajatellen tarpeettorniin kansalaisten pe
rusoikeuksien rajoituksiin. 

Sodan aikana sovellettavia säännöksiä kos
keva etukäteen luotu lainsäädäntö lisää tosiasi
allisia mahdollisuuksia selvitä sodasta mahdol
lisimman vähin uhrauksin. Se on myös omiaan 
ylläpitämään ulkopuolisten luottamusta maam
me haluun ja kykyyn pysytellä kansainvälisten 
selkkausten ulkopuolella, estää itseensä koh
distuvan sodan syttyminen ja selviytyä kriisiti
lanteesta. Ennalta säädetty sotaa koskeva lain
säädäntö lisäksi estää sen demokraattisen hal
litsemistavan kannalta epätoivoHavan vaihto
ehdon, että hallitusvalta säännösten puuttuessa 
sodan aikana toimisi kirjoitetun oikeusjärjes
tyksen vastaisesti ja vasta jälkeenpäin pyrkisi 
hankkimaan toiminnalleen eduskunnan hyväk
symisen. 

1.2. Lainsäädännön tavoitteet 

Sotaa koskevan lainsäädännön ensisijaisena 
tavoitteena on luoda laillinen perusta sille, että 
viranomaisilla on sodassa tarvittavat keinot 
ryhtyä toimenpiteisiin valtiollisen itsenäisyyden 
turvaamiseksi ja oikeusjärjestyksen ylläpitämi
seksi. 

Lainsäädännön sisällön osalta saatetaan 
hahmotella useitakin osatavoitteita. Lain sovel
tamisalan määrittelyssä tulee kiinnittää huo
miota siihen, millaisia äärimmäisiä kriisejä pe
rustuslakimme tuntevat. Tämän kannalta mer
kittävin saannös sisältyy hallitusmuodon 
16 §:ään, jonka mukaan lailla voidaan säätää 
Suomen kansalaisten yleisiin oikeuksiin sellai
sia rajoituksia, jotka sodan tai kapinan aikana 
ovat välttämättömiä. 

Kyseinen säännös on merkittävä myös siksi, 
että sen tarkoituksena on oikeuttaa säätämään 
välttämättömistä rajoituksista vain lailla siirtä
mättä niistä päättämisvaltaa esimerkiksi ase
tuksen tai valtioneuvoston päätöksen tasoon eli 
delegoimatta lainsäädäntövaltaa aiemmalle ta
solle. 

Edellä esitetty merkitsee sitä, että lailla etu
käteen säädetään, mitkä säännökset saattavat 
tulla sovellettaviksi sodan tai kapinan aikana. 
Tähän liittyy olennainen kysymys siitä, millä 
tavoin päätetään asianomaisten säännösten so-

vellettavaksi saattamisesta eli asiallisesti ottaen 
todetaan sodan tai kapinan olemassaolo. 

Lainsäädännön osatavoitteena on sen var
mistaminen, että eduskunnan asema ja merki
tys sodan ajan valtiollisessa päätöksenteossa 
vastaisi mahdollisimman hyvin sitä, mitä halli
tusmuodon 2 § yleisellä tasolla edellyttää. Rat
kaisua sodan tai kapinan olemassaolosta ja 
tästä syystä välttämättömien säännösten sovel
lettavaksi saattamisesta ei asian kiireellisyyden 
vuoksi voida tehdä ensi vaiheessa eduskunnan 
päätöksellä vaan päätäntävallan tulee tältä osin 
kuulua hallitusvallalle. Eduskunnan aseman 
kannalta on keskeistä, että sodan aikana sovel
lettavaksi tulevista säännöksistä säädetään etu
käteen lailla. Tämän lisäksi on pyrittävä tur
vaamaan eduskunnalle riittävä vaikutus halli
tusvallalle kuuluvaan päätöksentekoon esimer
kiksi tehokkaan seurannan ja parannetun jälki
tarkastuksen avulla. 

Säädettävän lain tavoitteena tulee olla myös 
se, että kansalaisten perusoikeudet ovat mah
dollisimman hyvin turvattuja ja oikeusturva 
riittävästi järjestetty silloinkin, jos sodan joh
dosta joudutaan käyttämään poikkeuksellista 
toimivaltaa. Monet sodan ajan välttämättömis
tä poikkeussäännöksistä merkitsevät väistä
mättä perusoikeuksien jonkinasteista rajoitta
mista. Perusoikeuksien hyvää turvaa tarkoitta
va tavoite merkitsee näin ollen sitä, että perus
oikeuksien rajoitusten tulee jäädä sodan aika
na niin vähäisiksi kuin mahdollista sekä pysyä 
perustuslakiemme ja soimimiemme kansainvä
listen sopimusten mukaan määräytyvissä ra
joissa. 

1.3. Lain sisältöä koskevat pääratkaisut 

Hallitusmuodon 16 §:n sisältöä seuraten esi
tyksessä on päädytty siihen, että ehdotettava 
laki koskee kyseisessä perustuslainkohdassa 
mainittuja poikkeusoloja eli sotaa ja kapinaa. 
Niissä kummassakin on kysymys yhteiskunnan 
puolustautumisesta valtiollisen itsenäisyyden 
turvaamiseksi ja oikeusjärjestyksen ylläpitämi
seksi. Erityisten toimivaltuuksien käytön aloit
tamisella ei saisi olla sodanjulistukseen rinnas
tettavia ja mahdollisesti maamme turvallisuus
poliittista asemaa vaarantavia vaikutuksia. Sik
si esityksessä ehdotetaan, että mainittujen krii
sien aikana voidaan saattaa voimaan puolus
tustila. Sen aikana voitaisiin ryhtyä lakiehdo
tuksen mukaisiin valtakunnan puolustusta te-
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hostaviin ja sen turvallisuutta lujittaviin toi
menpiteisiin. Puolustustila merkitsisi · siten 
mahdollisuutta saattaa sovellettaviksi ja käyt
töön lakiehdotukseen sisältyviä toimivaltuuk
sia, jotka on laadittu asianomaisen kriisin hal
litsemiseksi. 

Edellä esitetyn johdosta ehdotetaan, että 
säädettävän lain nimi on puolustustilalaki. 

Puolustustilaa koskeva päätös on valtakun
nan sisäisen tilanteen kannalta hyvin merkittä
vä, koska se johtaa poikkeussäännösten voi
maan saattamiseen maassa. Kun puolustustilan 
voimaan saattamisen aiheena saattaisi olla lä
hinnä vain sota ja puolustustila näin ollen 
olennaisimmin liittyisi puolustusvoimien laaja
mittaiseen liikekannallepanoon ja Suomen 
kansainvälisiin suhteisiin, on hallitusmuodon 
30 ja 33 §:n säännökset huomioon ottaen pää
dytty siihen, että puolustustila saatetaan voi
maan asetuksella. 

Eduskunnan aseman osalta on pidetty tär
keänä, että eduskunnalla on sodan aikana 
sovellettavaksi saatettavia säännöksiä koske
vassa päätöksenteossa ja seurannassa suurempi 
mahdollisuus vaikuttaa kuin vain asetukseen 
kohdistuvan tavanomaisen jälkitarkastusoikeu
den käyttäminen, jollainen on vakiintuneesti 
käytössä valtuuslakien nojalla annettuihin sää
döksiin nähden. Lähtökohtana on pidetty, että 
eduskunnan asemaa vahvistettaessa tulee pitäy
tyä eduskunnan normaaleissa valtiosäännön 
mukaisissa työskentely- ja käsittelytavoissa. Ne 
tarjovat sinällään nykyisin ja puolustustilankin 
aikana eduskunnalle mahdollisuuksia aloitteel
lisuuteen (esimerkiksi edustajan aloiteoikeus ja 
ulkoasianvaliokunnan oikeus saada hallituksel
ta selonteko). Eduskunnan nykyisiin työskente
lytapoihin sopisi, että puolustustilaa koskevas
sa asetuksessa mahdollisimman täsmällisesti 
yksilöidään puolustustilan aikana sovellettavik
si saatettavat puolustustilalain säännökset ja 
että säännökset tulisivat sovellettaviksi vasta 
eduskunnan päätettyä asetuksesta. 

Puolustustila on kuitenkin ilmeisesti kyettä
vä saattamaan voimaan hyvin kiireellisesti so
dan tai kapinan syttyessä. Siksi puolustustilan 
käynnistämisvaiheessa ei ole katsottu mahdolli
seksi, että lain säännöksiä saataisiin soveltaa 
vasta eduskunnan päätöksenteon jälkeen. Saa
tettaessa puolustustila ensi kerran voimaan ase
tus onkin ehdotuksen mukaan välittömästi so
vellettavissa, mutta se olisi kuitenkin eduskun
nan tavanomaisen jälkitarkastuksen alainen. 
Jos puolustustilan voimassaoloa sen sijaan jou-

dutaan jatkamaan, ei ole välttämättömiä pää
töksenteon kiireellisyydestä johtuvia esteitä li
sätä eduskunnan vaikutusta siten, että puolus
tustilalain asianomaisia säännöksiä saadaan so
veltaa vasta eduskunnan päätettyä asetuksesta. 

Puolustustilalakiehdotukseen otettuja sään
nöksiä ja niiden sisältöä harkittaessa on kiinni
tetty huomiota, paitsi voimassa olevan sotati
lasta annetun lain (303/30) säännöksiin, myös 
viime kädessä parlamentaarisen valmiuslain
säädäntökomitean (komiteanmietintö 1979:60) 
ja oikeusministeriön työryhmän (oikeusminis
teriön lainvalmisteluosaston julkaisu 6/1987) 
työhön pohjautuvaan valmiuslakiehdotukseen. 
Sodan aikana tarvittavia poikkeussäännöksiä 
arvioitaessa on käytetty hyväksi myös ministe
riöiden valmiuspäällikköharjoitusten koke
muksia. 

Kansalaisten perusoikeuksien ja ihmisoi
keuksien turvan kannalta olisi tärkeää säätää 
niiden käyttöä rajoittavien sodan ajan poik
keussäännösten soveltamisedellytyksistä mah
dollisimman tarkkarajaisesti. Lakiehdotus tar
koittaa kuitenkin säännösten luomista sellaisia 
tulevaisuuden tilanteita varten, joiden esiinty
misestä ja tarkemmasta luonteestakaan ei voi 
olla aivan täsmällistä käsitystä. Tämän vuoksi 
säännösten soveltamisedellytykset jäävät pa
kostakin ainakin osittain yleispiirteisiksi. Sään
telyn tällaisen luonteen vuoksi lakiehdotukseen 
on otettu nimenomaiset yleissäännökset, joiden 
tarkoituksena on turvata se, että perusoikeus
rajoitukset jäävät käytännössä mahdollisim
man vähäisiksi. 

Kansalaisten aseman kannalta olisi merkittä
vää, että puolustustilalain nojalla tehtäviin hal
lintopäätöksiin nähden on ehdotuksen mukaan 
olemassa muutoksenhakumahdollisuus ja että 
ehdotuksessa ovat säännökset lakiin perus
tuvan toiminnan aiheuttaman vahingon kor
vaamisesta. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

2.1.1. Lainsäädäntö 

Sotatilasta annettu laki sisältää säännöksiä 
toimenpiteistä yleisen järjestyksen ja turvalli
suuden ylläpitämiseksi sekä toimenpiteistä soti
laallisten etujen huomioon ottamiseksi ja ta-
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loudellisten olojen järjestämiseksi. Laki antaa 
tasavallan presidentille, valtioneuvostolle ja so
tilasviranomaisille laajat valtuudet tehostaa 
valtakunnan puolustusta. Laki on tarkoitettu 
luomaan mahdollisuudet puolustusvalmiuden 
kohottamiselle ja ylläpitämiselle. Sotatilalakiin 
perustuvat valtuudet ovat käytettävissä, jos 
tasavallan presidentti on julistanut valtakun
nan tai sen osan sotatilaan sodan tai kapinan 
aikana. Sotatilasta 26 päivänä syyskuuta 1930 
annetun lain säännösten soveltamisesta sota
voiman liikekannallepanon sattuessa annetulla 
lailla (356/30), joka on säädetty perustuslain
säätämisjärjestyksessä, laajennettiin sotatilan 
julistamisedellytykset koskemaan myös aikaa, 
jolloin sota tai kapina näyttää olevan syttymäi
sillään ja sotavoima tai osa siitä on määrätty 
pantavaksi liikekannalle. 

Sotatilalain mukainen sotatila oli Suomessa 
voimassa vuosina 1939-1947. Tasavallan pre
sidentti julisti sotatilan 30 päivänä marraskuu
ta 1939 (441139) vihollisuuksien puhjettua 
Neuvostoliiton kanssa. Presidentti antoi julis
tuksen sotatilan lakkaamisesta 26 päivänä syys
kuuta 1947 (700/47) sen jälkeen, kun Pariisin 
rauhansopimus oli tullut voimaan kansainväli
sesti ja valtionsisäisesti 16 päivänä syyskuuta 
1947. 

Sodan aikana sovellettavaksi tulevia poik
keussäännöksiä on myös muussa lainsäädän
nössä. Esimerkiksi työvelvollisuuslain (412/ 42) 
soveltaminen on sidottu sotatilalain voimassa
oloon. 

Väestön toimeentulon ja maan talouselämän 
turvaamisesta poikkeuksellisissa oloissa anne
tun lain (407 170, jäljempänä säännöstelyval
tuuslaki) eräänä soveltamisedellytyksenä on so
ta. Tämän lain nojalla voidaan asetuksella 
oikeuttaa valtioneuvosto ryhtymään välittö
mästi ja tehokkaasti sellaisiin laissa verraten 
yleisesti luonnehdittuihin toimenpiteisiin, jotka 
ovat tarpeen väestön toimeentuloon ja maan 
talouselämään kohdistuvien ilmeisten vaarojen 
torjumiseksi. 

Säännöstelyvaltuuslakia voidaan lain tarkoi
tus huomioon ottaen soveltaa kriiseistä talous
elämälle aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseen. 

Väestönsuojelulain (438/58) 32 § sisältää 
valtioneuvostolle annetun valtuuden saattaa 
väestönsuojelu tehostettuun toimintaan tai val
miustilaan, jolloin valtioneuvostolla on oikeus 
määrätä muun muassa velvollisuudesta suorit
taa väestönsuojelutehtäviä ja väestön siirtämi
sestä. Erityisvaltuuksia voidaan käyttää muun 

muassa silloin, kun maa tai osa siitä on valta
kunnan puolustamista varten julistettu sotati
laan. 

Ulkomaalaislain (400/83) 30 §:n nojalla val
tioneuvostolla on muun muassa sodan aikana 
valta antaa ulkomaalaisten maahantulosta, 
maassa oleskelusta, työnteosta ja maasta läh
döstä määräyksiä, jotka poikkeavat ulkomaa
laislain säännöksistä taikka sen nojalla anne
tuista säännöksistä tai määräyksistä. 

Ilmailulain (595/64) 6 §:n 3 momentin pe
rusteella valtioneuvosto voi poikkeuksellisissa 
oloissa tai milloin yleinen turvallisuus muuten 
vaatii tilapäisesti rajoittaa ilmailua tai kieltää 
sen koko maassa. 

2.1.2. Valmiuslainsäädännön kehittäminen 

Poikkeusolojen valmiuslainsäädäntö säänte
lee viranomaisten toimivaltuuksien käyttöä 
poikkeusoloissa ja luo samalla perustaa poik
keusoloihin varautumiselle. Viranomaisten val
miussuunnitelmat ja muut ennakkotoimet ra
kennetaan voimassa olevaan lainsäädäntöön 
perustuviksi. Ajanmukaisella ja kattavalla val
miuslainsäädännöllä on siten ratkaiseva merki
tys eri alojen poikkeusolojen valmiuden luomi
sessa. 

Sotiemme jälkeen kansalaiset ovat tulleet 
entistä riippuvaisemmiksi yhteiskunnassa saa
tavista palveluista ja yhdyskuntien toimintaky
vystä. Tällaisessa teknistyvässä yhteiskunnassa 
monet elintärkeät toiminnot ovat alttiita häiri
öille. Vakavan kriisin aikana ei enää selvitä 
aikaisempia kriisejä varten säädetyillä valmius
laeilla. 

Yhteiskuntaamme uhkaavia kriisejä ja nii
den todennäköisyyttä koskevat arviot ovat joh
taneet siihen, että viimeisten kahden vuosikym
menen aikana valmiuslainsäädännön uudista
minen on keskittynyt sotatilaa lieveromissä 
poikkeusoloissa tarvittaviin viranomaisten toi
mivaltuuksiin. Sotatilaa koskeva lainsäädäntö 
on vastaavasti jäänyt vähemmälle huomiolle. 

Sotatilaa lievempiä poikkeusoloja koskevan 
valmiuslainsäädännön valmistelujen jälkeen on 
tullut tarpeelliseksi nyky-yhteiskunnan oloista 
lähtien tarkastella sotatilalainsäädännön tar
vetta ja sen kehittämistä. 



6 1989 vp. - HE n:o 249 

2 .1.3. Suomen kansainvälisoikeudelliset 
velvoitteet 

Esitystä valmisteltaessa on pyritty varmistu
maan siitä, että säädettävä laki on sopusoin
nussa Pariisin rauhansopimuksesta (SopS 20/ 
47), YYA-sopimuksesta (SopS 17148 ja 68/83) 
ja Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjasta 
(SopS 1/56) Suomelle aiheutuvien kansainvä
lisoikeudellisten velvoitteiden samoin kuin kan
sainvälisen humanitaarisen oikeuden, erityisesti 
vuoden 1949 Geneven yleissopimusten (SopS 
7-8/55) ja niiden vuonna 1977 hyväksyttyjen 
kahden lisäpöytäkirjan (SopS 82/80) kanssa. 

Valmistelussa on lisäksi kiinnitetty huomiota 
ihmisoikeussopimuksiin. Niistä on tässä yhtey
dessä erityisen merkittävä Yhdistyneiden Kan
sakuntien yleiskokouksen vuonna 1966 hyväk
symä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 8/ 
76}, joka saatettiin Suomessa voimaan lailla 
(1 0717 6) ja asetuksella ( 108/7 6). 

Yleissopimuksen 4 artikla koskee yleistä hä
tätilaa, joka uhkaa kansakunnan olemassaoloa 
ja joka on virallisesti sellaiseksi julistettu. Täl
laisen hätätilan aikana sopimusvaltiot voivat 
ryhtyä toimenpiteisiin, jotka poikkeavat niille 
yleissopimuksen mukaan kuuluvista velvoituk
sista, siinä laajuudessa kuin tilanne välttämättä 
vaatii. Edellytyksenä on, että toimenpiteet ei
vät ole ristiriidassa valtion muiden kansainväli
sen oikeuden mukaisten velvoitusten kanssa 
eivätkä merkitse pelkästään rotuun, ihonvä
riin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon tai yh
teiskunnalliseen syntyperään perustuvaa syrjin
tää. Mainitun artiklan 2 kohdassa on erikseen 
lueteltu ne yleissopimuksen määräykset, joista 
ei voida poiketa edes yleisen hätätilan aikana. 

Puolustustilalain soveltamisedellytysten täyt
tyminen merkitsisi kiistatta yleissopimuksen 
tarkoittaman yleisen hätätilan olemassaoloa ei
kä laki sisältäisi sopimuksen 4 artiklan 2 koh
dassa yleisen hätätilan aikana kiellettyjä poik
keuksia. Lakiehdotus vastaa yleissopimuksesta 
Suomelle johtuvia kansainvälisoikeudellisia 
velvoitteita. 

Lakiehdotus ei ole ristiriidassa myöskään 
Euroopan neuvoston puitteissa 4.11.1950 sol
mitun ihmisoikeusyleissopimuksen kanssa, jon
ka Suomi on allekirjoittanut liittyessään järjes
töön toukokuussa 1989. 

Pariisin rauhansopimuksen ihmisoikeuksia 
koskevilla määräyksillä ei ole katsottu olevan 
itsenäistä vaikutusta säädettävän puolustustila-

lain sisältöön, koska mainittu vuoden 1966 
kansainvälinen yleissopimus on näiltä osin yk
sityiskohtaisempi. 

Valmistelussa on selvitetty myös Suomen 
muiden kansainvälisoikeudellisten velvoitteiden 
merkitystä niin kuin yksityiskohtaisten perus
telujen asianomaisissa kohdissa selostetaan. 

2 .1.4. Poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö 
muissa maissa 

Poikkeusoloja koskeva sääntely on lainsää
dännöllisesti järjestetty varsin monella tavalla 
muissa maissa. Tähän ovat vaikuttaneet jo eri 
maiden valtiosääntöjen erot. Valmiuslainsää
däntökomitean mietintöön (komiteanmietintö 
1979:60) sisältyy katsaus Ruotsin, Norjan, 
Tanskan, Saksan demokraattisen tasavallan, 
Neuvostoliiton, Puolan, Itävallan, Saksan Hit
totasavallan ja Sveitsin valmiuslainsäädäntöön. 
Sotatilalakikomitea on täydentänyt tätä kat
sausta ja saattanut sen ajan tasalle. Sen mietin
töön (komiteanmietintö 1988:40) sisältyy selos
tus Ruotsin, Norjan, Sveitsin, Saksan liittota
savallan, Puolan, Neuvostoliiton ja Yhdysval
tojen valmiuslainsäädännöistä. 

2.2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

2 .2.1. Parlamentaarinen sotatilalakikomitea 

Valtioneuvosto asetti 17 päivänä huhtikuuta 
1986 parlamentaarisen sotatilalakikomitean 
selvittämään, miten sotatilasta 26 päivänä syys
kuuta 1930 annettua lakia tulisi ajanmukaistaa 
siten, että hallituksella ja muilla viranomaisilla 
olisivat ennalta oikeusjärjestykseen sisältyviin 
säännöksiin perustuvat valtuudet kansakunnan 
turvaamiseksi ja valtakunnan puolustamiseksi 
tarvittavien välttämättömien voimavarojen 
keskittämiseen ja yhteiskuntaelämän eri alojen 
toimintojen sääntelemiseen tarkoituksenmukai
simmalla tavalla. 

Parlamentaarinen sotatilalakikomitea sai 
tehtävänsä suoritetuksi (komiteanmietintö 
1988:40) 30 päivänä joulukuuta 1988. 

Komitea ehdotti säädettäväksi puolustustila
lain, jolla kumottaisiin voimassa oleva sotatila
laki ja eräitä siihen liittyviä säädöksiä. 
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2.2.2. Lausunnonantajat ja jatkovalmistelu 

Hallituksen esitysehdotuksesta on saatu lau
sunto 24 viranomaiselta ja järjestöltä. 

Lausunnoissa esitettyjä näkökohtia on mah
dollisuuksien mukaan otettu huomioon halli
tuksen esitystä viimeisteltäessä. 

3. Esityksen organisatoriset vai
kutukset 

Esityksen lähtökohtana on, että nykyiset 
viranomaiset toimivat sodan ja kapinan aikana 
lakiehdotuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan 
normaaliorganisaationsa mukaisesti. Puolus
tustilalain säätämisestä sinänsä ei aiheudu uu
sien viranomaisten perustamista. Puolustusti
lan aikana asetettaisiin kuitenkin erityinen neu
vottelukunta valtion ja tiedotusvälineiden yh
teistoiminnan edistämiseksi. Lisäksi ehdotuk
sen mukaan jää erikseen säädettäväksi se vi
ranomainen, jonka tehtäväksi voidaan antaa 
puolustustilan aikana valvoa yksittäistapauk
sissa joukkoviestinnän harjoittamista silloin, 
jos joukkoviestinnässä on rikottu erinäisten 
salassa pidettävien asioiden julkistamis- tai il
maisukieltoa. 

Poikkeusoloista aiheutuvien uusien tehtävien 
johdosta organisatoriset järjestelyt olisivat kui
tenkin mahdollisia siinä laajuudessa kuin val
miuslain nojalla säädettäisiin ja määrättäisiin. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole välittömiä taloudellisia vai
kutuksia normaaliaikana. Välillisiä vaikutuksia 
esityksellä kuitenkin on siksi, että viranomais
ten tulee erilaisin etukäteisjärjestelyin pyrkiä 
varmistamaan tehtäviensä mahdollisimman 
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häiriötön hoitaminen myös sodan ja kapinan 
aikana. Tällaisen varautumisen toteuttaminen 
käytännössä vaatii järjestelmällistä suunnitte
lua, henkilöstön kouluttamista ja valmennusta 
etukäteen sekä sodan ja kapinan aikana tarvit
tavan materiaalin hankintaa ja varastointia. 
Kun otetaan huomioon, että kaikentyyppisiin 
kriiseihin varaudutaan eri tavoin jo nykyisin, 
lakiehdotuksen välillisiäkään kustannusvaiku
tuksia ei voida pitää merkittävinä hallinnon 
kokonaiskustannuksiin verrattuna. 

Puolustustilan aikana lakiehdotus antaa 
muun muassa mahdollisuuden säännöstellä ja 
ohjata taloudellista toimintaa monella tavalla 
sekä oikeuttaa toimeenpanemaan omaisuuden 
luovutuksia samaten kuin antaa puolustusvoi
mien joukoille toimivallan käyttää omaisuutta 
eri tavoin. Tällaisten toimenpiteiden ja niihin 
kytkeytyvien korvaussäännösten laajuus ja ta
loudellinen merkitys eivät ole ennakoitavissa. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Puolustustilalakiehdotus muodostaa saumat
toman kokonaisuuden valmiuslakiehdotuksen 
kanssa. Puolustustilalain eräänä soveltamise
dellytyksenä olisi, että ehdotuksen mukaisessa 
valmiuslaissa säädetyt toimivaltuudet eivät so
dan aikana riitä valtiollisen itsenäisyyden tur
vaamiseksi ja oikeusjärjestyksen ylläpitämisek
si. Lisäksi valmiuslaki olisi sitä koskevan ehdo
tuksen mukaan sodan aikana toissijaisesti so
vellettavana. 

Lakien keskinäisestä sidonnaisuudesta seu
raa, ettei vain toista niistä tulisi säätää eikä 
puolustustilalakia ehdotuksen mukaisena voi
taisikaan yksin säätää. 

Valmiuslaki ja puolustustilalaki ovat tarkoi
tetut tulemaan voimaan samanaikaisesti. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 luku 

Yleiset säännökset 

Lakiehdotuksen 1 luvussa ovat säännökset 
lain tavoitteesta ja soveltamisalasta, puolustus
tilan voimaan saattamista, jatkamista ja lak
kauttamista koskevasta päätöksenteosta sekä 
lakia sovellettaessa noudatettavista yleisistä pe
riaatteista. 

1 §. Pykälän mukaan lain tavoitteena olisi 
valtiollisen itsenäisyyden turvaaminen ja oi
keusjärjestyksen ylläpitäminen. Tällä lain tar
koituksen osoittavalla ilmaisulla olisi yhdessä 
jäljempänä 2 §:n kohdalla mainittavan välttä
mättömyysedellytyksen kanssa keskeinen mer
kitys useita pykäliä, esimerkiksi 9 §:n 1 mo
menttia sovellettaessa. 

Voimassa olevan sotatilalain tavoitteena on 
valtakunnan puolustaminen tai oikeusjärjes
tyksen voimassa pitäminen sodan tai kapinan 
aikana. Valmiuslakiehdotuksen monien tavoit
teiden joukossa ovat myös valtakunnan itsenäi
syyden turvaaminen ja oikeusjärjestyksen yllä
pitäminen sodan aikana. 

Valtiollista itsenäisyyttä turvataan ja oikeus
järjestystä eli Suomessa voimassa olevien oi
keussäännösten kokonaisuutta ylläpidetään 
puolustustilalaissa tarkoitetuissa poikkeus
oloissa ehdotuksen mukaan tehostamalla valta
kunnan puolustusta ja lujittamalla sen turvalli
suutta. Valtakunnan puolustuksen tehostami
seksi ja sen turvallisuuden lujittamiseksi olisi
vat esityksen mukaan käytettävissä lain 2 ja 3 
luvun säännökset valtakunnan puolustusta tu
kevista yleisistä turvallisuustoimenpiteistä sekä 
sotilaallisen ja taloudellisen maanpuolustuksen 
toimintaedellytysten turvaamisesta. 

Lain 2 ja 3 luku sisältävät sellaisia säännök
siä, jotka eivät ole normaaliajan lainsäädän
nön tai kriisilainsäädännönkään perusteella 
muuten voimassa ja joiden soveltamismahdol_
lisuutta on pidetty äärimmäisissä kriiseissä tar
peellisena puolustustilalain tarkoituksen saa
vuttamiseksi. Kyseiset säännökset voidaan la
kiehdotuksen 2 §:n mukaisesti säätää sovellet
taviksi saattamalla asetuksella voimaan puolus
tustila. 

Puolustustila voitaisiin 1 §:n mukaan saattaa 
voimaan hallitusmuodon 16 §:ssä mainituissa 
poikkeusoloissa eli sodan ja kapinan aikana. 

Sodalla tarkoitetaan kansainvälisessä oikeu
dessa valtioiden välistä väkivaltaista konfliktia, 
jota käydään niiden asevoimien välillä. Sodas
sa väkivalta kohdistuu toisen valtion oikeus
järjestyksen alaisiin ihmisiin ja omaisuuteen. 

Puolustustilan voimaansaattamisedellytykse
nä sodalla tarkoitetaan sellaista tosiasiallista 
tilannetta, jossa Suomi on joutunut vieraan 
valtion aseellisen voimankäytön tai vaikutuk
siltaan siihen verrattavien terroritoimenpitei
den kohteeksi ja jossa valtiollisen itsenäisyyden 
turvaaminen ja oikeusjärjestyksen ylläpitämi
nen vaativat lakiehdotuksen 2 ja 3 luvun sään
nösten soveltamista kokonaan tai suppeam
massa mitassa. Kysymykseen tulevan voiman
käytön osalta voidaan viitata Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleiskokouksen vuonna 1974 hy
väksymään hyökkäys-käsitteen määritelmään, 
jonka mukaan hyökkäys on valtion toimesta 
tapahtuvaa aseellista väkivallan käyttöä toisen 
valtion suvereniteettia, alueellista koskematto
muutta tai riippumattomuutta kohtaan. 

Kapinalla hallitusmuodon 16 §:n mukaisessa 
merkityksessä tarkoitetaan esityksessä valtion 
sisällä ilmenevää järjestäytynyttä joukkoliikeh
dintää perustuslakien mukaisen valtiojärjestyk
sen kumoamiseksi tai muuttamiseksi väkival
taisesti eli asevoimaa tai sen uhkaa käyttäen. 
Kapina voi olla valtion ulkopuolelta johdettua 
tai avustettua. 

Puolustustilan voimaansaattamisedellytyk
sen kannalta arvioituna kapinan tulee lisäksi 
olla voimakkuudeltaan ja laajuudeltaan sellais
ta, että väkivaltaista joukkoliikehdintää ei ole 
mahdollista tukahduttaa nopeasti ja tehok
kaasti säännönmukaisin yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämiseen tähtäävin toi
menpitein, joista poliisi normaalisti huolehtii 
mahdollisesti puolustusvoimien virka-avun tu
kemana. 

Kapinasta edellä tarkoitetussa merkityksessä 
on asiallisesti erotettava rikoslain 16 luvun 
mukainen rikosoikeudellinen kapina, joka on 
tunnusmerkistöltään olennaisesti lakiehdotuk
sen 1 §:ssä tarkoitettua käsitettä laajempi. 

Pykälässä yksilöidyt poikkeusolot eivät mer
kitse poikkeusvaltuuksien käyttöönoton edelly-
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tysten laajentamista voimassa olevaan lakiin 
verrattuna. 

2 §. Pykälän 1 momentin mukaan puolustus
tila saatettaisiin voimaan asetuksella - puolus
tustilan käynnistäväHä soveltamisasetuksella -
ja tarvittaessa sen voimassaoloa jatketaan sitä 
välittömästi seuraavalla jatkamisasetuksella. 
Puolustustilan voimaansaattamisedellytysten 
olemassaolon arvioiminen kuuluisi tasavallan 
presidentille, jolle hallitusmuodon 30 §:n mu
kaan kuuluu sotavoiman ylin päällikkyys ja 
hallitusmuodon 33 §:n mukaan ylin päätösval
ta ulkoasioissa. Myös valtioneuvosto ja lopuksi 
eduskunta osallistuisivat arviointiin. Eduskun
nan hyväksyttyä soveltamisasetuksen tai jatka
ruisasetuksen puolustustila olisi saanut kaik
kien kolmen ylimmän valtioelimen hyväksymi
sen. 

Ehdotus on tältä osin, ottaen huomioon 
lakiehdotuksen 3-5 §:n mukaisen eduskunnan 
myötävaikutuksen puolustustilasta päätettäes
sä, sopusoinnussa hallitusmuodon 33 §:n 1 
momentista ilmenevän säännöksen kanssa, 
jonka mukaan presidentti päättää sodasta ja 
rauhasta eduskunnan suostumuksella. On kui
tenkin huomattava, että lakiehdotuksen mu
kainen puolustustilasta päättäminen ei ole hal
litusmuodon 33 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
sodasta tai rauhasta päättämistä, vaan tässä 
perustuslainkohdassa vaadittua eduskunnan 
suostumusta olisi pyydettävä nimenomaisesti 
erikseen. Suostumus voidaan hankkia samanai
kaisesti kuin puolustustilasta päättämistä tar
koittava asetus toimitetaan eduskunnalle. 

Saatettaessa puolustustila voimaan asetuk
sella olisi asetuksessa säädettävä tämän lain 2 
ja 3 luvun säännösten soveltamisesta. Puolus
tustilan aikana tulisivat myös lain 1 ja 4 
lukuun sisältyvät kaikki säännökset sovelletta
viksi. 

Tarkoitus on, että asetuksessa mainitaan 
riittävästi yksilöiden ne lain 2 ja 3 luvun 
säännökset, jotka aiotaan saattaa sovellettavik
si. Riittävänä yksilöintinä olisi pidettävä esi
merkiksi sitä, että jokainen sovellettavaksi saa
tettava puolustustilalain pykälä mainitaan 
omana kohtanaan asetuksen tietyssä pykälässä. 

Puolustilalain kyseiset säännökset voidaan 
saattaa sodan tai kapinan aikana sovellettavik
si kokonaan tai osittain. Lakiehdotus rajoittaa 
asetuksenantajan valintoja tämän osalta kah
dessa suhteessa. Sovellettaviksi voidaan ensik
sikin saattaa vain sellaiset puolustustilalain 2 ja 
3 luvun säännökset, joiden soveltaminen on 

2 390519C 

välttämätöntä lain tarkoituksen saavuttamisek
si eli valtiollisen itsenäisyyden turvaamiseksi ja 
oikeusjärjestyksen ylläpitämiseksi (välttämät
tömyysedellytys). Välttämättömyysedellytys 
merkitsee sitä, että puolustustilalain sisältä
mien poikkeuksellisten säännösten sovelletta
vaksi saattaminen on mitoitettava tilanteen 
asettamien vaatimusten mukaisesti. Kyseinen 
edellytys johtuu hallitusmuodon 16 §:stä, kos
ka se oikeuttaa lailla säätämään hallitusmuo
don 2 luvussa säädettyihin Suomen kansalais
ten yleisiin oikeuksiin vain sellaisia rajoituksia, 
jotka ovat sodan tai kapinan aikana välttämät
tömiä. Lisäksi on viitattava kansalaisoikeuksia 
ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuk
sen 4 artiklaan, jonka mukaan yleisen hätätilan 
aikana sopimuksen mukaisista velvoituksista 
voidaan poiketa vain siinä laajuudessa kuin 
tilanne välttämättä edellyttää. Välttämättö
myysedellytys merkitsee sitä, että puolustustila
lain 2 ja 3 luvun säännösten sovellettavaksi 
saattamiselle ei ole laillisia edellytyksiä, jos 
muuhun lainsäädäntöön sisältyvät säännökset 
riittävät lain tarkoituksen saavuttamiseksi. 

Toisena rajoituksena on ehdotuksen mukaan 
se, että valmiuslaissa säädetyt toimivaltuudet 
eivät silloisessa tilanteessa riitä turvaamaan 
valtiollista itsenäisyyttä ja ylläpitämään oikeus
järjestystä (valmius/ain riittämättömyysedelly
tys). Tästä edellytyksestä johtuu, että valmius
laki myös sodan aikana olisi ensisijainen puo
lustustilalakiin nähden niin kauan kuin val
miuslain mukaiset toimivaltuudet ovat riittäviä 
mainitun tarkoituksen saavuttamiseksi. Jos 
valtiollisen itsenäisyyden turvaaminen ja oi
keusjärjestyksen ylläpitäminen kuitenkin vaati
sivat puolustustilalain 2 ja 3 luvun säännösten 
osittaistakin soveltamista, välttämättömät 
säännökset voitaisiin säätää sovellettaviksi ase
tuksella, jolla puolustustila saatetaan voimaan. 
Tällöin taas seuraisi valmiuslain 1 §:n 2 mo
mentista, että valmiuslakia suhteessa puolus
tustilalakiin sovelletaan toissijaisesti näiden la
kien säännösten ollessa keskenään ristiriitaisia. 

Puolustustilaa ei olisi tarpeen saattaa voi
maan, ellei samalla olisi tarpeen säätää ainakin 
joitakin puolustustilalain 2 ja 3 luvun säännök
siä sovellettaviksi. Sodasta ei siten välttämättä 
seuraa puolustustilan voimaan saattaminen, 
jos tilanne on valtiollisen itsenäisyyden turvaa
misen ja oikeusjärjestyksen ylläpitämisen kan
nalta hallittavissa valmiuslain hallitukselle an
tamien toimivaltuuksien nojalla tai jos tilan
teen hallitsemiseksi puolustustilalain 2 ja 3 
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luvun säännösten soveltaminen ei muuten syys
tä tai toisesta ole välttämätöntä. 

Puolustustila saatettaisiin voimaan asetuk
sella normaalia asetuksenautomenettelyä nou
dattaen. Asetusta koskisivai hallitusmuodon 
28 §:n 2 momentin perusteella ne vaatimukset, 
jotka ovat voimassa hallitusmuodon 20 §:n 2 
ja 3 momentin nojalla. 

Hallitusmuodon 34 §:n 1 momentin mukaan 
presidentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa 
sen ministerin esittelystä, jonka toimialaan asia 
kuuluu. Valtioneuvostossa käsiteltävät asiat 
taas pitää hallitusmuodon 44 §:n 1 momentin 
mukaan valmistella asianomaisessa ministeriös
sä. 

Valtioneuvoston ministeriöiden lukumääräs
tä ja yleisestä toimialasta annetun lain 3 §:n 1 
momentin 5 kohdan (16170) mukaan puolus
tusministeriö käsittelee valtioneuvostolle kuu
luvista asioista muun muassa ne, jotka koske
vat valtakunnan puolustusta. Tällä perusteella 
puolustustilan voimaan saattamista tarkoitta
van asetuksen valmistelu kuuluisi normaalisti 
puolustusministeriölle ja asetusehdotuksen esit
telisi presidentille valtioneuvostossa puolustus
ministeri. 

Pykälän 2 momentin mukaan puolustustilan 
voimaan saattamisesta ja lakkaamisesta olisi 
tehtävä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihtee
rin välityksellä ilmoitus kansalaisoikeuksia ja 
poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen Gäljempänä KP-sopimus) so
pimusvaltioille. Ilmoitusmenettely vastaa yleis
sopimuksen 4 artiklan 3 kappaleen vaatimusta, 
jonka mukaan sopimusvaltion tulee ilmoittaa 
muille sopimusvaltioille siitä, että se poikkeaa 
yleissopimuksesta hätätilan aikana. Ilmoituk
sessa on yleissopimuksen mukaan selvitettävä, 
mistä yleissopimuksen määräyksistä yleisen hä
tätilan aikana on poikettu, ja ne syyt, jotka 
ovat aiheuttaneet toimenpiteet. 

Ilmoituksen tekemiseksi on asian presidentin 
esittelyssä esitelleen ministeriön ilmoitettava ul
koasiainministeriölle, että kyseisenlainen asetus 
on annettu. 

3 §. Pykälän 1 momentin mukaan asetus 
puolustustilan voimaan saattamisesta voitaisiin 
antaa olemaan voimassa määrätyn, enintään 
kolmen kuukauden pituisen määräajan. Puo
lustustilan käynnistävää asetusta sanotaan eh
dotuksen mukaan soveltamisasetukseksi. 

Soveltamisasetuksen voimassaolaajan rajoit
taminen enintään kolmeksi kuukaudeksi ei es
täisi muuttamasta soveltamisasetusta tuon ajan 

kuluessa. Muutos ei saisi merkitä alkuperäisen 
soveltamisasetuksen voimassaolon ulottamista 
ehdotettua määräaikaa pidemmäksi. Sovelta
misasetusta muuttavaa asetusta koskisivat sa
mat säännökset kuin alkuperäistäkin sovelta
misasetusta. 

Soveltamisasetuksessa olisi 2 momentin ja jo 
lakiehdotuksen 2 §:stä ilmenevän periaatteen 
mukaisesti mainittava ne puolustustilalain 
säännökset, jotka saatetaan sovellettaviksi. 
Asetuksessa olisi omina kohtinaan ainakin py
kälän numero mainiten osoitettava sovelletta
viksi saatettavat säännökset. 

Soveltamisasetuksessa voitaisiin rajoittaa so
vellettaviksi saatettavien säännösten alueellista 
soveltamisalaa. Tähän tilanteeseen jouduttai
siin, jos sodan tai kapinan luonne ja asevoi
man käytön ilmenemismuodot huomioon ot
taen ei olisi 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla välttä
mätöntä saattaa asianomaisia säännöksiä so
vellettaviksi koko valtakunnassa. Tällöin sovel
tamisasetuksessa olisi mainittava sovellettaviksi 
saatettavien säännösten alueellinen soveltamis
ala riittävän yksilöidysti. 

Pykälän 3 momentti koskee eduskunnan 
osuutta päätöksenteossa soveltamisasetuksen 
osalta. Momentin mukaan soveltamisasetus on 
heti saatettava eduskunnan käsiteltäväksi ja 
asetus on kumottava, jos eduskunta niin päät
tää. 

Soveltamisasetus on näin ollen puolustustila
lain perusteella eduskunnan jälkitarkastuksen 
alainen. Tämä merkitsee sitä, että asetuksen 
perusteella sovellettaviksi saatettavat puolus
tustilalain 2 ja 3 luvun asianomaiset säännök
set tulisivat välittömästi eli asetuksessa sääde
tystä voimaantuloajankohdasta alkaen kansa
laisia ja viranomaisia sitoviksi oikeussäännök
siksi. Eduskunnan päätös ei siten olisi edelly
tyksenä asianomaisten säännösten soveltami
selle. Eduskunnan vallassa olisi kuitenkin va
liokuntakäsittelyn jälkeen täysistunnossa yk
sinkertaisella enemmistöllä päättää, onko ase
tus kumottava. Jos eduskunta päättäisi asetuk
sen kumoamisesta, olisi hallitus oikeudellisesti 
velvollinen kumoamaan asetuksen. Eduskunta 
ei sen sijaan voi oikeudellisesti merkitsevällä 
tavalla päättää, että asetusta on muutettava tai 
että asetus on kumottava osittain. Eduskunta 
voisi kuitenkin sisällyttää päätökseensä lausu
mia, joiden noudattaminen jäisi valtioneuvos
ton poliittisen vastuun piiriin. 

Pykälän 4 momentin mukaan soveltamisase
tus raukeaisi, jos sitä ei ole yhden viikon 
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kuluessa sen antamisesta toimitettu eduskun
nalle. Määräajan tarkoituksena on yhtäältä 
korostaa tilanteessa vaadittavien toimenpitei
den kiireellisyyttä ja toisaalta osoittaa selkeä 
ajallinen takaraja, jota noudattaessaan halli
tuksen voidaan katsoa toimineen laillisesti suh
teessa eduskuntaan. 

Soveltamisasetuksen toimittamisesta edus
kunnalle on säännönmukaisesti aiheellista 
päättää siinä tasavallan presidentin esittelys
sää, jossa soveltamisasetuksen antamisesta 
päätetään. Määräaikasäännöksen jälkimmäi
nen tarkoitus liittyy siihen mahdollisuuteen, 
että hallituksen ja eduskunnan yhteydenpitoka
navat olisivat sodan tai kapinan aikana syystä 
tai toisesta heikentyneet normaalista ja että 
siksi asetuksen toimittamiseen eduskunnalle on 
varattava hallitukselle jonkin verran aikaa. 

Määräajan noudattamiseksi riittäisi, että so
veltamisasetus on määräajan kuluessa toimitet
tu eduskunnalle, eikä vaadittaisi esimerkiksi 
sitä, että asetus olisi myös ilmoitettu eduskun
nan täysistunnossa saapuneeksi. 

Soveltamisasetuksen raukeaminen merkitsisi 
sitä, että asetuksen erillistä kumoamista ei 
tarvittaisi. Asetus lakkaisi olemasta voimassa 
välittömästi määräajan kuluttua umpeen. Eri 
asia on, että asian tiedottamisen kannalta saat
taa tällöin olla tarpeen, että raukeamisesta 
ilmoitetaan esimerkiksi säädöskokoelmassa jul
kaistavalla tiedotteella taikka 33 §:ssä tarkoite
tulla tavalla. 

Ehdotukseen ei ole sisällytetty eri säännöksiä 
sen varalta, että soveltamisasetus annettaisiin 
eduskunnalle silloin, kun eduskunta ei ole 
koolla. Valtiopäiväjärjestyksen 19 §:n 3 mo
mentin ja 21 §:n säännösten on katsottu riittä
vän tällaisen sinänsä harvinaisen tapauksen 
sattuessa. 

4 §. Pykälän 1 momentin mukaan puolustus
tilaa voitaisiin jatkaa asetuksella, joka on an
nettava määrätyksi, enintään yhden vuoden 
pituiseksi ajaksi kerrallaan. Tällaisen jatkamis
asetuksen antaminen vaatisi sitä, että lain 1 ja 
2 §:ssä säädetyt edellytykset ovat olemassa. 
Puolustustilan jatkamisen tulisi toisin sanoen 
olla sodan tai kapinan aikana tarpeen valtiolli
sen itsenäisyyden turvaamisen ja oikeusjärjes
tyksen ylläpitämisen kannalta, ja lisäksi 2 §:stä 
johtuvien välttämättömyysedellytyksen ja val
miuslain riittämättömyysedellytyksen tulisi 
täyttyä. 

Näiden edellytysten täyttyessä puolustustila 
voidaan pitää voimassa uudella jatkamisase-

tuksella entisen asetuksen voimassaolaajan 
päättyessä. 

Jatkamisasetusta koskisivai 3 §:n 2 momen
tin säännökset sovellettaviksi saatettavien puo
lustustilalain säännösten yksilöidystä mainitse
misesta ja säännösten alueellisen soveltamis
alan mainitsemisesta, jos kyseisiä säännöksiä ei 
saateta sovellettaviksi koko valtakunnassa. 

Jatkamisasetus olisi 2 momentin mukaan 
heti saatettava eduskunnan käsiteltäväksi. 
Eduskunnan on ehdotuksen mukaan päätettä
vä, saako asetus olla voimassa sellaisenaan vai 
onko se kuruottava kokonaan tai osittain ja 
onko se voimassa säädetyn vai lyhyemmän 
ajan. 

Eduskunta voisi päättää, saako muodollises
ti jo voimassa oleva asetus tulla myös aineelli
sesti voimaan sinä päivänä, joka määräytyy 
hallitusmuodon 20 §:n 3 momentista ilmene
vän säännön mukaan, vai onko asetus kumot
tava. Viimeksi mainittu päätös merkitsisi sitä, 
että muodollisesti voimassa oleva asetus olisi 
asianmukaisessa järjestyksessä eli tasavallan 
presidentin valtioneuvostossa tekemällä pää
töksellä kumottava. 

Eduskunta voisi päättää myös, että asetus on 
kumottava osittain. Näin eduskunnalla olisi 
mahdollisuus vaikuttaa negatiivisesti asetuksen 
sisältöön päättämällä, että joidenkin puolus
tustilalain 2 ja 3 luvun säännösten sovelletta
vaksi saattamista koskevat kohdat asetuksesta 
on kumottava. Eduskunnan päätöstä asetuksen 
kumoamisesta joltakin osin olisi noudatettava 
antamalla asetus aiemmin annetun jatkamisa
setuksen kumoamisesta sen mukaisesti kuin 
eduskunta on päättänyt. 

Eduskunnan mahdollinen päätös asetuksen 
voimassaolaajan lyhentämisestä merkitsisi asi
allisesti asetuksen voimassaoloa koskevan 
säännöksen muuttamista. Tällaisessa tapauk
sessa on asianmukaisinta muuttaa jatkaruisase
tus voimassaolosäännöksensä osalta eduskun
nan päätöstä vastaavaksi. 

5 §. Pykälän 1 momentti ilmaisee sen edus
kunnan aseman kannalta keskeisen päätöksen
tekomenettelyn piirteen, että jatkamisasetuk
seen perustuen saadaan puolustustilalain 2 ja 3 
luvun asianomaisia säännöksiä soveltaa vasta 
sitten, kun eduskunta on päättänyt asetukses
ta. Kyseisiä säännöksiä saataisiin lisäksi sovel
taa vain siltä osin kuin eduskunta ei ole päättä
nyt, että ne on kumottava. 

Jatkamisasetus ei näin ollen olisi tavanomai
sen jälkitarkastusmenettelyn alainen, vaan sen 
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nojalla puolustustilalain säännöksiä saataisiin 
soveltaa vain eduskunnan päätöksen mukaises
ti. 

Ehdotuksessa ei ole eri säännöksiä siitä, 
miten eduskunnan päätöksenteko todetaan val
tioneuvostossa. Siksi eduskunnan päätöksen 
sisältävä kirjelmä olisi normaaliin tapaan esi
teltävä tasavallan presidentille valtioneuvos
tossa, minkä jälkeen puolustustilalain asiano
maisia säännöksiä saadaan soveltaa. Valtio
neuvoston olisi syytä tiedottaa tästä välittö
mästi lakiehdotuksen 33 §:n mukaisesti esimer
kiksi Yleisradiossa, jotta puolustustilalain 
asianomaisten säännösten sovellettavuus saa
daan nopeasti viranomaisten ja kansalaisten 
tietoon. 

Pykälän 2 momentti koskee sellaista poik
keuksellista tilannetta, jossa eduskunta ei ole 
vielä päättänyt jatkamisasetuksesta silloin, kun 
puolustustila sillä hetkellä voimassa olevan ase
tuksen mukaan päättyy. Ehdotuksen tarkoi
tuksena on varmistaa, että hallituksen lain 
tarkoituksen saavuttamiseksi välttämättöminä 
pitämiä puolustustilalain 2 ja 3 luvun säännök
siä saadaan soveltaa eduskunnan käsiteltäväksi 
toimitetun jatkamisasetuksen mukaisesti siitä 
alkaen, kun puolustustila edellisen asetuksen 
voimassaolon päättyessä muuten lakkaisi. 
Edellytyksenä tietenkin olisi, että jatkamisase
tus on hallitusmuodon 20 § :n 3 momentista 
ilmenevän säännön mukaisesti tuolloin sovel
lettavissa. J atkamisasetuksen voimaantulo
säännös olisi laadittava niin, että se niveltyy 
välittömästi siihen asetukseen, jonka jälkeen 
jatkamisasetus tulisi voimaan. 

Ehdotuksen mukaan edellä selostetun menet
telyn edellytyksenä olisi, että jatkamisasetus on 
toimitettu eduskunnalle vähintään kaksi viik
koa ennen kuin puolustustila aikaisemman ase
tuksen voimassaolon päättymisen johdosta lak
kaisi. Kyseisen määräajan tarkoituksena on 
varmistaa, että jatkamisasetus aina toimitettai
siin eduskunnalle riittävän ajoissa, jotta edus
kunnalla on tosiasiallinen mahdollisuus päät
tää asetuksesta asiaan kuuluvat seikat kunnol
lisesti huomioon ottaen. 

Jos 2 momentin mukaista poikkeuksellista 
menettelyä jouduttaisiin soveltamaan, palau
tuisi tilanne pääsäännön mukaiseksi sitten, kun 
eduskunta on päättänyt jatkamisasetuksesta. 
Sen jälkeen jatkamisasetuksessa mainittuja 
puolustustilalain säännöksiä saataisiin soveltaa 
ainoastaan eduskunnan päätöksen mukaisesti. 

6 §. Puolustustilalain 2 ja 3 luvun säännök
set ovat luonteeltaan poikkeuksellisia ja tarkoi
tettu sovellettaviksi vain sodan tai kapinan 
aikana ja ainoastaan siltä osin kuin se on 
välttämätöntä. Tämän periaatteellisesti tärkeän 
näkökohdan vuoksi 6 §:n 1 ja 2 momentissa 
ehdotetaan säädettäväksi, että puolustustila on 
lakkautettava lain soveltamisedellytysten pää
tyttyä ja että soveltamisasetusta tai jatkamisa
setusta on jo tätä ennen muutettava siltä osin 
kuin jonkin sovellettavana olevan 2 tai 3 luvun 
säännöksen soveltamisedellytykset lakkaavat. 
Puolustustila lakkautetaan kumoamaila sillä 
hetkellä voimassa oleva soveltamisasetus tai 
jatkamisasetus, jos sota tai kapina on päätty
nyt tai jos puolustustilalain asianomaisten 
säännösten soveltaminen ei ole enää välttämä
töntä valtiollisen itsenäisyyden turvaamiseksi 
tai oikeusjärjestyksen ylläpitämiseksi. 

Pykälän 3 momentin mukaan puolustustilan 
päättyessä päättyisi myös niiden päätösten voi
massaolo, jotka on tehty puolustustilan aikana 
sovellettavina olleiden lain 2 ja 3 luvun sään
nösten nojalla. Ehdotuksesta johtuu, että 
asianomaisten viranomaisten tehtävänä olisi 
ryhtyä välittömästi toimiin sen tosiasiallisen 
tilan purkamiseksi, joka puolustustilan lakates
sa vallitsee kyseisten säännösten nojalla tehty
jen päätösten perusteella. Esimerkiksi lain 
9 § :n nojalla turvasäilöön määrätyt olisi heti 
vapautettava puolustustilan lakatessa. 

Puolustustilan päättyminen ei merkitsisi sitä, 
että esimerkiksi lakiehdotuksen muutoksenha
kua, korvausta ja rangaistuksia koskevia sään
nöksiä ei sovellettaisi puolustustilan jälkeen. 
Mainitut säännökset olisivat luonnollisesti 
edelleenkin sovellettavina puolustustilan aika
na sattuneisiin tapauksiin. 

Lakiehdotuksen mukainen päätöksenteko
menettely merkitsee sitä, että aloite puolustus
tilan lakkauttamiseen voimassa olevan asetuk
sen kumoamisen tarkoituksessa voi tulla vain 
hallitukselta. Toisaalta on viitattava niihin 
aloitemahdollisuuksiin, joita kansanedustajilla 
on valtiopäiväjärjestyksen 31 ja 32 §:n perus
teella. 

7 §. Vaikka sodan tai kapinan aikana toden
näköisesti onkin välttämätöntä asettaa jonkin
asteisia rajoituksia kansalaisten toimintavapau
delle, on tällöinkin pyrittävä varmistamaan, 
että Suomen kansalaisten ja muidenkin Suo
men lainkäyttövallan piirissä olevien henkilöi
den oikeudet säilyvät mahdollisimman täydelli-
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sma. Tämän mukaisesti 7 §:ään ehdotetaan 
erinäisiä rajoitussäännöksiä. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan ensiksikin 
säädettäväksi, että puolustustilalain nojalla ei 
kenenkään perustuslaissa turvattuja tai muita
kaan oikeuksia saa rajoittaa enempää kuin lain 
tarkoituksen saavuttamiseksi on välttämätön
tä. Tämä periaate sisältyy hallitusmuodon 
16 §:ään ja seuraa myös KP-sopimuksen 4 
artiklan siitä määräyksestä, jonka mukaan 
yleisen hätätilan aikana sopimuksen mukaisista 
velvoituksista voidaan poiketa vain siinä laa
juudessa kuin tilanne välttämättä vaatii. 

Tämä lain soveltamista kaikin osin koskeva 
yleinen periaate merkitsee osaksi samaa kuin 
2 §:ssä säädetty välttämättömyysedellytys ja 
kohdistuu soveltamisasetukseen ja jatkamisase
tukseen. Olennaista on, että 7 §:ssä säädettävä 
välttämättömyysperiaate koskee myös puolus
tustilalain yksittäisten säännösten soveltamista 
puolustustilan aikana. 

Säännöksen muotoilu on sellainen, että peri
aate koskee ylipäätänsä oikeusjärjestyksessä 
turvattuja oikeuksia niiden säätämistasosta 
riippumatta. Tämän taustalla on se, että KP
sopimus koskee muitakin henkilöitä kuin Suo
men kansalaisia ja että muiden kuin kansalais
ten oikeusasema saattaa perustua lakia alem
manasteisiin säädöksiin. 

Perustuslaissa turvatuilla oikeuksilla tarkoi
tetaan, paitsi hallitusmuodon 2 luvussa säädet
tyjä kansalaisten perusoikeuksia, myös muita 
perustuslaeissa säädettyjä oikeuksia, esimer
kiksi hallitusmuodon 80 §:n 2 momentissa 
säädettyä oikeutta maksuttomaan perus
kouluopetukseen ja valtiopäiväjärjestyksen 
6 § :n säännöksiä vaali oikeudesta. 

Pykälän 1 momenttiin sisältyisi myös yleinen 
syrjintäkielto. Se tarkoittaisi valmiuslakiehdo
tusta vastaavasti sitä, että ketään ei saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa toisiin nähden 
eri asemaan rodun, ihonvärin, syntyperän, su
kupuolen, kielen, kansallisuuden, uskonnon, 
iän, poliittisen tai muun mielipiteen taikka 
muun näihin verrattavan syyn vuoksi. 

Myös syrjintäkieltosäännöksen taustalla on 
KP-sopimus. Sen 26 artikla sisältää yleisen 
määräyksen siitä, että lain tulee kieltää kaikki 
syrjintä ja taata kaikille henkilöille yhtäläinen 
ja tehokas suojelu rotuun, ihonväriin, suku
puoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai 
muuhun mielipiteeseen, kansalaiseen tai yhteis
kunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, synty
perään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjin-

tää vastaan. Sopimuksen 4 artiklan 1 kohdassa 
taas määrätään, että edes yleisen hätätilan 
aikana valtio ei saa poiketa sopimuksen mukai
sista velvoitteistaan siltä osin kuin poikkea
minen merkitsisi pelkästään rotuun, ihonvä
riin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon tai yh
teiskunnalliseen syntyperään perustavaa syrjin
tää. 

Syrjintäkielto sisältyy myös Suomea veivoit
tavaan aseellisissa selkkauksissa sovellettavaan 
kansainväliseen humanitääriseen oikeuteen. 
Vuoden 1949 Geneven yleissopimuksia täyden
tävässä 1 lisäpöytäkirjassa kansainvälisten 
aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta 
vuodelta 1977, on joitakin perustakeita, jotka 
Suomen hallituksen ratifioimisen yhteydessä 
esittämän tulkintaselityksen mukaan suojaavat 
myös sodankävijän omia kansalaisia. Nämä 
sisältyvät ensi sijassa lisäpöytäkirjan 75 artik
laan, joka sisältää lähinnä selkkauksen osa
puolen vallassa olevien henkilöiden kohtelua 
koskevia rikosprosessuaalisia perustakeita. 
Asiallisesti vastaavat säännökset sisältyvät kan
sainvälistä luonnetta vailla olevia aseellisia 
selkkauksia koskevan II lisäpöytäkirjan 2 ja 
4-6 artikloihin. 

Ehdotetun syrjintäkiellon tarkoituksena on 
Suomen kansainväliset sitoumukset huomioon 
ottaen estää henkilöiden asettaminen ilman 
yleisesti hyväksyttävää perustetta toisiaan edul
lisempaan tai epäedullisempaan asemaan. 
Säännös ei edellytä kaikkien henkilöiden kai
kissa suhteissa samanlaista kohtelua, elleivät 
asiaan vaikuttavat olosuhteet ole samanlaiset. 

Lakiehdotukseen sisältyy sellaisia omaisuu
teen puuttumiseen oikeuttavia säännöksiä ja 
rangaistussäännöksiä, joiden täysimääräinen 
soveltaminen ulkomaalaisiin saattaisi merkitä 
poikkeamista Suomea velvoittavan kansainvä
lisen oikeuden määräyksistä. Voidaan mainita, 
että ulkomaalainen, erityisesti niin sanottu 
puolueeton omaisuus nauttii sodankin aikana 
tiettyä vähimmäissuojaa esimerkiksi pakkolu
nastusta vastaan ja että ulkomaalainen puolu
eeton julkinen omaisuus, kuten lähetystöt ja 
sota-alukset, nauttii koskemattomuutta, ja että 
mahdollisuuksia ryhtyä rikosoikeudellisiin toi
menpiteisiin esimerkiksi sotavankeja ja inter
noituja vieraan maan kansalaisia kohtaan on 
rajoitettu. 

Tällaisista syistä pykälän 2 momentissa eh
dotetaan säädettäväksi, että puolustustilalakia 
sovellettaessa on noudatettava niitä Suomen 
lain soveltamisalan rajoituksia, jotka johtuvat 
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Suomea velvoittavista kansainvälisistä sopi
muksista tai kansainvälisen oikeuden yleisesti 
tunnustetuista säännöistä. Ehdotus merkitsee 
sitä, ettei puolustustilalailla voida syrjäyttää 
Suomea veivoittavia kansainvälisoikeudellisia 
määräyksiä ja sääntöjä. Ehdotus vastaa lain
säädäntöön, esimerkiksi rikoslain 1 luvun 
9 §:ään, jo sisältyviä vastaavanlaisia säännök
siä. 

2 luku 

Valtakunnan puolustusta tukevat yleiset 
turvallisuustoimenpiteet 

Tähän lukuun sisällytettyjen säännösten tar
koituksena on varmistaa yhteiskunnan häiriö
tön toiminta lain tarkoittamissa poikkeusolois
sa antamalla valtuudet valtakunnan puolustus
ta ja sen turvallisuutta vahingoittavan ja vaa
rantavan toiminnan estämiseen. Luvun otsi
kostakin ilmenee, että valtakunnan ja sen kan
salaisten turvallisuutta ei lujiteta yksin passiivi
sin toimin, vaan tarvitaan myös aktiivisia toi
menpiteitä. Lukuun sisältyvien valtuuksien yh
teisenä edellytyksenä on, että toimenpide on 
välttämätön valtakunnan puolustuksen tai sen 
turvallisuuden kannalta. Sota-aikana voidaan 
lähteä siitä, että ylivoimainen enemmistö suo
malaisista on valmis puolustamaan maata ja 
suhtautuu myönteisesti maanpuolustukseen. 

Useita sotatilalain toisen luvun sisältämiä 
perusoikeusrajoituksia voidaan poistaa tai ai
nakin lieventää. Vaikka niistä ei voida koko
naan luopua, koska aseellisen hyökkäyksen 
aikaansaama uhka myös kansalaistemme hen
gelle ja ruumiilliselle koskemattomuudelle vaa
tii voimakkaita vastatoimenpiteitä, niin kansa
laisoikeuksien ja kansanvaltaisen valtiojärjes
telmän eri osien säilyttäminen mahdollisimman 
koskemattomina myös sodan aikana vahvistai
si kansalaisten luottamusta yhteiskuntaan. 

Merkittävimpiä lievennyksiä sotatilalain toi
mivaltuuksiin verrattuina ovat luopuminen 
varsinaisesta ennakkosensuurista sekä laajen
netusta vangitsemisoikeudesta eräissä tapauk
sissa. Niin ikään nykyiseen sodan kuvaan sopi
maton käsite sotatoimialue on jätetty pois tästä 
laista. Toisaalta lakiin on sisällytetty säännös 
yksityisen oikeushenkilön toiminnan kieltämis
mahdollisuudesta sekä säännöksiä toisen 
maailmansodan aikana tasavallan suojelulakiin 
perustuneesta turvasäilömenettelystä. Turva
säilöön määräämisen edellytyksiä on tiukennet-

tu ja päätöksentekomenettelyä kehitetty yksi
lön oikeusturvan kannalta. Turvasäilöön mää
räämistä ei ole pidettävä rangaistuksena. 

Toisen maailmansodan aikana edellä tarkoi
tettuihin toimenpiteisiin turvauduttiin yleisesti 
sotaa käyvissä maissa. Kun Euroopassa ei ole 
toisen maailmansodan jälkeen ollut valtioiden 
välisiä sotia, ei ole kokemusta siitä, miten niitä 
nykyoloissa tarvittaisiin ja käytettäisiin sellai
sissa maissa, joiden olot ovat omiimme rinnas
tettavissa. Kokemusta on kuitenkin siitä, että 
sotaa vähäisemmätkin tapaukset, kuten esimer
kiksi sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden 
vaarantuminen, voivat johtaa ennalta ehkäise
viin pidätyksiin ja vangitsemisiin. 

Vaikka kansan suuri enemmistö suhtautuisi
kin lojaalisesti maan puolustamiseen ja kansa
laisilla säilyisi mielipiteen vapaus, joukossa 
saattaisi olla myös niitä, jotka omalta kannal
taan lähtien esimerkiksi aktiivisesti vastustaisi
vat puolustustoimenpiteitä, suorittaisivat sabo
taasia, jatkuvasti edistäisivät tällaista toimin
taa ja kehottaisivat siihen. Tällaisia tapauksia 
varten tarvittaisiin meillä hallinnollisia turvaa
mistoimenpiteitä vastaisuudessakin. 

8 §. Tässä pykälässä tarkoitetut toimivaltuu
det vastaisivat lievennettyinä tasavallan suoje
lulakiin (307 /39) ja sen nojalla annettuun ase
tukseen (444/39) sisältyneitä henkilökohtaisen 
vapauden rajoituksia. Kysymys on lain tarkoi
tuksen saavuttamisen varmistamiseksi tarpeelli
sista hallinnollisista turvaamistoimenpiteistä, 
joilla pyritään lähinnä eristämiseen ja joita ei 
tule samaistaa rikosoikeudellisiin pakkokeinoi
hin. 

Pykälän 1 momentin mukaan poliisipiirin 
päällikkö voi velvoittaa henkilön, jonka voi
daan aikaisemman rikollisen toimintansa vuok
si tai muuten pätevin syin epäillä todennäköi
sesti syyllistyvän valtiopetokseen, maanpetok
seen taikka muuhun sellaiseen rikokseen, joka 
on omiaan vahingoittamaan tai vaarantamaan 
valtakunnan puolustusta tai sen turvallisuutta, 
asumaan määrätyllä paikkakunnalla, oleskele
maan määrätyssä paikassa erityisen silmälläpi
don alaisena tai muuttamaan oleskelupaikka
kunnaltaan. 

Pykälää sovellettaessa tulee ensisijaisesti 
kiinnittää huomiota asianomaisen aikaisem
paan rikolliseen toimintaan. Jos sen perusteella 
voidaan päätellä tai muuten pätevin perustein 
epäillä hänen todennäköisesti syyllistyvän val
takunnan puolustusta tai sen turvallisuutta va
hingoittavaan tai vaaraotavaan rikokseen, hä-
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neen voidaan kohdistaa pykälässä esitettyjä 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. 

Toimivallan myöntäminen asianomaisen po
liisipiirin päällikölle olisi aiheellista muun mu
assa siksi, että näin voitaisiin varmistaa päätös
ten perustuminen riittävään paikallisten olo
suhteiden tuntemukseen. Useimmissa tapauk
sissa poliisipiirin päällikön toiminta kuitenkin 
oletettavasti perustuisi suojelupoliisilta saata
vaan ilmoitukseen. 

Käyttäessään toimivaltaansa poliisipiirin 
päällikkö ei hoitaisi sellaista yleistä poliisiasiaa 
eikä käyttäisi sellaista yleistä julkista valtaa, 
että hänen esimiehensä poliisiorganisaatiossa 
voisi pidättää itselleen sen toimivallan, joka 
tässä olisi säädetty poliisipiirin päällikölle. 

Eduskunnan edellytetään myös sodan aikana 
toimivan ylimpänä valtioelimenä. Valtiopäivä
järjestyksen 12 §:n nojalla kansanedustajaa ei 
saa kieltää valtiopäiville saapumasta. Tämän 
vuoksi turvaamistoimenpiteitä ei 1 momentin 
perusteella saa kohdistaa kansanedustajaan. 

Pykälässä tarkoitetut toimenpiteet voitaisiin 
määrätä olemaan voimassa kerrallaan enintään 
kolme kuukautta. Määräaika korostaisi toi
menpiteiden yksilökohtaista ja poikkeuksellista 
luonnetta. 

Pykälässä säänneltyjen toimenpiteiden koh
teeksi joutunut saisi asiansa uuteen käsittelyyn 
valittamalla määräyksestä asuinpaikkansa ylei
seen alioikeuteen. Valitusajaksi on ehdotettu 
14 päivää yhtäältä sen vuoksi, että valituksen 
laatimiseen olisi riittävästi aikaa, mutta toisaal
ta siksi, että asiassa saataisiin suhteellisen no
peasti tuomioistuimen päätös. Viimemainittua 
tarkoitusta varmistaa 37 §:ään sisällytetty tuo
mioistuimeen kohdistettu velvoite asian kiireel
liseen käsittelyyn. Yleinen alioikeus olisi vali
tusasiaa käsitellessään päätösvaltainen myös, 
kun siinä olisi yksin puheenjohtaja. Jottei tur
vaamistoimenpiteen tarkoitus pelkästään muu
toksenhaun johdosta mitätöityisi, olisi päätös 
37 §:n mukaan valituksesta huolimatta heti 
täytäntöönpantavissa. 

Pykälän 3 momentin mukaan olisi tuomiois
tuimen ilmoitettava valitusta koskevan asian 
käsittelyn ajasta ja paikasta valittajalle ja paik
kakunnan viralliselle syyttäjälle. Valittajalle 
olisi järjestettävä mahdollisuus osallistua asi
ansa käsittelyyn tuomioistuimessa, ja hänelle 
olisi ilmoitettava, että valitus voidaan käsitellä 
hänen poissaolastaan huolimatta. 

9 §. Jos 8 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet oli
sivat lain tarkoituksen saavuttamisen kannalta 

riittämättömiä, 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
henkilön asuinpaikan yleinen alioikeus voisi 
asianomaisen poliisipiirin päällikön, poliisitar
kastajan, suojelupoliisin päällikön tai poliisi
ylijohtajan esityksestä määrätä hänet otetta
vaksi turvasäilöön. 

Turvasäilöön määräämisen tarkoituksena 
olisi ennalta ehkäisy ja eristäminen, minkä 
mukaisesti asianomaista olisi kohdeltava. 

KP-sopimus sisältää vapautta ja henkilökoh
taista turvallisuutta koskevia säännöksiä (9 
artikla). Sen mukaan ketään ei saa mielivaltai
sesti pidättää eikä vangita. Keneltäkään ei saa 
riistää hänen vapauttaan paitsi laissa säädetyil
lä perusteilla ja sen määräämässä järjestykses
sä. Sopimus ei estä antamasta viranomaisille 
pykälässä tarkoitettuja valtuuksia. 

Jotta turvasäilömenettely täyttäisi tarkoituk
sensa, olisi 2 momentin mukaan poliisimiehellä 
oikeus edellä tarkoitetun poliisiesimiehen käs
kystä ottaa kiinni ja pitää säilössä sellainen 
henkilö, josta tehdään turvasäilövaatimus ylei
selle alioikeudelle. 

Asianomaisen säilössäpito samoin kuin tur
vasäilöön määräämistä koskevan asian käsitte
ly muutoinkin määräytyisi 3 momentin mu
kaan soveltuvin osin siten kuin vangitsemisa
sian käsittelystä on pakkokeinolaissa (450/87) 
säädetty. 

Turvasäilöön määrätyn oikeuksista ja velvol
lisuuksista olisi 4 momentin mukaan soveltuvin 
osin voimassa, mitä tutkintavangista on sää
detty tutkintavankeudesta annetussa laissa 
(615/74). Kun turvasäilöön määräämisen pää
tarkoitus on eristäminen, turvasäilöön määrä
tyn henkilön yhteydenpitoa ulkopuolisiin voi
taisiin rajoittaa ja se kieltää, mikäli yhteyden
pito vaarantaisi turvasäilössä pitämisen tarkoi
tuksen. 

10 §. Suomessa toimivan organisaation käyt
täminen maalle vihamieliseen tai maanpuolus
tuksen tahi yleisen turvallisuuden vastaiseen 
tarkoitukseen voi olla sodan aikana mahdollis
ta. 

Valtioneuvostolla olisi ehdotuksen mukaan 
oikeus kieltää rekisteröidyn tai rekisteröimättö
män yhdistyksen toiminnan jatkaminen koko
naan tai osittain, mikäli se toiminnallaan on 
vaarantanut tai sen toiminnan voidaan toden
näköisin syin epäillä vahingoittavan tai vaaran
tavan valtakunnan puolustusta tai sen turvalli
suutta. Kun lakiehdotuksen 13 ja 14 §:n on 
katsottava riittävän salassa pidettävien tietojen 
julkistamisen tai ilmaisemisen estämiseen, 
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10 §:ään sisältyvät kiellot eivät ole käytettävis
sä joukkoviestinnän valvonnan ankarimpana 
asteena. 

Sääntelyllä pyritään siihen, että pykälässä 
määritetty toiminta voitaisiin hallinnollisin toi
menpitein tarvittaessa ehkäistä tai lopettaa no
peasti ja välittömästi lain tarkoituksen saavut
tamiseksi. Toimivaltaa yhdistyksen tai oikeus
henkilön lopulliseen lakkauttamiseen ei kuiten
kaan ole pidetty tarpeellisena, vaan riittäväksi 
on katsottu mahdollisuus sen toiminnan jatka
misen kieltämiseen. Vastaava säännös sisältyy 
sotatilalain 8 §:ään. Siihen perustuvaa toimi
valtaa yhdistyksen väliaikaiseksi lakkauttami
seksi on käytetty vain kerran. 

Yhdistyksen toiminnan jatkamisen kieltämi
nen on mahdollista myös yhdistyksistä annetun 
lain nojalla. Mainitun lain 21 a §:n (380/34) 
mukaan sisäasiainministeriö tai lääninhallitus 
voi, mikäli yhdistys toimii vastoin lakia tai 
hyviä tapoja taikka on tarkoitettu lakia kier
täen jatkamaan jonkin lakkautetun yhdistyk
sen toimintaa, kieltää yhdistyksen toiminnan 
jatkamisen toistaiseksi. Kieltopäätös on alistet
tava tuomioistuimen vahvistettavaksi. Kun yh
distyksen toiminnan jatkaminen on kielletty 
toistaiseksi, on yhdistyksen toiminta heti kes
keytettävä. Myös rekisteröimättömien yhdis
tysten osalta on voimassa, mitä edellä on 
mainittu rekisteröityjen yhdistysten toiminnan 
jatkamisen kieltämisestä. 

Vuoden 1990 alusta lukien voimaan tulevan 
uuden yhdistyslain (503/89) mukaan vain tuo
mioistuin voi lakkauttamisvaatimuksen yhtey
dessä kieltää väliaikaisesti yhdistyksen toimin
nan. Sodan aikana voisi kuitenkin olla tarpeen 
hallinnollisella päätöksellä kieltää toistaiseksi 
yhdistyksen toiminta ilman, että pyrittäisiin 
sen pysyvään lakkauttamiseen. 

Yhdistyslaissa vaaditaan, että yhdistyksen on 
toimittava lakien ja hyvien tapojen mukaisesti, 
mutta ei ole lakia, joka kieltäisi kaikki sellaiset 
yhdistyksen toimintamuodot, jotka vahingoit
tavat tai vaarantavat valtakunnan puolustusta 
tai sen turvallisuutta. Myöskään uudessa yhdis
tyslaissa ei ole otettu huomioon sodan oloja. 
Siihen ei sisälly voimassa olevan yhdistyslain 
21 a §:ää vastaavia säännöksiä, vaan lailla 
säännellään ainoastaan yhdistyksen lopullista 
lakkauttamista. Tuomioistuin voi tosin kieltää 
väliaikaisesti yhdistyksen toiminnan, mutta ai
noastaan yhdistyksen lopullista lakkauttamista 
koskevan asian yhteydessä. Uuteen lakiin ei 

toisin sanoen sisälly itsenäistä tuomioistuimen 
vahvistamaa väliaikaista toimintakieltoa. 

Näistä syistä puolustustilalakiin ehdotetaan 
otettavaksi valtioneuvoston harkintaan perus
tuva toimivalta yhdistyksen toiminnan väliai
kaiseen kieltämiseen kaikissa tapauksissa, jois
sa yhdistyksen epäillään vahingoittavan tai 
vaarantavan valtakunnan puolustusta tai sen 
turvallisuutta. Tarkoituksenmukaisinta on si
sällyttää valtioneuvoston toimivaltuus tähän 
lakiin eikä yhdistyslakiin. Päätösvallan pidät
täminen valtioneuvoston tasolle turvaisi sen, 
että yhdenmukainen käytäntö voitaisiin taata 
koko maassa. Toimivallan antaminen yksin 
valtioneuvostolle olisi perusteltua siitäkin syys
tä, että kysymys olisi todennäköisesti sellaisten 
yhdistysten toiminnan jatkamisen kieltämises
tä, jotka toimisivat laajalla, mahdollisesti koko 
valtakunnan alueella. Lisäksi harkintaan voisi 
sisältyä poliittisia tai kansainvälispoliittisia nä
kökohtia, joiden arvottaminen kuuluu sopi
vimmin valtioneuvostolle. 

Yhdistyksen toimintaa voitaisiin rajoittaa tai 
toiminnan jatkaminen kieltää kokonaan. Ko
konaiskielto merkitsisi toimintakieltoa sovelta
mis- tai jatkamisasetuksen voimassaoloajaksi. 

Erityistä alistusmenettelyä tuomioistuimelle 
ei toimintakieltoa asetettaessa tarvittaisi, vaan 
päätöksestä voitaisiin valittaa tavanomaisessa 
hallintoasioissa noudatettavassa muutoksenha
kumenettelyssä. 

Voimassa olevaan ja uuteen yhdistyslakiin 
sisältyy toimintakieltoa ja lakkauttamista kos
kevia menettelysäännöksiä, joista voi saada 
johtoa annettaessa asetuksella tarkempia sään
nöksiä täytäntöönpanosta. 

Puoluelaissa (10/69) tarkoitetaan puolueella 
oikeusministeriössä pidettävään puoluerekiste
riin merkittyä rekisteröityä yhdistystä. Yhdis
tys rekisteröidään tietyin ehdoin puolueeksi 
kirjallisesta hakemuksesta. Jos puolueen eh
dokkaista ketään ei ole valittu edustajaksi vii
meksi toimitetuissa eikä niitä edeltäneissä kan
sanedustajain vaaleissa, se poistetaan rekiste
ristä. Laki on sama, jos puolue on lakannut 
olemasta rekisteröitynä yhdistyksenä. Vain 
eduskunnassa edustettuna oleva rekisteröity 
puolue saa valtiolta puoluetukea. Lakiin ei 
sisälly erityisiä puolueen toiminnan kieltämistä 
koskevia säännöksiä. 

Puolueilla on edustuksellisen ja kansan
valtaisen valtiollisen elämän ylläpitämisen kan
nalta keskeinen merkitys. Ehdotetun pykälän 
soveltamisalan ulkopuolelle on siksi jätetty 
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eduskunnassa edustettuina olevat rekisteröidyt 
puolueet. 

Jos säätiön toiminta on jatkuvasti ollut lain 
tai säätiön sääntöjen vastaista, voi säätiön 
kotipaikan tuomioistuin, milloin siihen on eri
tyistä syytä, virallisen syyttäjän oikeusministe
riön määräyksestä tekemästä vaatimuksesta 
määrätä säätiölain 18 §:n 3 momentin (349/87) 
perusteella säätiön heti lakkautettavaksi. Lais
sa ei ole säännöksiä säätiön toiminnan jatka
misen kieltämisestä. Kun säätiöt voivat toimia 
yhdistysten tapaan, on tarpeen, että niiden 
toimintaan voitaisiin tarvittaessa puuttua sa
manlaisin valtuuksin kuin yhdistystenkin toi
mintaan. Tätä tarkoittavat säännökset on sisäl
lytetty 2 momenttiin. 

Yhtiöiden taloudellinen merkitys maanpuo
lustukselle on suuri. Niiden omistuspohja, in
tressit, laajeneva kansainvälinen toiminta ja 
monet muut syyt voivat johtaa valtakunnan 
puolustusta tai sen turvallisuutta vahingoitta
vaan tai vaarantavaan toimintaan. Momentin 
tarkoituksen mukaan toimenpiteitä sovellettai
siin myös muihin yksityisiin yhteisöihin, muttei 
sen sijaan julkisoikeudellisiin oikeushenkilöi
hin, jotka jo ovat julkisessa valvonnassa. Mo
mentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin saatai
siin ryhtyä kuitenkin vain sillä edellytyksellä, 
etteivät jäljempänä 17 §:ssä tarkoitetut tuo
tanto- ja palvelulaitoksiin kohdistettavat talou
delliset velvoitteet osoittautuisi lain tarkoituk
sen saavuttamisen kannalta riittäviksi. 

11 §. Yleisessä kokouksessa voitaisiin esi
merkiksi nostattaa mielipiteitä puolustussotaa 
vastaan, tai muulla tavoin vaarantaa valtakun
nan puolustusta tai sen turvallisuutta. Siksi 
viranomaisten olisi voitava seurata kokouksia 
ajoissa tehdyn ilmoituksen perusteella sekä tar
vittaessa estää kokouksen pitäminen tai hajoit
taa kokous. 

Pykälän 1 momentti koskee ilmoittamisvel
vollisuutta yleisen kokouksen pitämisestä puo
lustustilan aikana. 

Sotatilalain 9 §:n mukaan asetuksella voi
daan antaa määräyksiä sellaisen kokouksen 
pitämisen estämiseksi, joka voisi haitallisesti 
vaikuttaa maan puolustukseen tai saattaisi ylei
sen turvallisuuden vaaranalaiseksi. 

Yleisistä kokouksista 20 päivänä helmikuuta 
1907 annetun lain mukaan ilmoitus kokoukses
ta on tehtävä vähintään kuusi tuntia ennen 
kokouksen määrääaikaa. Ilmoitus voi olla jo
ko suullinen tai kirjallinen ja se voidaan tehdä 
myöhemminkin, jos viranomainen ei harkitse 

3 3905l9C 

siitä olevan haittaa. llmoituksen tekemiselle 
säädetty määräaika on tässä laissa tarkoitettu
jen kriisitilanteiden kannalta liian lyhyt. Ehdo
tuksen mukaan ilmoitus olisi tehtävä kirjalli
sesti viimeistään kolme päivää ennen suunnitel
tua kokouksen pitämistä. Erityisestä syystä 
poliisipiirin päällikkö voisi hyväksyä myöhem
minkin tehdyn ilmoituksen. 

Viranomaisella ei yleisistä kokouksista anne
tun lain nojalla olisi mahdollisuutta ennalta 
kieltää aiotun kokouksen pitämistä. Siksi eh
dotetaan tämän pykälän 2 momentissa, että 
poliisipiirin päällikkö voisi kieltää kokouksen, 
mikäli sen pitäminen saattaisi vahingoittaa tai 
vaarantaa valtakunnan puolustusta tai sen tur
vallisuutta. 

Pykälän 3 momentissa velvoitettaisiin poliisi 
estämään sellaisen kokouksen pitäminen, josta 
ei ole tehty 1 momentin mukaista ilmoitusta tai 
jonka pitäminen on 2 momentin nojalla kiellet
ty. Yleisistä kokouksista annettuun lakiin ei 
sisälly vastaavaa säännöstä. 

Yleisistä kokouksista annetun lain nojalla on 
kokous mahdollista hajoittaa seuraavin perus
tein: 1) jos virkamieheltä tai hänen alaiseltaan 
on kielletty kokoukseen pääsy, 2) jos poliisivi
ranomaisen yleisen turvallisuuden varalta anta
mia määräyksiä ei noudateta, 3) jos puheen
johtajaa ei ole valittu ennen keskustelun tai 
päätösten tekemistä taikka puheenjohtaja ei 
ole ylläpitänyt järjestystä kokouksessa tahi hä
nen julistustaan kokouksen hajoittamisesta ei 
ole noudatettu, sekä 4) jos kokouksen on 
toimeenpannut henkilö, joka on holhouksena
lainen tai ei ole Suomen kansalainen. Eduskun
nalle 20 päivänä lokakuuta 1989 annetulla 
hallituksen esityksellä (HE n:o 195/1989 vp.) 
on muun muassa yleisistä kokouksista annet
tua lakia ehdotettu muutettavaksi siten, että 
yleisen kokouksen saisi järjestää myös täysival
tainen ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suo
messa. 

Nämä kokouksen hajoittamisperusteet eivät 
riitä tämän lain tarkoitusten saavuttamiseen. 
Sen takia olisi 4 momentissa annettava poliisil
le oikeus hajoittaa kokous, jos sen kulusta 
ilmenee, että kokouksen jatkaminen saattaisi 
vahingoittaa tai vaarantaa valtakunnan puolus
tusta tai sen turvallisuutta. Vahingoittaminen 
tai vaarantaminen saattaisi johtua monista 
syistä, kuten esimerkiksi hyväksyttäväksi esite
tystä päätöksestä tai kokouksen organisoitumi
sesta joukkoliikehdinnäksi. Muilta osin nouda
tettaisiin lakia yleisistä kokouksista. 
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12 §. Lääninhallitus voisi rajoittaa oikeutta 
kulkea paikkakunnalta toiselle sekä kieltää ul
kona liikkumisen ilman poliisin lupaa määrät
tyinä aikoina tai määrätyillä paikoilla. Säännös 
vastaa sotatilalain 10 § :ää (297 /39), mutta on 
sitä rajoitetumpi. 

Väestönsuojelulain 32 §:n nojalla valtioneu
vosto voi sotatilan aikana määrätä, että oikeus 
oleskella määrätyllä paikkakunnalla tai poistua 
paikkakunnalta on kielletty tai rajoitettu, taik
ka että väestö tai osa siitä on suojelukohteesta 
tai määrätyltä alueelta siirrettävä muualle. Pe
rusteena tällaiselle määräykselle ovat väes
tönsuojelulain tavoitteet. Toimenpiteellä voi
daan turvata väestöä ja omaisuutta sodan ja 
muiden siihen verrattavien olosuhteiden aiheut
tamilta tuhoilta sekä rajoittaa niiden aiheutta
mia vahinkoja ja lieventää niiden seurauksia. 

Säännös ei riitä eikä ole tarkoitettukaan 
peittämään kaikkia niitä tilanteita, jolloin kan
salaisten liikkumisvapautta on sodan aikana 
voitava turvallisuussyistä rajoittaa esimerkiksi 
joukkojenkuljetuksen, hyökkäyksen edeltä 
väistymisen, mellakoinnin tai sabotaasin uhan 
aikana. Tämän vuoksi sotatilalakiin sisältyvä 
rajoitusmahdollisuus on välttämätön vastai
suudessakin. Lääninhallitus voisi valtioneuvos
toa joustavammin antaa pykälässä tarkoitetut 
rajoitukset tai kiellot. 

Pykälän 2 momentin mukaan kiireeilisessä 
tapauksessa 1 momentissa tarkoitetun mää
räyksen voisi antaa poliisipiirin päällikkö. 
Näin toimenpiteet voitaisiin joustavasti sopeut
taa kulloisenkin tilanteen asettamiin vaatimuk
siin. Erityisenä oikeusturvakeinona olisi velvol
lisuus alistaa päätös välittömästi lääninhalli
tuksen vahvistettavaksi. Laissa yleisesti omak
sutun periaatteen mukaisesti päätöstä olisi alis
tuksesta huolimatta heti noudatettava, jollei 
lääninhallitus nimenomaisesti toisin määräisi. 
Lääninhallituksen antamat rajoitukset ja kiel
lot olisivat alueellisesti, asiallisesti ja ajallisesti 
melko rajoitettuja ja yksilöllä voisi tapauksesta 
riippuen olla niistä valitusoikeus. Tällaisten 
yleismääräysten luonne normina on vaikeasti 
määriteltävissä, mutta ainakaan ei ole kysymys 
sellaisesta lainsäädäntövallan delegoimisesta, 
joka edellyttäisi perustuslainsäätämisjärjestys
tä. 

13 §. Poikkeusoloissa kansalaisten pitäisi 
saada tietoja ja uutisia nopeasti ja luotettavas
ti. 

Valtioneuvoston kanslia vastaa valtionhallin
non ulkoisen tiedotuksen yleisestä kehittämi-

sestä ja ohjaamisesta. Valtioneuvosto on anta
nut 22 päivänä tammikuuta 1987 päätöksen 
valtionhallinnon ulkoisessa tiedotuksessa nou
datettavista periaatteista sekä valtioneuvoston 
kanslia 23 päivänä tammikuuta 1987 sen sovel
tamisohjeen. Näissä päätöksissä korostetaan 
tiedotusmyönteisen asennoitumisen ja ilmapii
rin tarpeellisuutta. Keskeistä on avoin, aktiivi
nen ja luotettava tiedottaminen olennaisista 
asioista. Tiedotusvastuun siirtämisestä erityisti
lanteessa valtioneuvoston tiedotusyksikölle 
päättää pääministeri. Poikkeusolojen tiedotus
toiminnasta on olemassa erikseen suunnitelma, 
joka on vahvistettu valtioneuvoston päätöksel
lä 30 päivänä syyskuuta 1985. Mainittu suunni
telma ei käsittele ennakkotarkastusjärjestel
mää, jota ei ole valmisteltu muussakaan tiedo
tuksen valmiussuunnittelussa. 

Valtionhallinnon sekä tiedotusvälineiden ja 
niissä toimivien henkilöiden välille pyritään 
luomaan molemminpuolinen luottamus ja 
myönteinen tiedotusilmapiiri. 

Jo välitilan ja ainakin sodan aikana hyök
kääjä käyttäisi luultavasti tiedottamista ja pro
pagandaa puolustustahdon heikentämiseksi. 
Väärä tieto ja huhu ovat osa psykologista 
sodankäyntiä. Niiden levittämisessä olisivat 
käytettävänä psykologisen sodankäynnin me
netelmät ja välineet. 

Sodan aikana ei julkisuuteen saisi päästää 
sellaisia tietoja esimerkiksi sotilaallisista, kan
sainvälispoliittisista, taloudellisista eikä muista 
turvallisuuspoliittisista tai niihin verrattavista 
asioista, jotka ovat valtakunnan puolustuksen 
tai sen turvallisuuden taikka niihin liittyvien 
Suomen ulkomaansuhteiden suojelemiseksi il
meisti salassa pidettäviä. 

Luottamuksellisenkin tiedotusilmapiirin val
litessa esimerkiksi taloudellisen voiton tavoitte
lu, ideologinen vastarinta, vaikeus arvioida 
uutisen merkitystä sekä monet muut syyt voisi
vat johtaa siihen, että sotasalaisuus tai muuten 
puolustuksen takia salassapidettävä asia jou
tuisi julkisuuteen ja aiheuttaisi ehkä korvaa
mattomia vahinkoja. Tästä on esimerkkejä 
talvisodan ajoilta. Täydellisen ja aukottoman 
ennakkotarkastusjärjestelmän luominen on 
kuitenkin nykyaikana teknisesti vaikeaa ja 
luultavasti käytännössä mahdotonta. Lisäksi se 
vaurioittaisi viranomaisten ja tiedotusvälinei
den välistä luottamusta. Tämän vuoksi onkin 
tultu siihen tulokseen, että ennakkotarkastus
järjestelmää ei ole syytä perustaa sodankaan 
aikana, vaan on tyydyttävä siihen, että salassa-
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pidettävän asian julkistamista olisi pidettävä 
tiedotusriko ksena. 

Pykälän mukaan kukaan ei saisi oikeudetto
masti julkistaa eikä toiselle ilmaista asiaa, joka 
on valtakunnan puolustamiseksi tai sen turval
lisuuden ylläpitämiseksi säädetty tai määrätty 
salassapidettäväksi taikka joka on sen laatui
nen, että se on valtakunnan puolustuksen tai 
sen turvallisuuden taikka niihin liittyvien Suo
men ulkomaansuhteiden vuoksi ilmeisesti sa
lassa pidettävä. 

Säännöksen soveltamisala ulottuisi fyysisiin 
ja oikeushenkilöihin. Se koskisi eri tavoin suo
ritettua julkistamista, välittämistä tai muuta 
ilmaisemista. Asialla tarkoitetaan myös huhua. 
Tiedon tai lausuman kohderyhmällä ja sen 
suuruudella ei olisi merkitystä. 

Säännöksen tarkoituksena ei ole puuttua 
salassapitoa koskevaan lainsäädäntöön eikä 
sen toteutukseen. Jotta esimerkiksi virkamies
ten välinen luottamuksellinen ja virkaan kuulu
va kanssakäyminen ei vaarantuisi, pykälässä 
kielletään vain oikeudeton julkistaminen ja 
ilmaiseminen. 

Säännös poikkeaisi olennaisesti sotatilalain 
vastaavista säännöksistä. Niiden mukaan (7 §) 
sota-aikana on määrättävä asetuksella paino
kirjoitusten julkaisemisen sekä posti-, lennä
tin-, puhelin-, radio- ja muiden tiedotuslaitos
ten käytön valvomisesta. Valtioneuvostolla on 
valta ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin sellais
ten lausuntojen ja tiedonautojen levittämisen 
ehkäisemiseksi, jotka voisivat haitallisesti vai
kuttaa maan puolustamiseen tai yleiseen tur
vallisuuteen. 

Viime sotien aikana maassamme olikin voi
massa ennakkosensuuri. Puolustustilalakiehdo
tuksessa kyseessä ei ole ennakkosensuuri eikä 
mielipidesensuuri. Viimeksi mainittu on erik
seen kielletty, koska KP-sopimuksen 4 artiklan 
2 kohdan mukaan yleisen hätätilan aikana ei 
saa rajoittaa ajatuksen, omantunnon eikä us
konnon vapautta. 

Pykälän sisältämän kiellon rikkomisesta tuo
mittavista rangaistuksista säädettäisiin lain 
39-41 §:ssä. 

Ilmaisuvapautta rajoitetaan ja määrätään 
ylitykset rangaistaviksi eräissä muissakin yh
teyksissä, jotka liittyvät aseelliseen konfliktiin. 
Esimerkiksi rikoslain 16 luvun 8 §:ssä on sää
detty rangaistus julkisesta kehottamisesta ri
kokseen, tärkeään rikokseen tai lain rikkomi
seen. Ensin mainittu rikos täyttyy, mikäli joku 
julkisesti väkijoukossa taikka yleisesti tietoon 

saatetussa kirjoituksessa tai muussa esityksessä 
kehottaa tai koettaa vietellä rikoksen tekemi
seen. Tärkeällä rikoksella tarkoitetaan muun 
muassa valtiopetosta, maanpetosta, kapinaa 
tai joukkotuhontaa. 

Rikoslakiprojektin osana on suunniteltu eri
tyisen turvallisuussalaisuuden rikkomista kos
kevan teon kriminalisointia. Suunniteltu sään
nös vastaisi pääpiirteittäin tässä ehdotettua 
säännöstä. 

14 §. Jos 13 §:ssä olevaa kieltoa toistuvasti 
tai vakavasti rikotaan joukkoviestinnässä, tu
lee olla mahdollisuus saattaa tällainen joukko
viestintä erityisen valvonnan alaiseksi. 

Joukkoviestinnällä tarkoitetaan sanoman lä
hettämistä viestimen avulla useille vastaanotta
jille mahdollisimman avoimessa järjestelmässä 
eli siten, että yleisön ja sanoman sisällön suh
teen on mahdollisimman vähän rajoituksia. 
Joukkoviestintään käytetty väline voi olla esi
merkiksi sanomalehti. 

Sillä ei olisi merkitystä, millä tavoin viestin
nän harjoittaja olisi organisoinut toimintansa. 
Viestinnän harjoittajana voisi toimia osakeyh
tiö, muu yhteisö, säätiö tai luonnollinen henki
lö, ja toiminta voisi olla luonteeltaan kaupallis
ta tai ei-kaupallista. 

Pykälässä myönnettäisiin valtioneuvostolle 
toimivaltaa puuttua tilanteeseen, jossa 13 §:ssä 
säädettyä kieltoa on joukkoviestinnässä toistu
vasti tai vakavasti rikottu. Puheena oleva vies
tintä tai sen harjoittajan muu vastaava viestin
tätoiminta voitaisiin asettaa enintään kolmeksi 
kuukaudeksi kerrallaan valvontaan. Viran
omaisella, jonka tehtäväksi se olisi säädetty, 
olisi oikeus ennalta tarkastaa ohjelmia tai vies
tintää, tarkkailla niitä ohjelman tai viestinnän 
aikana, poistaa niistä 13 §:n nojalla salassapi
dettävää asiaa koskeva osa taikka viivyttää 
ohjelman lähettämistä tahi muuta viestintää 
tahi estää se kokonaan. Kun millekään viran
omaiselle ei ole lailla määrätty mainittua tehtä
vää, 14 § :n toteutus käytännössä edellyttäisi 
täydentävää lakia, jollainen olisi säädettävä 
viimeistään puolustustilan voimaantullessa. 
Tässä esityksessä on lähdetty siitä, että täyden
tävään lakiin ei ehdoteta uusia organisaatioita. 

Edellä mainituin edellytyksin saataisiin py
kälän 2 momentin mukaan painotuotteeseen 
nähden ryhtyä myös sellaisiin toimenpiteisiin, 
joista on säädetty painovapauslain 37 §:n 2-4 
momenteissa ja 42 §:n 2 momentissa. 

Painovapauslain 37 §:n 2 momentin (142/ 
73) mukaan painokirjoitus voidaan tuomita 
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menetetyksi, jos sen julkaisemisessa on rikottu 
sanotun lain määräyksiä siitä, mitä tietoja 
jokaisessa painotuotteessa tulee olla kirjanpai
najasta, painatuspaikasta ja -vuodesta, paino
kirjoituksen tekijästä ja päätoimittajasta. Mi
käli aikakautisen painokirjoituksen sisällys kä
sittää maanpetoksen tai julkisen kehottamisen 
rikokseen taikka julkisen viranomaisen halven
tamista tarkoittavan rikoksen, painokirjoitus 
voidaan mainitun säännöksen 3 momentin 
(272/30) nojalla tuomita lakkautetuksi enin
tään yhdeksi vuodeksi. Jos painokirjoituksen 
sisältö käsittää 3 momentissa tarkoitetun ri
koksen, oikeusministeriö voi 4 momentin (272/ 
30) nojalla määrätä painokirjoituksen toistai
seksi lakkautettavaksi. Määräys on alistettava 
oikeuden tutkittavaksi viimeistään kahdeksan 
päivän kuluessa määräyksen antamisesta lu
kien. 

Painovapauslain 42 §:n 2 momentin (272/ 
30) mukaan oikeusministeriö voi määrätä pai
nokirjoituksen pantavaksi takavarikkoon. Vi
rallisella syyttäjällä ja poliisipäälliköllä on 
myös valta ministeriön määräyksettä toimittaa 
sisällykseltään rikollisen painokirjoituksen ta
kavarikoiminen, mutta toimesta on vuorokau
den kuluessa ilmoitettava ministeriölle, joka 
alistaa takavarikon tuomioistuimelle tai pe
ruuttaa toimen. Myös ministeriön määräyksen 
perusteella tapahtunut takavarikkoonpano on 
alistettava tuomioistuimen tutkittavaksi. Syyt
teen nostamisen jälkeen vain tuomioistuin voi 
määrätä takavarikkoonpanosta. 

Radio- ja televisioviestinnän ohjelmiston si
sältöä suoranaisesti koskevaa lainsäädäntöä on 
myös kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 
(307 /87) 4 luvussa. Lain 13 § :n mukaan ohjel
ma ei saa sisältää raakaa väkivaltaa eikä olla 
mielenterveyttä vahingoittava eikä epäsiveelli
nen. 

Radio- ja televisio-ohjelmatoimintaa harjoit
tavat yhtiöt, jotka ovat saaneet tähän toimilu
van. Oy Yleisradio Ab:n toimiluvan mukaan 
yleisradio-ohjelmien tulee olla vaihtelevia, si
sällöltään ja esitykseltään arvokkaita, asiallisia 
ja tasapuolisia sekä myös sopivaa ajanvietettä 
tarjoavia. Niiden järjestämisessä on pyrittävä 
kansansivistyksen edistämiseen ja hyödyllisten 
tietojen ja uutisten toimittamiseen ottamalla 
samalla huomioon, ettei kenenkään oikeutta 
loukata. Ohjelmat on ennen niiden lähettämis
tä tarkastettava ja hyväksyttävä yhtiön hallin
toneuvoston määräämällä tavalla (ohjelmatoi
minnan säännöstö) ottamalla huomioon voi-

massa oleva lainsäädäntö. Yhtiöllä on televi
siotoiminnassaan oikeus käyttää apunaan 
MTV Oy:tä siten kuin yhtiöt keskenään sopi
vat. Sopimuksessa on määrättävä, että MTV 
Oy yhdessä Oy Yleisradio Ab:n kanssa vastaa 
lähettämiensä ohjelmien sisällöstä. Yhtiön ja 
Oy Kolmostelevisio Ab:n välisessä perussopi
muksessa on määrättävä, että Oy Kolmostele
visio Ab sitoutuu noudattamaan yhtiön hallin
toneuvoston ohjelmistoa koskevia päätöksiä. 

Paikallisradiotoiminnan toimiluvissa on 
määräys, jonka mukaan ohjelmatoiminnassa 
tulee noudattaa hyvää lehtimiestapaa ja pyrkiä 
tasapuolisuuteen erilaisten näkemysten käsitte
lyssä. Valtioneuvosto voi peruuttaa toimilu
van, jos yleisradiotoimintaa koskevia lakeja 
rikotaan taikka jos rikotaan muuta lakia lähet
tämällä ohjelma lainvastaisesti tai sisällöltään 
lainvastainen ohjelma. 

Toimiluvan peruuttaminen tulee kysymyk
seen kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 
24 §:n nojalla muun muassa silloin, kun kaa
pelilähetystoiminnan harjoittaja rikkoo muuta 
lakia lähettämällä ohjelman lainvastaisesti tai 
sisällöltään lainvastaisen ohjelman. 

Teletoimintalain (183/87) mukaan toimilupa 
tarvitaan yleiseen teletoimintaan. Televiestin
nän sisällöstä ei ole säännöksiä. Yleisen tele
verkon käyttöoikeus voidaan evätä, jos maksu
ja laiminlyödään tahi rikotaan teleliittymän 
yleisiä toimitusehtoja tai telepäätelaitteiden 
teknistä tasoa koskevia vaatimuksia. 

Muuta radioviestintää kuin yleisradiotoimin
taa säännellään radiolaissa (517 /88). Rangais
tussäännöksiä lukuunottamatta laissa ei ole 
radioviestinnän sisältöä koskevia säännöksiä. 
Radiolaitteista annettujen säännösten törkeästä 
rikkomisesta rangaistaan 20 §:n nojalla muun 
muassa sitä, joka lähettää aiheettoman hätä
kutsun taikka häiritsee tai vaarantaa turvalli
suusradioliikennettä. Radiolain 7 §:ssä on radi
osalaisuuden turvaamista tarkoittavia säännök
siä. 

Puolustustilalakiin ei sisältyisi sotatilalain 
7 §:n 3 momentissa olevaa määräystä radiolait
teiden ja muiden sellaisten laitteiden hallussa
pidon luvanvaraisuudesta. 

Pykälässä tarkoitettua valvontaa ei ole tar
koitus tehostaa 10 §:ään sisältyvillä valvonta
mahdollisuuksilla. 

15 §. Pykälän tarkoituksena on säännellä 
niitä toimenpiteitä, joita voidaan kohdistaa 
muussa radioviestinnässä kuin suomalaisessa 
yleisradiolähetystoiminnassa tapahtuvaan 
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13 §:n rikkomiseen. Toimenpiteiden kohteena 
olisi lähinnä radioamatööritoiminta ja niin sa
nottu merirosvoradiotoiminta, mutta myös 
muu valtakunnan puolustuksen tai sen turvalli
suuden kannalta vahingollinen radioviestintä. 

Muuta kuin yleisradiolähetystoimintaa sään
televässä radiolaissa tarkoitetaan radiovies
tinnällä kaikkea merkin, merkinannon, kirjoi
tuksen, kuvan, äänen tai muussa muodossa 
olevan tiedon siirtoa, lähettämistä tai vastaan
ottoa käyttäen hyväksi radioaaltoja (3 §). Asi
anomaisella viranomaisella olisi oikeus estää 
tällainen viestintä tai häiritä sitä lähetyksen 
vastaanoton estämiseksi. Toimivaltaisia viran
omaisia olisivat Telehallintokeskus ja ne puo
lustusvoimien viranomaiset, joiden puolustusti
lan aikaiseksi tehtäväksi se on määrätty. 

16 §. Pykälän perusteella poliisipiirin pääl
likkö voisi määrätä, että yksityisten hallussa 
olevat ampuma- ja muut aseet, ampumatarvik
keet ja räjähdysaineet on toistaiseksi luovutet
tava poliisiviranomaisen haltuun. Vastaava 
säännös on sotatilalain 12 §:ssä. 

Ampuma-aseista ja ampumatarvikkeista an
netun lain (33/33) mukaan ampuma-aseiden 
hallussapitoon tarvitaan lupa. Lupa voidaan 
peruuttaa, jos syytä siihen harkitaan olevan. 

Räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 
(263/53) ja räjähdystarvikeasetuksen (85/80) 
nojalla muun muassa räjähdysaineiden valmis
tus, hallussapito, myynti ja muu luovutus on 
luvanvaraista toimintaa. Lupa voidaan peruut
taa, milloin syytä siihen harkitaan olevan. 

Edellä mainittuja säädöksiä ei ole kirjoitettu 
tämän lain soveltamisoloihin. Valtakunnan 
puolustus tai sen turvallisuus saattaa edellyt
tää, että yksityisten hallussa olevat aseet, am
pumatarvikkeet ja räjähdysaineet tarvittaessa 
saadaan viranomaisten valvontaan. Siksi on 
tarpeen, että lakiin sisällytetään säännös vel
vollisuudesta luovuttaa ne tilapäisesti poliisivi
ranomaisen haltuun. 

Säännös ei koskisi ampuma-aseiden ja räjäh
dysaineiden luovuttamista puolustusvoimien 
käyttöön. Siinä tarkoituksessa voidaan käyttää 
ehdotettua valmiuslakia tai tämän lain 25 §:ää. 

3 luku 

Sotilaallisen ja taloudellisen 
maanpuolustuksen toimintaedellytysten 

turvaaminen 

Valmiuslakiehdotukseen sisältyy jo huomat
tavia toimivaltuuksia taloudellisen maanpuo
lustuksen toteuttamiseksi. Tähän lukuun on 
otettu valmiuslakiehdotuksesta puuttuvia uusia 
puolustustilassa tarpeellisia toimivaltuuksia. 
Lisäksi lukuun sisältyy ainoastaan puolustusti
lalakiin kuuluvia sotilaallisen maanpuolustuk
sen edellyttämiä toimivaltuuksia. 

Sotatilalakiin sekä valmiuslakiehdotukseen 
sisältyy runsaasti yleisiä talouselämän säännös
tely- ja ohjausvaltuuksia, kun taas puolustusti
lalakiin ehdotetaan otettavaksi lähinnä yksit
täistapauksissa tarvittavia toimivaltuuksia. 

Maanpuolustuksen kokonaisuuteen kuuluu 
tärkeänä osana taloudellinen maanpuolustus. 
Sen turvaamista tarkoittavien säännösten tar
koituksena on myöntää valtioneuvostolle oi
keus sellaisten tuotanto- sekä säännöstely- ja 
ohjausmääräysten antamiseen maan talous
elämälle, jotka ovat välttämättömiä valtakun
nan puolustukselle. Talouselämä on entistä 
herkempi kriiseille, koska teknisesti kehittyneet 
tuotantolaitokset ovat alttiita häirinnälle, ener
giansaanti on paljolti tuontienergian varassa, 
sähköiset järjestelmät ovat helposti haavoitet
tavissa ja tuotantolaitokset ovat vähentäneet 
merkittävästi varastojaan. 

Tarvittavien voimavarojen saattaminen pal
velemaan lain tarkoituksen saavuttamista edel
lyttää, että myös suomalaisessa määräysvallas
sa ulkomailla toimiville yhteisöille tai säätiöille 
voitaisiin antaa tuotantovelvoitteita sekä kiel
tää ja estää valtakunnan puolustamisen kan
nalta haitalliset omaisuuden siirrot ulkomaille 
taikka ulkomaalaiseen määräysvaltaan. Mää
räysten noudattaminen varmistettaisiin otta
malla viime kädessä tuotanto- tai palvelulaitos 
valtion valvontaan tai hallintaan sekä määrää
mällä ulkomailla oleva omaisuus siirrettäväksi 
Suomeen. 

Lukuun sisältyisi myös valtuus vihollisval
tion kansalaiselle, yhteisölle tai säätiölle kuulu
van omaisuuden asettamiseen valtion viran
omaisen välittömään valvontaan tai hallintaan 
taikka sen takavarikoimiseen. 

Lukuun ei sisälly sotatilalain 34 §:n 1 mo
mentin mukaista toimivaltaa kieltää aiottu 
työnseisaus tai määrätä jo alkanut työnseisaus 
lopetettavaksi. Sotatilalain 34 §:n 2 momentis-



22 1989 vp. - HE n:o 249 

sa myönnetty toimivalta antaa määräyksiä pal
koista ja työoloista sisältyy valmiuslakiehdo
tuksen 16 §:ään. 

Säännökset vastaisivat pääosin sotatilasta 
annetun lain 4 luvun säännöksiä. Valmiusla
kiehdotuksen asiaa koskevat säännökset vastai
sivat pääosiltaan väestön toimeentulosta ja 
maan talouselämän turvaamisesta poikkeuksel
lisissaoloissa annetun lain toimivaltuuksia. Vii
meksi mainitun lain esitöissä todetaan nimeno
maisesti, että toimivaltuudet on tarkoitettu 
käytettäviksi lähinnä sotatilaa lievemmissä 
poikkeusoloissa. Mikäli sodan aikana tarvittai
siin pitemmälle meneviä valtuuksia, niistä tulisi 
säätää erikseen. 

Lukuun sisältyvät sotilaallista maanpuolus
tusta koskevat säännökset on sopeutettu halli
tusmuodon 16 §:n tarkoittamissa poikkeus
oloissa käytettäviksi. Ne poikkeavat laadultaan 
ja tehokkuudeltaan sekä toimivaltaisen viran
omaisen osalta valmiuslakiehdotuksen vastaa
vista säännöksistä. Toimivaltuudet tulisivat so
vellettaviksi sellaisella alueella tai paikkakun
nalla, johon kohdistuvan hyökkäyksen tai 
muun vastaavan toiminnan taikka niiden välit
tömän uhan takia on välttämätöntä ryhtyä 
erityisiin sotilaallisiin toimenpiteisiin. 

Toimivaltuudet käsittäisivät palvelusten saa
misen siviliiviranomaisilta, sotilaallisen maan
puolustuksen toimintaedellytysten turvaami
seksi tarpeellisen irtaimen ja kiinteän omaisuu
den luovutusvelvollisuuden määräämisen, puo
lustusmateriaaliteollisuuden tuotannon järjes
telemisen sekä tilapäisten työntekijöiden työ
hön määräämisoikeuden. Mikäli sotilaalliset 
puolustustoimenpiteet jatkuisivat yli 2 viikkoa, 
olisi toimivaltuuksien käyttämisen edellytykse
nä valtioneuvoston suostumus. 

17 §. Pykälän 1 momentin mukaan valtio
neuvosto voisi velvoittaa tuotanto- tai palvelu
laitoksen huolehtimaan valtakunnan puolus
tuksen kannalta välttämättömästä hyödyketuo
tannosta sekä kieltää sitä ylläpitämästä sellais
ta tuotantoa, josta on haittaa valtakunnan 
puolustuksen kannalta välttämättömälle hyö
dyketuotannolle, tai rajoittaa tällaista haitallis
ta tuotantoa. 

Hyödyketuotannolla tarkoitetaan kaikkea 
tavaroiden tuotantoa sekä palvelusten tarjon
taa. Hyödyketuotantoon kuuluvat myös esi
merkiksi atk-palvelut, telepalvelut ja muut tek
nistyvän yhteiskunnan tuotantolajit. 

Poikkeusoloissa joudutaan hyödyketuotanto 
mukauttamaan vastaamaan yhteiskunnan eri 

alojen välttämättömiä tarpeita. Esimerkkinä 
toimialoista, joilla tarpeet lisääntyvät, voidaan 
mainita puolustusvoimien, väestönsuojelun 
sekä terveydenhuollon valmiuden kohottami
sessa ja ylläpitämisessä tarvittavat tuotanto-, 
kuljetus- ja muut toimenpiteet. Lisäksi väestön 
toimeentuloon läheisesti liittyvillä aloilla saate
taan joutua antamaan määräyksiä normaalista 
poikkeavasta hyödyketuotannosta. 

Säännös mahdollistaisi myös valtakunnan 
puolustuksen kannalta tarpeettoman hyödyke
tuotannon kieltämisen ja rajoittamisen. Koska 
poikkeusoloissa ilmenee pulaa voimavaroista, 
on tärkeätä, että voimavaroja tuhlaileva hyö
dyketuotanto voitaisiin estää. 

Säännös vastaisi valmiuslakiehdotuksen 
15 §:ää, jonka mukaan valtioneuvosto voi ylei
sesti valvoa ja säännöstellä tavaroiden tuotan
toa ja jakelua. Erona olisi se, että tässä käsitel
tävän pykälän sisältämä velvoite tulee kohdis
taa yksilöidysti tietylle laitokselle. 

Toimenpide voitaisiin 2 momentin mukaan 
kohdistaa omistajan lisäksi myös siihen, joka 
tosiasiallisesti määrää tai voi määrätä laitoksen 
toiminnasta. Säännös koskisi, paitsi yh
tiöoikeudellisesti määritettyä laitoksen omista
jaa, myös sellaista fyysistä henkilöä tai oikeus
henkilöä, jonka tosiasiallisen määräysvallan 
alainen laitos on lainsäädännön perusteella. 

Mikäli edellä mainittua velvoitetta, kieltoa 
tai rajoitusta ei noudatettaisi tai jos todennä
köisin syin voitaisiin epäillä, ettei sitä tultaisi 
noudattamaan, valtioneuvosto voisi 3 momen
tin mukaan asettaa asianomaisen tuotanto- tai 
palvelulaitoksen määräämänsä valtion viran
omaisen välittömään valvontaan ja tarvittaessa 
määrätä sen otettavaksi valtion hallintaan. 

Säännöksessä ei ole nimenomaisesti määrät
ty edellä tarkoitettua viranomaista. Lähtökoh
tana on pidettävä, että tehtävä annettaisiin jo 
olemassa olevalle valtion viranomaiselle. Mikä
li tähän soveltuvaa viranomaista ei olisi osoi
tettavissa, valtioneuvosto voisi valmiuslakieh
dotuksen 26 §:n 1 momentin nojalla antaa 
organisatorisia määräyksiä. 

Säännöksen 2 momentille ei ole vastinetta 
valmiuslakiehdotuksessa eikä muussa lainsää
dännössämme. Viimeinen eli 3 momentti vas
taa sotatilalain 22 §:ää. 

18 §. Kansainvälisen taloudellisen vuorovai
kutuksen lisääntymisen seurauksena suomalai
set sijoitukset ulkomaille ovat huomattavasti ja 
nopeasti lisääntyneet. Suomalaista omaisuutta 
on kohdeltava samalla tavalla riippumatta sii-
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tä, onko se Suomessa vai ulkomailla. Ulko
mailla oleva suomalainen omaisuus tulisi saat
taa sodan aikana hyödyttämään valtakunnan 
puolustusta. Erityisen tärkeätä olisi, että meri
kuljetukset voitaisiin suorittaa kotimaisella 
tonnistolla ja niin sanotut ulosliputetut alukset 
saataisiin välittömästi palvelemaan omaa ta
louselämäämme. 

Pykälän mukaan 17 §:n 1 momentissa sää
detty tuotantovelvoite kohdistuu myös sellai
seen ulkomailla toimivaan yhteisöön, joka on 
kokonaan tai määräysvallan kannalta merkit
täväitä osalta suomalaisessa omistuksessa. Sa
nottu koskee myös säätiötä, jos sen päätösval
taa käyttävät suomalaiset. Suomalaisilla tar
koitetaan fyysisiä henkilöitä, joilla on Suomen 
kansalaisuus, sekä suomalaisia oikeushenkilöi
tä. 

Tuotantovelvoitteen kohdistaminen sellai
seen yhteisöön, joka määräysvallan kannalta 
on merkittäväitä osalta suomalaisessa omistuk
sessa, merkitsee sitä, että suomalaiset omistajat 
ovat velvollisia toimimaan käytettävissään ole
vin keinoin velvoitteen täyttämiseksi. Kysymys 
on siis suomalaisille omistajille Suomen kansa
laisina tai suomalaisina oikeushenkilöinä asete
tusta toimintavelvollisuudesta tämän lain tar
koituksen saavuttamiseksi. Säännös on näin 
ollen sopusoinnussa kansainvälisen oikeuden 
asettamien valtioiden Suvereenisuuden alueel
listen rajoitusten kanssa. 

19 §. Pykälän nojalla valtioneuvosto voisi 
ryhtyä 17 § :n 3 momentissa säädettyihin toi
menpiteisiin yritykseen ja tuotanto- tai palvelu
laitokseen nähden, myös siinä tapauksessa, 
että se harjoittaa sellaista vientiä tai tuontia, 
joka on omiaan vahingoittamaan tai vaaranta
maan valtakunnan puolustusta tai joka on 
maanpuolustuksen tai siihen liittyvien kansain
välisten suhteiden kannalta haitallista. 

Valmiuslakiehdotuksen 14 §:n nojalla valtio
neuvosto voi yleisesti valvoa ja säännöstellä 
tavaroiden vientiä ja tuontia. Määräysten nou
dattamatta jättämisestä seuraisi rikosoikeudel
linen seuraamus. Tämän lain säännöksen tar
koituksena olisi täydentää valmiuslakia, jotta 
voitaisiin nopeasti ja tehokkaasti lopettaa val
takunnan puolustusta vahingoittava tai vaaran
tava vienti tai tuonti. 

Lisäksi säännös antaa mahdollisuuden puut
tua sellaiseen vientiin tai tuontiin, joka olisi 
maanpuolustuksen tai siihen liittyvien kansain
välisten suhteiden kannalta haitallista, esimer-

kiksi vienti suuntautuisi Suomelle vihamielisiin 
maihin. 

20 §. Sisäasiainministeriö voisi asettaa Suo
messa olevan vihollisvaltion kansalaiselle, yh
teisölle tai säätiölle kuuluvan omaisuuden val
tion viranomaisen välittömään valvontaan tai 
hallintaan taikka takavarikkoon. Säännöksen 
tarkoituksena on ensisijaisesti ehkäistä tällai
sen omaisuuden käyttö lain tarkoituksen vas
taisesti. Säännökseen ei sisälly erityisiä sovelta
misedellytyksiä. Säännös mahdollistaisi saman
laisen menettelyn kuin minkä kohteeksi suoma
lainen omaisuus voisi joutua vihollismaassa. 

Samanaikaisesti Suomen ja vihollisvaltion 
kansalaisuuden omaavien henkilöiden osalta 
säännöksen soveltaminen perustuisi tapauskoh
taiseen harkintaan. Mikäli tällainen henkilö 
esimerkiksi toimisi vihollisvaltiota hyödyttäväi
tä tavalla ja siten Suomen etujen vastaisesti, ei 
pelkkä kaksoiskansalaisuus sulkisi pois sään
nöksessä tarkoitettujen toimivaltuuksien käyt
tämistä. 

Lain tarkoituksen saavuttamiseksi voitaisiin 
samoin menetellä muuhunkin Suomessa ole
vaan ulkomaiseen omaisuuteen nähden. Edel
lytyksenä olisi, että on perusteltua syytä epäillä 
omaisuutta käytettävän valtakunnan puolus
tusta tai sen turvallisuutta vahingoittavaan tai 
vaarantavaan tarkoitukseen. Esimerkiksi osa
omistus osakeyhtiössä tai muulla tavalla ei 
riittäisi soveltamisen perustaksi, vaan omistuk
sen tulee olla määräysvallan kannalta merkittä
vä kuten 18 §:ssä. 

Toimivaltainen viranomainen olisi sisäasiain
ministeriö. Käytännön toimenpiteet voisi suo
rittaa poliisiviranomainen, esimerkiksi poliisi
piirin päällikkö. Säännöksessä ei osoiteHaisi 
sitä valtion viranomaista, jonka välittömään 
valvontaan tai hallintaan taikka takavarikkoon 
omaisuus asetettaisiin tai määrättäisiin. Jos 
tarvittaisiin uusia viranomaisia, ne voitaisiin 
perustaa valmiuslakiehdotuksen 26 §:n nojalla 
tai uudella lainsäädännöllä. 

Säännöksen nojalla tehdyt päätökset voisivat 
koskea yksittäistapauksia tai olla yleisyydel
tään rajoitettuja yleismääräyksiä. Säännös vas
taisi osittain sotatilalain 31 § :n 3 momenttia ja 
36 §:ää. 

21 §. Valtakunnan puolustusta vahingoitta
vat tai vaarantavat omaisuudensiirrot ulko
maille tai Suomessa ulkomaalaiselle henkilölle, 
ulkomaiselle oikeushenkilölle tai muuten ulko
maalaiseen määräämisvaltaan voitaisiin pykä
län nojalla asettaa valtioneuvoston luvan varai-
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siksi. Kyseeseen tulisivat maanpuolustuksen 
kannalta tarpeelliset alukset, ilma-alukset, 
moottoriajoneuvot, työkoneet ja laitteet, niihin 
kohdistuva omistus-, käyttö- ja hallintaoikeus, 
niiden valmistusoikeus sekä muu aineeton 
omaisuus. Esimerkiksi laiva- tai muun liiken
teen alalla toimiva elinkeinonharjoittaja olisi 
tämän lain tarkoituksen saavuttamiseksi vel
vollinen asettamaan liikennevälineensä valta
kunnan puolustusta tukevaan toimintaan eikä 
hän tällöin saisi käyttää niitä muuhun tarkoi
tukseen. Laitteisiin kuuluisivat esimerkiksi tie
tokoneet ja sairaalaelektroniikka. Aineetonta 
omaisuutta olisivat muun muassa lisenssit, pa
tentit, keksinnöt, tietokoneohjelmat, sopimuk
set, arkistot ja taitotieto (know how). 

Säännös koskisi sekä fyysisiä henkilöitä että 
oikeushenkilöitä. Omaisuutta pidettäisiin ulko
maalaisessa määräysvallassa olevana silloin, 
kun ulkomaalaisessa oikeushenkilössä päätös
valtaa käyttävät ulkomaalaiset fyysiset henki
löt tai oikeushenkilöt. Kysymys olisi tosiasialli
sen päätösvallan tai määräysvallan käyttämi
sestä. 

Asian luonteesta johtuen pykälän rajoitukset 
eivät koskisi kaikkea omaisuutta, vaan sen 
tulisi olla valtakunnan puolustuksen kannalta 
tarpeellista. Valtioneuvosto voisi määritellä täl
laisen omaisuuden ja asettaa sirrot säännöksen 
tarkoittaman lupamenettelyn piiriin. 

Säännös vastaisi sotatilalain 31 §:n 2 mo
mentin 3 kohtaa laajennettuna sekä osittain 3 
momenttia. 

Sotaomaisuus voisi joutua vihollismaassa. 
Samanaikaisesti Suomen ja vihollisvaltion 

kansalaisuuden omaavien henkilöiden osalta 
säännöksen soveltaminen perustuisi tapauskoh
taiseen harkintaan. Mikäli tällainen henkilö 
esimerkiksi toimisi vihollisvaltiota hyödyttäväl
lä tavalla ja siten Suomen etujen vastaisesti, ei 
pelkkä kaksoiskansalaisuus sulkisi pois sään
nöksessä tarkoitettujen toimivaltuuksien käyt
tämistä. 

Lain tarkoituksen saavuttamiseksi voitaisiin 
samoin menetellä muuhunkin Suomessa ole
vaan ulkomaiseen omaisuuteen nähden. Edel
lytyksenä olisi, että on perusteltua syytä epäillä 
omaisuutta käytettävän valtakunnan puolus
tusta tai sen turvallisuutta vahingoittavaan tai 
vaarantavaan tarkoitukseen. Esimerkiksi osa
omistus osakeyhtiössä tai muulla tavalla ei 
riittäisi soveltamisen perustaksi, vaan omistuk
sen tulee olla määräysvallan kannalta merkittä
vä kuten 18 §:ssä. 

Toimivaltainen viranomainen olisi sisäasiain
ministeriö. Käytännön toimenpiteet voisi suo
rittaa poliisiviranomainen, esimerkiksi poliisi
piirin päällikkö. Säännöksessä ei osoiteHaisi 
sitä valtion viranomaista, jonka välittömään 
valvontaan tai hallintaan taikka takavarikkoon 
omaisuus asetettaisiin tai määrättäisiin. Jos 
tarvittaisiin uusia viranomaisia, ne voitaisiin 
perustaa valmiuslakiehdotuksen 26 §:n nojalla 
tai uudella lainsäädännöllä. 

Säännöksen nojalla tehdyt päätökset voisivat 
koskea yksittäistapauksia tai olla yleisyydel
tään rajoitettuja yleismääräyksiä. Säännös vas
taisi osittain sotatilalain 31 § :n 3 momenttia ja 
36 §:ää. 

21 §. Valtakunnan puolustusta vahingoitta
vat tai vaarantavat omaisuudensiirrot ulko
maille tai Suomessa ulkomaalaiselle henkilölle, 
ulkomaiselle oikeushenkilölle tai muuten ulko
maalaiseen määräämisvaltaan voitaisiin pykä
län nojalla asettaa valtioneuvoston luvan varai
siksi. Kyseeseen tulisivat maanpuolustuksen 
kannalta tarpeelliset alukset, ilma-alukset, 
moottoriajoneuvot, työkoneet ja laitteet, niihin 
kohdistuva omistus-, käyttö- ja hallintaoikeus, 
niiden valmistusoikeus sekä muu aineeton 
omaisuus. Esimerkiksi laiva- tai muun liiken
teen alalla toimiva elinkeinonharjoittaja olisi 
tämän lain tarkoituksen saavuttamiseksi vel
vollinen asettamaan liikennevälineensä valta
kunnan puolustusta tukevaan toimintaan eikä 
hän tällöin saisi käyttää niitä muuhun tarkoi
tukseen. Laitteisiin kuuluisivat esimerkiksi tie
tokoneet ja sairaalaelektroniikka. Aineetonta 
omaisuutta olisivat muun muassa lisenssit, pa
tentit, keksinnöt, tietokoneohjelmat, sopimuk
set, arkistot ja taitotieto (know how). 

Säännös koskisi sekä fyysisiä henkilöitä että 
oikeushenkilöitä. Omaisuutta pidettäisiin ulko
maalaisessa määräysvallassa olevana silloin, 
kun ulkomaalaisessa oikeushenkilössä päätös
valtaa käyttävät ulkomaalaiset fyysiset henki
löt tai oikeushenkilöt. Kysymys olisi tosiasialli
sen päätösvallan tai määräysvallan käyttämi
sestä. 

Asian luonteesta johtuen pykälän rajoitukset 
eivät koskisi kaikkea omaisuutta, vaan sen 
tulisi olla valtakunnan puolustuksen kannalta 
tarpeellista. Valtioneuvosto voisi määritellä täl
laisen omaisuuden ja asettaa sitä koskevat 
siirrot säännöksen tarkoittaman lupamenette
lyn piiriin. 

Säännös vastaisi sotatilalain 31 § :n 2 mo-
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mentin 3 kohtaa laajennettuna sekä osittain 3 
momenttia. 

Sotatarvikkeiden vientiä sääntelee laki sota
tarvikkeiden maastaviennistä (318/38), jota ei 
ehdoteta kumottavaksi. 

22 §. Pykälän mukaan valtioneuvosto voisi 
velvoittaa 21 §:ssä tarkoitetun ulkomailla ole
van suomalaisen omaisuuden palautettavaksi 
Suomeen, jos valtakunnan puolustus sitä edel
lyttäisi. Säännös olisi sovellettavissa myös ta
pauksessa, jossa kyseinen omaisuus olisi valtio
neuvoston luvalla siirtynyt ulkomaille, mutta 
valtakunnan puolustuksen kannalta omaisuut
ta tarvittaisiin Suomessa. Säännös koskisi 
muun muassa suomalaisten yhtiöiden ulko
maisten sisaryhtiöiden omistamaa omaisuutta. 

23 §. Sotilaalliset puolustustoimenpiteet on 
voitava sopeuttaa nopeasti ja joustavasti tilan
teen vaatimuksiin. Koska pykälässä tarkoitetut 
toimenpiteet eivät siedä viivytystä, toimival
tuuksien käyttö myönnettäisiin suoraan 
28 §:ssä nimetylle sotilasviranomaiselle. 

Pykälän liittyminen välittömästi tarpeellisiin 
puolustustoimiin ilmenisi siitä, että sitä voitai
siin soveltaa vain sellaisella rajatulla alueella, 
johon kohdistuisi hyökkäys tai muuta vastaa
vaa toimintaa tai näiden välitöntä uhkaa. 

Pykälässä tarkoitettuna uhkana ei ole vain 
perinteinen aseellinen toiminta, vaan myös esi
merkiksi biologiset tai kemialliset taisteluai
neet. Tiedonvälitysyhteyksien tuhoamiseen voi
taisiin käyttää lukuisia menetelmiä. Tämän 
johdosta säännöksessä on hyökkäykseen rin
nastettu muu vastaava toiminta. 

Sotilasviranomaisella olisi toimivalta määrä
tä, että paikallisten asukkaiden ja muun alueel
la oleskelevan väestön on siirryttävä muualle. 
Säännökseen on sisällytetty väestön siirrot sen 
takia, että näin Pääsäännön mukaisesti toimi
valtuuksien käyttö ennen tässä laissa tarkoitet
tuja poikkeusoloja perustuisi valmiuslakiehdo
tukseen. Valtuuksien käytöstä päättäisi valtio
neuvosto asetuksen rajoissa. 

Tämän pykälän tarkoituksena on luoda edel
lytykset puolustusvoimien varustamiseksi so
dan aikana sellaisella materiaalilla, jota vielä 
olisi saatavilla ja joka olisi välttämätöntä alu
eellisten puolustusjärjestelyjen toteuttamiselle. 

Pykälää sovellettaisiin 23 §:ssä tarkoitetulla 
alueella. Säännöksen 1 momentti ilmaisisi etu
sijajärjestyksen tämän pykälän ja valmiusla
kiehdotuksen 32 ja 33 §:n tai tämän lain 17-
19 §:n mukaisten toimivaltuuksien käytön vä
lillä. Kyseessä olisivat kiireelliset alueelliset 
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puolustustoimenpiteet. Sotilasviranomainen 
voisi määrätä riippumatta siitä, mitä edellä 
mainituissa säädöksissä on säädetty, että jokai
nen on velvollinen luovuttamaan alueen puo
lustukseen käytettäville joukoille tai niiden toi
mintaa palvelevalle yritykselle näiden toiminta
edellytysten turvaamiseksi tarpeellisia hyödyk
keitä. Pykälässä on esimerkkeinä tällaisista 
hyödykkeistä mainittu sotatarvikkeet, ravinto
ja polttoaineet, alukset, ilma-alukset, mootto
riajoneuvot sekä työkoneet ja laitteet. Luovu
tusvelvollisuus olisi laaja-alainen ja käsittäisi 
kaikki tarpeelliset hyödykkeet. Määräystä toi
meenpantaessa olisi pyrittävä huolehtimaan sii
tä, että velvoitteet jakautuvat tasapuolisesti 
velvoitettujen kesken. 

Pykälässä tarkoitettu luovutusvelvollisuus 
voitaisiin toteuttaa joko välittömästi sotilas
viranomaisten toimenpitein tai siten, että soti
lasviranomaiset antaisivat siviiliviranomaisille, 
lähinnä kunnille, sotatilalaissa tarkoitetun kal
taisen pakkotilauksen. 

Pykälän 2 momentissa on ehdotettu valmius
lakiehdotuksen työvelvollisuusmenettelyn rin
nalle erityinen tilapäisten työntekijöiden mää
räämisjärjestelmä. Sotilasviranomainen voisi 
määrätä joukkojen ja niiden toimintaa palvele
vien yritysten käyttöön työntekijöitä näiden 
toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tämän lain 
30 §:ssä säänneltäisiin tarkemmin, kuka voi
daan määrätä tilapäiseksi työntekijäksi sekä 
mitkä ovat hänen oikeutensa ja velvollisuuten
sa. Työhön määräämisessä tulisi käyttää hy
väksi alueellisten työvoimaviranomaisten asi
antuntemusta. Oikeus määrätä tilapäiseen 
työntekoon vastaisi sotatilalain 14 §:n 2 ja 3 
momentin säännöksiä. 

Valmiuslainsäädäntöön sisältyisi kolmen
tyyppisiä työvelvollisuuden määräämisjärjeste
lyjä. Yleisestä työvelvollisuudesta säädettäisiin 
valmiuslain 23 §:ssä sekä terveydenhuollon 
tehtäviin tapahtuvasta työvelvollisten määrää
misestä 22 §:ssä. Päätösvalta valmiuslakiehdo
tukseen perustuvien työvelvollisuussuhteiden 
määräämisessä olisi valtioneuvostolla. Tässä 
laissa tarkoitettu kolmas työvelvollisuusjärjes
telmä eroaisi luonteeltaan edellä mainituista. 
Kysymys olisi pelkästään tilapäisestä työnteko
velvollisuudesta, ja toimivaltaisena viranomai
sena olisi suoraan sotilasviranomainen. Tila
päisiä työntekijöitä tarvittaisiin puolustuslait
teiden, teiden, lentokenttien, rautateiden tai 
siltojen rakentamiseen taikka muuhun sellai-
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seen työhön tai kuljetukseen, joka on välttä
mätöntä puolustustoimenpiteiden hoitamiseksi. 

Tilapäisiä työntekijöitä voitaisiin määrätä 
myös joukkojen toimintaa palvelevan yrityksen 
käyttöön. 

Tilapäisen työntekijän työnantajavelvoitteis
ta vastaisi asianomainen sotilsviranomainen tai 
se yritys, jonka käyttöön hänet on määrätty. 

26 §. Pykälän 1 momentin nojalla määräy
tyisi etusijajärjestys tämän pykälän ja valmius
lakiehdotuksen tai tämän lain 17-19 §:n no
jalla määrättyjen tuotantovelvoitteiden välillä. 
Edellä 23 §:ssä tarkoitetulla alueella toimiva 
yritys, laitos tahi ammatin- tai elinkeinonhar
joittaja, joka tuottaa tai jonka katsotaan kyke
nevän tuottamaan alueen puolustukseen käy
tettäville joukoille tarpeellisia hyödykkeitä, oli
si velvollinen niitä tuottamaan ja suorittamaan 
siihen liittyviä muita tehtäviä. Tässä tarkoite
tun määräyksen antamiseen olisi toimivaltai
nen 28 §:ssä nimetty sotilasviranomainen. Py
kälän nojalla annettu määräys ohittaisi muut 
määräykset ja sitoumukset, ja se olisi täytettä
vä mahdollisimman nopeasti. 

Sotilasviranomaisella olisi tarvittaessa oikeus 
ottaa 1 momentissa tarkoitettu yritys tai laitos 
tilapäisesti puolustusvoimien valvontaan tai 
hallintaan. Tämä järjestely olisi luonteeltaan 
poikkeuksellinen. Sitä sovellettaisiin vain sel
laisissa tapauksissa, joissa esimerkiksi sotilaal
lisen tilanteen vuoksi asianomaisen yrityksen 
tai laitoksen henkilökunta olisi jouduttu eva
kuoimaan tai se ei muutoin olisi toimintakykyi
nen. 

Edellä tarkoitetun yrityksen tai laitoksen 
palveluksessa oleva henkilö olisi 2 momentin 
nojalla velvollinen suorittamaan sotilasvirano
maisen määräyksestä ja tämän alaisuudessa 
muitakin kuin palvelussuhteen perusteella hä
nelle kuuluvia tehtäviä. Tarkoituksena on kai
ken käytettävissä olevan ammattitaidon ja -tie
don hyödyntäminen puolustustoimenpiteitä 
järjestettäessä. Toimivaltuuksien käyttö rajoit
tuisi 23 §:ssä tarkoitetulle alueelle. 

Momentissa tarkoitetun työmääräyksen an
taminen ei merkitsisi muutosta työnantajavel
voitteisiin, vaan ne säilyisivät asianomaisella 
yrityksellä tai laitoksella. 

27 §. Mikäli tässä laissa tarkoitetut sotilaalli
set puolustustoimenpiteet vaatisivat yli kahden 
viikon ajan 23-26 §:ssä tarkoitettujen toimi
valtuuksien käyttöä, valtioneuvoston olisi mää
rättävä niiden käytön laajuudesta ja alueesta. 
Valtioneuvoston päätöksen olisi oltava yleis-

luontoinen eikä ole tarkoituksena, että valtio
neuvosto ryhtyisi johtamaan sodankäyntiä. 
Kerran annettua valtioneuvoston päätöstä ei 
tarvitsisi uudistaa, jos 23-26 §:n mukaiset 
sotilaalliset puolustustoimenpiteet voitaisiin to
teuttaa sen puitteissa. 

Säännös olisi tarpeen siksi, että sotilasviran
omaisten antamat määräykset ohittaisivat mui
den viranomaisten valmiuslain ja tämän lain 
17-19 §:n nojalla antamat määräykset sekä 
sitoumukset ja välipuheet. Pitempään jatkues
saan tämä järjestely saattaisi aiheuttaa sekaan
nusta, ellei sitä täsmennetä ja julkisteta. 

Valtioneuvoston päätös olisi heti saatettava 
sotilasviranomaisen tietoon, ja se olisi julkais
tava mahdollisimman nopeasti Suomen säädös
kokoelmassa. 

4 luku 

Erinäiset säännökset 

Lukuun sisältyisivät säännökset asuinpaikas
taan muuttamaan veivoitetun ja hänen huolen
pitonsa varassa olevan asumisesta ja toimeen
tulosta, tilapäiseen työntekoon määräämisestä 
sekä siihen veivoitetun oikeuksista ja velvolli
suuksista, tiedonantovelvollisuudesta sotilas
viranomaisille puolustustoimenpiteiden järjes
tämiseksi, tietojen salassapidosta, velvollisuu
desta julkaista eräitä virallisia tiedotuksia ja 
tiedotusalan neuvottelukunnasta. Lisäksi lu
vussa säädettäisiin lain nojalla annettujen mää
räysten täytäntöönpanossa tarvittavasta virka
avusta, sitoumukseen tai sopimukseen sisälty
vän ehdon taikka erityisen välipuheen sovelta
misesta, muutoksenhausta ja hallintopäätösten 
täytäntöönpanosta alistuksesta tai valituksesta 
huolimatta, vahingonkorvauksesta, rangaistuk
sista sekä velvollisuudesta vastata tai todistaa 
eräissä tapauksissa oikeudenkäynnissä taikka 
hallintoasiassa. 

Säännökset poikkeaisivat eräiltä osin sekä 
sotatilalaissa että valmiuslakiehdotuksessa 
omaksutuista periaatteista. Tärkeimpiä eroja 
nykytilaan nähden olisivat rajoittamaton muu
toksenhaku oikeusturvakeinona eräisiin perus
oikeuksien rajoituksiin sekä korvausperustei
den määrittely. Kokonaan uusia säännöksiä 
olisivat rangaistussäännökset puolustustilan sa
lassapitorikoksesta ja sen valmistelusta. 

28 §. Pykälässä määriteltäisiin edellisessä ja 
tässä luvussa tarkoitettu sotilasviranomainen. 
Puolustusvoimien sekä määräysten kohteiksi 
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joutuneiden kannalta on tärkeätä, ettei pääl
lekkäisiä eikä ristiriitaisia käskyjä ja määräyk
siä annettaisi. Tämän vuoksi toimivaltaisella 
sotilasviranomaisella tulisi olla alueellista joh
tovastuuta. 

Alimpina toimivaltaisina viranomaisina pää
tösvaltaa voisivat käyttää joukkoyksikön ko
mentajat ja sotilasalueen päälliköt. Ensiksi 
mainittuja ovat pataljoonan, patteriston ja lai
vueen komentajat niin rauhan kuin sodankin 
aikana. Jälkimmäisiä puolestaan ovat sodan 
aikana sotilaspiirin päällikön suoranaisina alai
sina toimivat paikallisjoukkojen alueellisten 
johtoportaiden päälliköt. Käytännössä tässä 
tarkoitetut sotilasviranomaiset olisivat sotilas
arvoltaan pääsääntöisesti vähintään kapteenin 
arvoisia. Sama toimivalta olisi luonnollisesti 
pykälässä tarkoitettujen komentajien ja päälli
köiden esimiehillä. 

29 §. Tämän lain 8 §:n nojalla henkilö voi
daan velvoittaa asumaan määrätyllä paikka
kunnalla, oleskelemaan määrätyssä paikassa, 
asettaa hänet samalla erityisen silmälläpidon 
alaiseksi taikka määrätä hänet muuttamaan 
oleskelupaikkakunnaltaan. Elleivät nämä toi
menpiteet riitä, hänet voidaan ottaa turvasäi
löön. Kysymyksessä ei ole rangaistus, vaan 
hallinnollinen turvaamistoimenpide, jonka 
kohteeksi joutuneelle olisi turvattava kohtuulli
set elämisen ehdot. 

Pykälän 1 momentin mukaan tilapäisen 
asuinpaikkakunnan olisi järjestettävä asuin
paikastaan muuttamaan velvoitetulle valtion 
varoin kohtuullinen majoitus ja toimeentulo. 
Sama koskisi 2 momentin mukaan myös sel
laista henkilöä, jonka huolenpidosta turvasäi
löön otettu elatusvelvollisena vastaa. Valtio 
huolehtisi kustannuksista. 

Edellä esitetty koskee myös sellaista henki
löä, joka on sotilasviranomaisen 23 §:n nojalla 
antaman määräyksen johdosta joutunut siirty
mään pois sellaiselta alueelta, jolla on ollut 
tarpeen ryhtyä erityisiin sotilaallisiin puolustus
toimenpiteisiin. 

30 §. Pykälän 1 momentin nojalla voitaisiin 
25 §:n 2 momentissa tarkoitettuun tilapäiseen 
työntekoon määrätä jokainen lain 23 §:ssä tar
koitetulla alueella asuva tai oleskeleva henkilö, 
joka on täyttänyt 15 vaan ei 65 vuotta. 

Pykälän 2 momentin mukaan tilapäistä 
työntekijää ei saisi pitää vastoin tahtoaan työs
sä kauempaa kuin 12 työpäivää. Pakottavasta 
syystä aikaa voitaisiin pidentää enintään 12 
työpäivällä. Saman puolustustilan aikana ei siis 

voitaisi määrätä työhön yli 24 työpäivän. Pal
velusaika voisi tarpeellisia lepoaikoja lukuun
ottamatta tarvittaessa olla yhdenjaksoinen. 

Tilapäiseen työntekoon määrätyn oikeuksis
ta ja velvollisuuksista olisi voimassa, mitä val
miuslaissa, lähinnä sen 24 §:ssä, olisi työvel
vollisesta säädetty. Niinpä henkilö voitaisiin 
määrätä vain kykyjensä ja voimiensa mukai
seen työhön. Työmääräystä annettaessa olisi 
otettava huomioon asianomaisen ikä, perhe
suhteet, terveydentila sekä muutkin olot. Palk
kaus ja muut edut määräytyisivät alalla voi
massa olevan, yleiseksi katsottavan työ ja vir
kaehtosopimuksen mukaan. Jollei tätä perus
tetta olisi mahdollista soveltaa, palkka olisi 
maksettava ja muut edut annettava sen mukai
sesti, mikä kohtuudella vastaisi tilapäisen työn
tekijän suoritettavaksi määrättyjä tehtäviä. 
Asianomaisen aikaisempi palvelussuhde ei kat
keaisi työmääräyksen johdosta. 

31 §. Pykälän mukaan jokainen olisi velvol
linen antamaan sotilasviranomaisille 23 ja 
24 §:ssä tarkoitettujen puolustustoimenpitei
den järjestämiseksi tarpeellisia tietoja. Viran
omaisilla tulisi olla mahdollisuus saada sellaisia 
tietoja, jotka ovat tarpeellisia tehtävien hoita
miseksi, mutta joiden hankkiminen muilla ta
voilla olisi kriisitilanteessa liian hidasta tai 
epävarmaa. Säännös vastaa sotatilalain 
17 §:ään sisältyvää, lähinnä maantieteellisiä 
seikkoja kuten teitä ja siltoja koskevaa tietoje
nantovelvollisuutta. Valmiuslakiehdotuksen 
44 §:ään sisältyy huomattavasti laajempi tiedo
nantovelvollisuus. Erikseen on lisäksi voimassa 
laki elinkeinoharjoittajien ja kunnallisten vi
ranomaisten avustamisvelvollisuudesta puolus
tusvalmiutta järjestettäessä (96/30). 

32 §. Pykälän 1 momentin mukaan tämän 
lain täytäntöönpanon yhteydessä saatuja tieto
ja, jotka eivät ole julkisia, ei saa oikeudetta 
ilmaista eikä käyttää yksityiseksi hyödyksi. 

Lain soveltamisen yhteydessä joudutaan sel
vittämään monia asioita, joiden julkistaminen 
saattaisi aiheuttaa asianomaisille vahinkoa. 
Sellaisia ovat esimerkiksi tuotantoon, markki
nointiin sekä muihin taloudellisen toiminnan 
muotoihin ja omistussuhteisiin liittyvät tiedot 
sekä yksityisen kansalaisen tilapäiseen työnte
koon määräämisen tai häneen kohdistetun 
omaisuuden luovutus- tai käyttöoikeusmää
räyksen yhteydessä saadut tiedot. 

Tietojen ilmaisukielto olisi voitava päätellä 
asian laadusta. Viranomainen, joka huolehtii 
lain täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä, 
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voisi 2 momentin mukaan määrätä ilmaisukiel
lon, jos tiedon ilmaiseminen saattaisi vaaran
taa lain tarkoituksen saavuttamista. 

Pykälässä säädetty kielto olisi voimassa 
myös puolustustilan päättymisen jälkeen, ellei 
kiellon antanut viranomainen sitä peruuta. Py
kälä vastaa valmiuslakiehdotuksen 45 §:ää. 

33 §. Voimassa olevien toimilupaehtojen ja 
sääntelyjen nojalla valtioneuvostolla on mah
dollisuus antaa sähköisille tiedotusvälineille tie
dotustapahtumaa koskevia ohjeita. Ohjeiden 
noudattaminen lehdistössä perustuisi sodankin 
aikana vapaaehtoisuuteen. 

Yleisradion toimilupaan sisältyy velvoite lä
hettää pelastuspalvelutiedotuksia kaikkina 
vuorokauden aikoina. Sisäasiainministeriön ja 
Yleisradion välillä vuonna 1975 tehdyn sopi
muksen mukaan pelastuspalvelua johtavat vi
ranomaiset voivat lähettää tiedotuksia radio- ja 
televisioverkossa läänien palo- ja poliisilaitos
ten sekä meri- ja lentopelastuskeskusten väli
tyksellä. Kun valtioneuvosto ei Tshernobylin 
onnettomuuden jälkeen nimenomaisesti mää
rännyt Yleisradiota toukokuussa 1987 anta
maan saastetilannetta koskevia viranomaisten 
tiedotuksia, Yleisradio ei suostunut niitä sellai
senaan lähettämään. 

Kriisitilanteissa on kuitenkin välttämätöntä, 
että viranomaisten tarpeelliset tiedotukset voi
daan saattaa sellaisenaan viipymättä kansalais
ten tietoon. Tiedotusvälineet velvoitettaisiin 
33 §:n nojalla määräedellytyksin julkaisemaan 
valtiovallan virallistiedotuksia. Tiedotuksessa 
saattaa olla jokaiselle kansalaiselle elintärkeitä 
tietoja, käskyjä ja määräyksiä, joista vain 
viranomainen voi ottaa vastuun. Siksi ne olisi 
julkaistava sellaisenaan. Tiedotusvelvollisuus 
koskisi sellaisia tämän lain soveltamista tai 
noudattamista tarkoittavia tiedotuksia, jotka 
on syytä valtakunnan puolustuksen tai sen 
turvallisuuden kannalta saattaa nopeasti kan
salaisten tai tietyn alueen asukkaiden tietoon. 

Tiedottamismääräyksen antamiseen olisivat 
oikeutettuja valtioneuvosto, ministeriö, läänin
hallitus ja kunnanhallitus sekä asianomainen 
sotilasviranomainen. Tiedotukset olisi julkais
tava mahdollisimman pian tiedottamisen tar
peen mukaan valtakunnallisessa, alueellisessa 
tai paikallisessa aikakautisessa painotuotteessa 
taikka yleisölle lähetettävässä ohjelmassa. 

Ehdotettu säännös selkiinnyttäisi tiedotus
sääntöjä, kun kyseessä on sota-ajan erityistie
dottaminen. 

Korvaus pykälässä tarkoitettujen tiedotusten 
julkaisemisesta jäisi harkinnan perusteella suo
ritettavaksi. Nähtävästi se edellyttäisi hallin
nollista yleisohjetta. 

34 §. Laissa omaksutut poikkeusolojen tie
dotustoimintaa koskevat järjestelyt rakentuvat 
periaatteelle, jonka mukaan sota-ajan tiedotus
toiminnassa seurattaisiin mahdollisimman laa
jalti normaaliajan menettelytapoja. Valtion ja 
tiedotusvälineiden välillä tulisi vallita sellaiset 
luottamukselliset suhteet, että tiedotustoiminta 
tapahtuisi maan kokonaisedun vaatimalla ta
valla. Näitä periaatteita on valtion puolella 
pyritty 1980-luvulla useillakin päätöksillä ke
hittelemään. 

Osapuolten välisen yhteistoiminnan edistä
miseksi valtioneuvosto olisi pykälän mukaan 
velvollinen asettamaan puolustustilan aikana 
neuvottelukunnan. Siinä olisivat edustettuina 
sanoma- ja aikakausilehtiala, yleisradio- ja 
kaapelilähetystoiminta sekä asianomaiset hal
linnonalat. Toisen maailmansodan aikana pe
rustettiin useitakin samantyyppisiä neuvottelu
kuntia, joiden olemassaololla ei kuitenkaan 
ollut merkitystä heikon ennaltavalmistelun ta
kia. 

Vuonna 1985 vahvistetun poikkeusolojen tie
dotustoimintaa koskevan suunnitelman mu
kaan aseellisessa hyökkäystilanteessa korostuu 
tiedottaminen toimenpiteistä, joihin on ryhdyt
tävä kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi. 
Tiedottamisella on lisäksi pyrittävä varmista
maan valtionjohdon antamien ohjeiden nou
dattaminen. Edelleen tiedottamisen on tuettava 
puolustusvoimien toimintakyvyn säilyttämistä. 

Suunnitelman mukaisiin organisatorisiin jär
jestelyihin kuuluu muun muassa viimeistään 
sodanuhkavaiheessa tiedotuskomitean perus
taminen tiedotuksesta vastaavan ministerin 
avuksi. Kyseinen ministeri toimisi myös komi
tean puheenjohtajana. Pykälässä ehdotettu 
neuvottelukunta voisi olla suunnitelman mu
kainen yhteiselin puolustustilan aikana. 

Neuvottelukunta voisi osaltaan edistää tiedo
tustoimintaa poikkeusoloissa koskevan peri
aatepäätöksen toteuttamista. Tarkoituksena 
olisi turvata kansalaisille myös poikkeukselli
sissa oloissa mahdollisuus saada tiedonvälityk
sessä oikeita, riittäviä ja ajankohtaisia tietoja 
poikkeusolojen aiheuttamista järjestelyistä, vi
ranomaisten ohjeista ja kansalaisten oikeuksis
ta. Samalla tavoitteena olisi taata tiedotusväli
neiden mahdollisimman häiriötön toiminta. 
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35 §. Pykälässä säädettäisiin poliisille ja 
muille viranomaisille velvollisuus antaa lain 
täytäntöönpanossa tarvittavaa virka-apua. 
Säännös vastaisi valmiuslakiehdotuksen 
42 §:ää. 

Virka-avun antamisella olisi merkitystä lain 
tarkoituksen saavuttamiselle paitsi niissä ta
pauksissa, joissa tarvitaan erikoisten voimakei
nojen käyttämistä lain täytäntöönpanossa, 
myös silloin, kun erityistoimenpiteen suoritta
minen olisi tarkoituksenmukaista ja mahdollis
ta toteuttaa virka-aputeitse. Tällöin noudatet
taisiin yleisiä virka-avun antamisesta säädettyjä 
säännöksiä. 

Poliisiasetuksen (737 /85) 2 § :n 1 momentin 
mukaan poliisin on annettava pyynnöstä virka
apua viranomaisille, yhteisöille ja yksityisille 
henkilöille niin kuin siitä on erikseen säädetty. 
Lainsäädäntöömme sisältyy useita kymmeniä 
säädöksiä, joissa poliisille on säädetty velvolli
suus antaa virka-apua. 

Virka-avun antamisesta tulisi selvyyden 
vuoksi säätää lailla. Erityisesti poliisin anta
man virka-avun osalta tämä on tärkeää, koska 
virka-apu yleensä merkitsee sellaisen tehtävän 
suorittamista tai siinä avustamista, jossa tarvi
taan kansalaisten perusoikeuksiin puuttuvaa 
pakkoa ja voimakeinojen käyttöä. 

36 §. Poikkeusoloissa on tärkeätä, että eri 
alojen valmiutta ja toimintaedellytyksiä voi
daan tehostaa nopeasti ja varmasti tilannetta 
vastaavalla tavalla. Kansalaiset eivät saisi kes
kinäisin oikeustoimin perustaa sellaisia oikeus
suhteita, jotka olisivat tämän lain tavoitteiden 
vastaisia. 

Pykälän 1 momenttiin sisältyy kielto sovel
taa tai panna täytäntöön sitoumukseen tai 
sopimukseen sisältyvää ehtoa tai erityistä väli
puhetta, mikäli se on tämän lain tai sen nojalla 
annettujen määräysten vastainen taikka se tar
koittaisi tämän lain tai lain nojalla annettujen 
määräysten kiertämistä. Momentti vastaa val
miuslakiehdotuksen 46 §: ää. 

Pykälässä tarkoitetaan puolustustilalain no
jalla annettuja yksittäistapauksellisia, esimer
kiksi lain 17 § :n nojalla tiettyyn laitokseen 
kohdistettuja määräyksiä. 

Omistuksen siirtyminen ei pykälän 2 mo
mentin mukaan vaikuttaisi omaisuuteen koh
distuvan tuotanto- tai luovutusvelvollisuuden 
tai muun sellaisen päätöksen pysyvyyteen. 

37 §. Pykälän 1 momentin mukaan lain no
jalla tehtyyn hallintopäätökseen haettaisiin 
muutosta noudattaen, mitä yleisesti on säädet-

ty valittamisesta asianomaisen viranomaisen 
päätöksestä, kuitenkin niin, että lääninhalli
tuksen alaisen viranomaisen päätöksestä vali
tus tehdään lääninoikeudelle. Kun poliisipiirin 
päällikön 12 §:n 2 momentin nojalla tekemä 
päätös on alistettava lääninhallituksen vahvis
tettavaksi, niin tästä seuraa, että näissä asioissa 
valituskin tehdään lääninhallitukselle. Jollei 
muutoksenhakumenettelyä ole joltakin osin 
säädetty, valitus tehdään korkeimmalle hal
linto-oikeudelle. Sotilasviranomaisen tämän 
lain 24 ja 25 §:n nojalla tekemään hallintopää
tökseen haettaisiin muutosta valittamalla lää
ninoikeuteen. Muista sotilasviranomaisen teke
mistä päätöksistä ei olisi valitusoikeutta. 

Jotta esimerkiksi pelkästään aikavoiton saa
miseksi tehty muutoksenhaku ei missään olois
sa voisi vaarantaa lain tavoitteiden saavutta
mista, on välttämätöntä, että toimenpiteiseen 
voidaan ryhtyä muutoksenhausta tai alistukses
ta huolimatta. Siksi 2 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi, että lain nojalla tehtyä hallinto
päätöstä ja tuomioistuimen päätöstä 8 ja 
9 §:ssä tarkoitetuissa asioissa on noudatettava 
heti valituksesta tai alistuksesta huolimatta, 
jollei muutoksenhaku- tai alistusviranomainen 
toisin määrää. 

Sellaisiin lakiehdotuksessa tarkoitettuihin 
valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätök
siin, joihin saadaan hakea muutosta valitta
malla, olisi liitettävä valitusosoitus. Valitus
asteena näiden osalta olisi tässä laissa tarkoite
tuissa asioissa korkein hallinto-oikeus. Muiden 
viranomaisten antamien päätösten osalta vel
vollisuus valitusosoituksen antamiseen perus
tuu lakiin muutoksenhausta hallintoasioissa 
(154/50). 

Kun lakiin perustuvin toimivaltuuksin voitai
siin puuttua keskeisiin kansalaisen perusoi
keuksiin, on tarpeen, että toimenpiteiden oi
keutuksesta saadaan tarvittaessa nopeasti 
ylemmän viranomaisen tai tuomioistuimen rat
kaisu. Tämä varmistetaan 4 momentin sään
nöksellä, jonka mukaan eräitä lain nojalla 
tehtyjä päätöksiä koskeva alistus ja muutok
senhaku on käsiteltävä kiireellisesti. 

38 §. Puolustustilalakia sovellettaessa saat
taa syntyä monenlaisia vahinkoja, jotka voivat 
kohdistua varsin epätasaisesti kansalaisiin ja 
kansalaisryhmiin. Yleisen vahingonkorvaus
sääntelyn kannalta keskeinen säännös on halli
tusmuodon 6 §:n 3 momentti. Tästä säännök
sestä saadaan johtoa myös vahingonkorvauk
sen sääntelylle tässä laissa, vaikka perusta kan-
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salaisten perusoikeusrajoituksiin ja siten myös 
omaisuudensuojan rajoituksiin onkin hallitus
muodon 16 §:ssä. 

Hallitusmuodon 6 §:n 3 momentin mukaan 
omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tar
peeseen täyttä korvausta vastaan säädetään 
lailla. Pakkolunastus on toteutettavissa lailla, 
jos toimenpide on yleisen tarpeen vaatima ja 
jos omistusoikeuden siirrosta suoritetaan täysi 
korvaus. 

Mainitussa säännöksessä tarkoitettuja pak
kolunastustilanteita sääntelee yleislakina laki 
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien 
lunastuksesta (603/77) eli niin sanottu lunas
tuslaki. Sen 29 §:n mukaan omistajana on 
oikeus saada täysi korvaus lunastuksen vuoksi 
aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Lu
nastuskorvaus muodostuu (1) kohteenkorvauk
sesta, (2) haitankorvauksesta ja (3) vahingon
korvauksesta. Näistä keskeisin on kohteenkor
vaus, joka lain 30 §:n mukaan on omaisuuden 
käyvän hinnan mukainen täysi korvaus. 

Hallitusmuodon 16 §:n perusteella voidaan 
tavallisella lailla säätää perusoikeusrajoituksia, 
jotka ovat sodan tai kapinan aikana välttämät
tömiä. Hallitusmuodon 6 §:n 3 momentin mu
kaisista vaatimuksista (yleinen tarve ja täysi 
korvaus) voidaan laissa puolustustilasta poike
ta sikäli kuin se on välttämätöntä. Omistus- tai 
käyttöoikeuden siirtämisestä yksityiseltä tai yh
teisöltä valtiolle ja muillekin voitaisiin näin 
ollen, jos se on perusteltua ja välttämätöntä, 
säätää tavallisella lailla suoritettavaksi täyttä 
korvausta vähäisempi korvaus ja jopa jättää 
omistaja kokonaan korvauksetta. Toisaalta on 
mahdollista määrätä suoritettavaksi täysi kor
vaus. 

Vahingonkorvauksen suuruutta ja perusteita 
harkittaessa on luonnollisinta seurata samoja 
periaatteita kuin aikaisemmin samankaltaisissa 
poikkeustilanteissa. Maksettaessa korvauksia 
poikkeuksellisissa, sodan aikaisissa tai sotaan 
rinnastettavissa oloissa syntyneistä vahingoista 
on maassamme varsin yleisesti käytetty kor
vausperusteena kohtuullisen korvauksen peri
aatetta. 

Laki sen korvauksen perusteista, mikä sota
tilasta annetun lain mukaan on eräissä tapauk
sissa valtion varoista suoritettava (304/30) sää
dettiin perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Lain 
mukaan korvauksen "tulee olla kohtuullinen 
ja maksetaan sitä perusteiden mukaan, jotka 
valtioneuvosto määrää." Samanlainen säännös 
sisältyi asiasta annettuun uusittuun lakiin (546/ 

44). Nämä lait sääntelivät sotatilalain 25-
27 §:ssä tarkoitettuja tapauksia. 

Valtioneuvoston päätös sotatilasta annetun 
lain 25, 26 ja 27 §:n mukaan valtion varoista 
suoritettavan korvauksen perusteista (377 /39 
ja 4471 43) sisälsi kohtuullisuusperiaatetta sel
ventäviä määräyksiä. Ravintoaineiden, rehu
jen, polttoaineiden, koneiden ja laitteiden kor
vauksissa oli tuotanto- ja hankintakustannus
ten lisäksi suoritettava kohtuullinen hyvitys 
tuotantoon ja hankintaan kohdistuvista yleis
kustannuksista. Korvaus ei kuitenkaan saanut 
ylittää takavarikon tai luovutuksen aikaista 
käypää hintaa. Erittäin vaikeasti saatavan ta
varan hinta oli määrättävä säännöllisissä olois
sa vallinneen hinnan perusteella kuitenkin niin, 
ettei korvaukseen oikeutetulle syntynyt suora
naista vahinkoa. Käytettyjen tavaroiden hin
nankorvauksiin sisältyi lisäksi kohtuullisen ar
vonvähennyksen huomioonottaminen. Maata
loustuotteiden osalta sovellettiin paikkakunnal
la vallitsevan tukkuhinnan ohella valtion vilja
varaston hintaperusteita. 

Sotatilalain 26 §:n mukaan korvausta suori
tetaan omaisuuden käyttämisestä sekä sen me
netyksestä tai vahingoittumisesta johtuvasta 
arvon vähentymisestä samoin kuin tehtävien ja 
toimenpiteiden suorittamisesta. 

Hallituksen esitykseen n:o 15711940 vp. laik
si talouselämän säännöstelemisestä poikkeuk
sellisissa oloissa perustuslakivaliokunta lisäsi 
38 §:n, jonka mukaan vahinkoa kärsineen on 
siitä saatava kohtuullinen korvaus (303/41). 
Laki säädettiin perustuslainsäätämisjärjestyk
sessä. Sama periaate omaksuttiin myös sään
nöstelyvaltu uslaissa. 

Laissa sodan johdosta menetetyn omaisuu
den korvaamisesta (420/40) sekä toisessa kor
vauslaissa (390/ 45) määrättiin korvaukset me
netyksistä luovutetulla tai vuokratulla alueella 
suoritettaviksi täysimääräisinä tiettyyn mää
rään saakka sekä tätä suuremmista menetyksis
tä omaisuuden suuruudesta riippuvan ja alene
van asteikon mukaan. Asteikon ylärajan ylittä
västä omaisuudesta korvaus saattoi olla vain 
10 prosenttia. Esimerkkinä korvausten koh
tuullistamisesta on vielä osoituksena perus
tuslainsäätämisjärjestyksessä käsitelty laki 
vuokra-alueiden lunastamisesta maalaiskunnis
sa (361158). 

Edellisistä poiketen hallituksen esityksessä 
laiksi pakkolunastuksesta puolustustarkoituk
siin n:o 47/1944 vp. katsotaan, että pakkolu
nastuksessa tulee luovuttajan taloudellisen ase-
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man säilyä entisellään. Laki- ja talousvalio
kunta vahvisti vielä luovuttajan asemaa lisää
määllä mietinnössään säännöksen, jonka mu
kaan korvaus on maksettava kalleimman käy
vän hinnan mukaan (perustuslainsäätämisjär
jestyksessä käsitelty laki 787144, 9 §). 

Parlamentaarisen valmiuslainsäädäntökomi
tean mukaan valmiuslain nojalla annetun mää
räyksen johdosta aiheutuneesta vahingosta 
suoritetaan vahingon kärsineelle valtion varois
ta täysi korvaus. Vahingonkärsijän olisi pääs
tävä sellaiseen asemaan, jossa hän olisi, ellei 
vahinkotapahtumaa lainkaan olisi sattunut. 

Myös valmiuslakiehdotuksen mukaan suori
tetaan annettujen määräysten johdosta vahin
koa kärsineelle täysi korvaus valtion varoista 
(37 §). Korvausta voitaisiin kuitenkin tietyin 
perustein kohtuullistaa. Huomattavan laajan 
ja pitkäaikaisen kriisin sattuessa saattaisi va
hinkoa kärsineiden lukumäärä nousta niin suu
reksi, ettei täyden korvauksen maksaminen ole 
mahdollista. Täyttä korvausta voitaisiin rajoit
taa myös, jos valtiontaloudelliset tai kansan
taloudelliset syyt sitä välttämättä vaativat. 

Ehdotuksessa puolustustilalaiksi otetaan val
miuslakiehdotuksen mukaisesti periaatteellisek
si lähtökohdaksi täyden korvauksen periaate. 
Vahinkojen vaikutukset voisivat olla summit
taisia, sillä vahingot syntyvät ennalta arvaa
matta, kohdistuvat sattumanvaraisesti ja niistä 
kärsivien taloudellinen kantokyky vaihtelee. 
Näistä seikoista aiheutuvista epäkohdista voi
daan päästä irti, jos puolustustilan aikana 
sattuvista vahingoista koituva rasitus kanne
taan yhteisvastuullisesti korvaamalla vahingot 
täysimääräisesti valtion varoista. Tällöin kaik
ki kansalaiset ja yhteisöt joutuisivat osallistu
maan yhteisvastuullisesti vahinkojen korvaami
seen ja maksuvelvollisuudessa tulisi asianomai
sen maksukyky otetuksi huomioon verotuksen 
keinoin. Vahingon kärsinyt saatetaan siihen 
asemaan, missä hän olisi ollut ennen vahinkoa. 

Valmiuslaissa ja puolustustilalaissa olevat 
korvaussäännökset olisi saatava mahdollisuuk
sien mukaan samansuuntaisiksi aina korvauk
sen kohtuullistamista myöten, joskin on otetta
va huomioon, että sodan aikana vahingot ovat 
luultavasti raskaampia ja niitä on enemmän 
kuin muissa oloissa. Valtioneuvoston valmius
lain nojalla antamat määräykset korvausme
nettelystä olisivat sovellettavissa myös puolus
tustilalain mukaiseen korvaukseen. 

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus edellyttää 
kuitenkin, että vahinkoa kärsineen varallisuus-

asema otetaan kohtuullistamisessa huomioon. 
Jos vahinko on vähäinen vahinkoa kärsineen 
varallisuuteen nähden, korvausta voitaisiin 
kohtuullistaa. Se olisi mahdollista myös val
miuslakityöryhmän ehdotuksessa mainituin pe
rustein: vahinkojen määrä on poikkeuksellisen 
suuri sekä valtiontaloudelliset ja kansantalou
delliset syyt sitä välttämättä vaativat. 

Toinen momentti antaisi mahdollisuuden ot
taa huomioon korvauksia määrättäessä ihmis
ten elämäntilanteen kokonaisuus sekä tasapuo
lisuus samalla paikkakunnalla sattuneiden va
hinkojen korvaamisessa. 

Vähävaraiselle henkilölle olisi aina suoritet
tava täysi korvaus. Korvauksen kohtuullistami
nen olisi riippuvainen myös yhteiskunnallisesta 
tilanteesta. Vaikeimmassa tapauksessa voitai
siin seurata samantyyppisiä asteikkoja kuin 
vuosien 1940 ja 1945 korvauslaeissa. Ennen 
vahingon sattumista olisi mahdollista säätää 
tarvittaessa kohtuullistamisesta vielä yksityis
kohtaisemmin tavallisessa säätämisjärjestykses
sä annetulla lailla. 

Valtio korvaisi 12 ja 23 §:ään perustuvista 
oleskelurajoituksista aiheutuvat vahingot, 17-
19 §:n nojalla annettuihin tuotanto- ja tarjon
tamääräyksiin perustuvat vahingot, 21 ja 
22 §:n nojalla annetusta omaisuuden siirtokiel
losta ja siirtovelvollisuudesta aiheutuneet va
hingot, 16 §:ään ja 25 §:n 1 momenttiin perus
tuvasta luovutusvelvollisuudesta aiheutuvat va
hingot sekä sotilasviranomaisten 24 ja 26 §:n 
pohjalta antamiin määräyksiin perustuvat va
hingot. Kun 20 §:n nojalla suoritettavista toi
menpiteistä saattaa aiheutua vahinkoa myös 
muille kuin vihollisvaltion kansalaiselle, yhtei
sölle tai säätiölle, olisi tällainenkin vahinko 
sisällytettävä lain korvaussäännöksen piiriin. 

Korvattavia vahinkotyyppejä valikoitaessa 
on otettava huomioon, että sodan aikana luul
tavasti monet sadattuhannet suomalaiset täyt
tävät kansalaisvelvollisuutensa henkensä uhalla 
ja mitättömin korvauksin. 

39 §. Pykälässä säädettäisiin tahallisesta 
puolustustilan salassapitorikoksesta rangais
tukseksi sakkoa tai vankeutta enintään kolme 
vuotta. Rikos käsittäisi lain 13 §:ssä säädetyn 
kiellon vastaisen käyttäytymisen. Mainittua 
lainkohtaa sovellettaisiin, jollei teosta muualla 
laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta. 

Rangaistusasteikon valintaan on vaikuttanut 
se, että sillä pyrittäisiin jo ennalta ehkäisemään 
sellaisen tiedon julkistaminen, välittäminen, 
luovuttaminen tai muu ilmaiseminen, joka on 
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valtakunnan puolustamiseksi tai sen turvalli
suuden ylläpitämiseksi säädetty tai määrätty 
salassapidettäväksi tai joka on sen laatuinen, 
että se olisi valtakunnan puolustuksen tai sen 
turvallisuuden vuoksi tai Suomen ulkomaan
suhteiden suojelemiseksi ilmeisesti salassa pi
dettävä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin törkeäs
tä puolustustilan salassapitorikoksesta. Rikok
sen tunnusmerkistöön kuuluisi, että sillä pyri
tään aiheuttamaan tai aiheutetaan huomatta
vaa haittaa tai vahinkoa valtakunnan puolus
tukselle tai sen turvallisuudelle taikka pyritään 
saamaan olennaista hyötyä ja rikos on koko
naisuudessaan arvostellen törkeä. Rikoksen 
vaarallisuuden takia sanktiona olisi vankeus
rangaistus vähintään neljäksi kuukaudeksi ja 
enintään kuudeksi vuodeksi. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
edellä mainittujen rikosten yritys olisi myös 
rangaistava. 

Säännöksessä on otettu huomioon rikoslain 
kokonaisuudistuksen valmistelussa omaksuttu
ja keskeisiä periaatteita ja tavoitteita. 

Valmiuslakiehdotukseen sisältyy myös ran
gaistusseuraamuksia koskevia säännöksiä 
(49-52 §). Sotatilalaissa rangaistusseuraamuk
sista säädetään 44-47 §:ssä. 

40 §. Pykälässä olisi säännelty tuottamuksel
linen puolustustilan salassapitorikos. Joka tör
keästä huolimattomuudesta menettelee 13 §:ssä 
säädetyn kiellon vastaisesti, tuomittaisiin mai
nitusta rikoksesta, jollei teosta ole muualla 
laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, sak
koon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodek
si. 

Edellä 13 §:ssä säädetyn kiellon vastainen 
toiminta voi silloinkin, kun se ei ole tahallista, 
aikaansaada korvaamatonta vahinkoa varsin
kin silloin, kun teko käsittäisi sotilaallisesti 
salassapidettävän tiedon paljastamisen. Seu
rauksena voisi olla ihmishenkien ja huomatta
vien omaisuusarvojen menetyksiä. Myös 
maamme kansainvälistä asemaa koskevien tie
tojen oikeudeton julkistaminen saattaisi ai
heuttaa korvaamattomia vahinkoja. 

41 §. Pykälässä säädettäisiin rangaistus puo
lustustilan salassapitorikoksen valmistelusta. 
Joka puolustustilan salassapitorikoksen teke
mistä varten hankkii ja tallentaa tiedon 13 §:n 
nojalla salassa pidettävästä asiasta tai hankkii 
tai valmistaa tällaisen rikoksen tekemiseen so
veltuvan välineen, olisi tuomittava sakkoon tai 
vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 

Puolustustilan salassapitorikoksen seurauk
set saattavat vaikeuttaa tai jopa kokonaan 
estää tarpeellisten valtakunnan puolustustoi
menpiteiden suorittamisen. Siksi on välttämä
töntä, että myös tällaisen rikoksen valmistelu 
säädetään rangaistavaksi. 

Kun teknistyneessä yhteiskunnassa kansalai
silla on runsaasti tiedon tallentamiseen ja välit
tämiseen soveltuvaa välineistöä, on korostetta
va, että pykälän tunnusmerkistön jälkimmäi
sen osan täyttymiseen ei riitä pelkästään tällai
sen välineistön hallussapito. 

42 §. Pykälä sisältäisi rangaistussäännöksen 
32 §:ään perustuvan, lain täytäntöönpanon yh
teydessä saatujen tietojen oikeudettoman il
maisemisen ja yksityisen hyödyntämisen kiel
lon rikkomisesta. Jollei teko olisi virkamiehen 
osalta rikoslain 40 luvun 5 §:ssä tarkoitettuna 
salassapitorikoksena rangaistava tai siitä ei oli
si muualla laissa säädetty ankarampaa rangais
tusta, 32 §:n rikkominen täyttäisi puolustusti
lan salassapitorikkomuksen tunnusmerkistön 
ja siitä tuomittaisiin rangaistuksen sakko tai 
vankeutta enintään kuusi kuukautta. 

43 §. Pykälässä säänneltäisiin puolustustilas
ta annetun lain säännösten rikkominen muulta 
kuin asioiden salassapidon osalta. 

Sotatilalain 47 §:ssä on avoin rangaistus
säännös, jonka avoimuutta ehdotetaan supis
tettavaksi eduskunnassa käsiteltävänä olevassa 
hallituksen esityksessä n:o 66/1988 vp. Puolus
tustilalain vastaista käyttäytymistä on vaikeata 
kaiken kattavasti säännellä, koska puolustusti
lalakia sovellettaisiin sellaisissa oloissa, joiden 
ennakointi ja ennalta arviointi on erittäin vai
keata. Tästä huolimatta ei ole pidetty perus
teltuna poiketa rikoslakiprojektin yhteydessä 
omaksutusta yleisestä tavoitteesta, ettei lakiin 
sisällytettäisi avoimia rangaistussäännöksiä. 

Puolustustilarikkomuksena tuomittaisiin 1) 
lain 3 luvussa tarkoitetun tuotanto-, palvelu
tai muun määräyksen taikka 30 §:n 1 momen
tin nojalla annetun määräyksen rikkominen, 2) 
10-12 §:n nojalla määrätyn yhdistymis-, ko
koontumis- tai liikkumisrajoituksen rikkomi
nen, 3) 16 §:n nojalla määrätyn luovutusvel
vollisuuden rikkominen sekä 4) 31 §:ssä sääde
tyn tiedonantovelvollisuuden ja 5) 33 §:ssä sää
detyn julkaisemisvelvollisuuden laiminlyönti. 
Rangaistuksena olisi sakko tai vankeutta enin
tään kuusi kuukautta. Myös 1 kohdassa tarkoi
tetun puolustustilarikkomuksen yritys olisi ran
gaistava. 
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44 §. Pykälän tarkoituksena on, että puolus
tusvoimien palveluksessa tai sotilasviranomai
sen tämän lain nojalla antamaan määräykseen 
perustuvassa tehtävässä toimiva henkilö ei olisi 
haasteen, kutsun tai määräyksen perusteella 
velvollinen saapumaan tuomioistuimeen eikä 
menettäisi tilaisuutta selityksen antamiseen 
tuomioistuimessa tai muun viranomaisen käsi
teltävässä asiassa, mikäli hänen osallistumisen
sa oikeudenkäyntiin tai selityksen antamiseen 
ei olisi mahdollista palvelustehtävän takia. 

Ratkaisun estyneisyydestä tekisi 28 §:ssä tar
koitettu sotilasviranomainen. Se ei kuitenkaan 
sitoisi asiaa käsittelevää tuomioistuinta eikä 
muuta viranomaista, vaan ne voisivat harkin
tansa mukaan velvoittaa asianomaisen saapu
maan tuomioistuimeen tai antamaan pyydetyn 
selityksen. Sotilasviranomaisen olisi ilmoitetta
va esteestä ja 1 momentin nojalla tekemästään 
päätöksestä riittävän ajoissa asianomaiselle 
tuomioistuimelle tai viranomaiselle. 

Pykälän 3 momentin mukaan tuoJ:?iois
tuimen tai viranomaisen olisi edellä tarkoitetun 
estyneisyyden vuoksi siirrettävä asian käsittelyä 
harkintansa mukaan. 

Säännöksellä pyrittäisiin siihen, ettei kenen
kään oikeuksia perusteettomasti loukattaisi. 
Asian käsittely voitaisiin toteuttaa viipymättä 
sen jälkeen, kun tämän lain tarkoituksen sa~
vuttamiseksi välttämätön palvelu puolustusvOI
missa tai sotilasviranomaisen antamaan mää
räykseen perustuvassa tehtävässä tarjoaisi sii
hen mahdollisuuden. 

45 §. Pykälä sisältää voimaantuloa koskevan 
säännöksen. Esityksen soveltamisala rajoittuu 
hallitusmuodon 16 §:ssä tarkoitettuihin poik
keusoloihin. Siitä ei aiheudu viranomaisten 
toimintaan tai organisaatioon heijastuvia sel
laisia muutostarpeita, joita varten olisi varatta
va valmisteluaikaa esityksen hyväksymisen jäl
keen ennen lain voimaan saattamista. Säädös 
voitaisiin siten saattaa voimaan niin pian kuin 
tasavallan presidentti on vahvistanut eduskun
nan hyväksymän lain. 

Esitykseen sisältyy kuitenkin viittaussään
nöksiä valmiuslakiin. Lain toimivaltuudet on 
yhteensopeutettu valmiuslain kans_sa si~en_, ~t~~i 
niiden välillä ole päällekkäisyyksiä tai nstlrn
taisuuksia. Toimintakykyisen valmiuslainsää
däntökokonaisuuden aikaansaaminen edellyt
tää, että valmiuslaki ja puolustustilalaki saate
taan voimaan samanaikaisesti. Tämä edellyttää 
sitä, että valmiuslaki ja puolustustilalaki hy-
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väksytään eduskunnassa siten, että lait voidaan 
vahvistaa samanaikaisesti. 

Pykälä sisältää lisäksi säännökset niistä s~ä
döksistä, jotka olisi kumottava puolustustlla
lailla. 

Laki korvaisi ja kumoaisi sotatilasta 26 päi
vänä syyskuuta 1930 annetun lain ja sotatilasta 
26 päivänä syyskuuta 1930 annetun lain sään
nösten soveltamisesta sotavoiman liikekannal
lepanon sattuessa 28 päivänä marraskuuta 
1930 annetun lain (356/30). 

Edelleen kumottaisiin 18 päivänä elokuuta 
1944 annettu laki sen korvauksen perusteista, 
mikä sotatilasta annetun lain mukaan on eräis
sä tapauksissa valtion varoista suoritettava 
(546/44). Vaikka laki on erillinen ja valtiopäi
väjärjestyksen 67 § :ssä säädetyssä järjestykses
sä annettu, sillä ei ole tarkoitusta ilman sotati
lalakia. 

Samoin kumottaisiin läänin- ja poliisihallin
nosta poikkeuksellisissa oloissa 13 päivänä lo
kakuuta 1939 annettu asetus (332/39). Asetuk
sen johtolauseessa ei tosin ole viittausta sotati
lalakiin, mutta sen soveltamisen edellytyksenä 
on, että sotatila on julistettu. 

Vaikka sotatilasta annetun lain nojalla anne
tut asetukset menettäisivätkin vaikutuksensa 
lain kumoutumisella, ehdotetaan selvyyden 
vuoksi, että moottoriajoneuvojen ottamisesta 
puolustusvoimain käyttöön 20 päivänä kesä
kuuta 1941 annettu asetus (472/41) siihen myö
hemmin tehtyine muutoksineen sekä alusten 
ottamisesta puolustusvoimien käyttöön 18 päi
vänä elokuuta 1944 annettu asetus (547 1 44) 
myös kumottaisiin. 

Kun muuhunkin lainsäädäntöön sisältyy joi
takin viittauksia sotatilaan, on asia otettava 
huomioon voimaantulosäännöksessä säätämäl
lä, että mitä muualla laissa on säädetty sotati
lasta, koskee tämän lain voimaantultua puolus
tustilaa. 

Tarkempia säännöksiä lain täytäntöönpa
nosta voitaisiin antaa hallitusmuodon 28 § :n 
nojalla asetuksella. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu. Lain olisi 
tultava voimaan samaan aikaan kuin valmius
laki. 
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3. Säätämisjärjestys 

Esitys perustuu hallitusmuodon 16 §:ään, jo
ten se voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätä
misjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Puolustustilalaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 
Valtiollisen itsenäisyyden turvaamiseksi ja 

oikeusjärjestyksen ylläpitämiseksi voidaan val
takunnan puolustusta tehostaa ja sen turvalli
suutta lujittaa saattamalla hallitusmuodon 
16 §:ssä mainituissa poikkeusoloissa voimaan 
puolustustila. 

2§ 
Puolustustila saatetaan voimaan ja sen voi

massaoloa jatketaan asetuksella. Asetuksessa 
säädetään, miltä osin 2 ja 3 luvun säännöksiä 
sovelletaan. Niitä saadaan säätää sovellettavik
si vain siltä osin kuin se on välttämätöntä 
tämän lain tarkoituksen saavuttamiseksi, jos 
valmiuslaissa ( 1 ) säädetyt toimivaltuudet 
eivät siihen riitä. 

Puolustustilan voimaan saattamisesta ja lak
kaamisesta on ilmoitettava kansalaisoikeuksia 
ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen (SopS 8/76) sopimusvaltioille 
Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin väli
tyksellä sillä tavoin kuin yleissopimuksen 4 
artiklan 3 kohdassa määrätään. 

3 § 
Asetus puolustustilan voimaan saattamisesta 

(soveltamisasetus) annetaan määrätyksi, enin
tään kolmen kuukauden pituiseksi ajaksi. 

Soveltamisasetuksessa on mainittava ne 
säännökset, jotka saatetaan sovellettaviksi, ja, 

jos niitä ei saateta sovellettaviksi koko valta
kunnan alueella, niiden alueellinen soveltamis
ala. 

Soveltamisasetus on heti saatettava eduskun
nan käsiteltäväksi. Asetus on kumottava, jos 
eduskunta niin päättää. 

Jollei soveltamisasetusta ole yhden viikon 
kuluessa sen antamisesta toimitettu eduskun
nalle, asetus raukeaa. 

4 § 
Puolustustilaa voidaan 1 §:ssä ja 2 §:n 1 

momentissa säädetyin edellytyksin jatkaa ase
tuksella (jatkamisasetus), joka on annettava 
määrätyksi, enintään yhden vuoden pituiseksi 
ajaksi kerrallaan. Mitä 3 §:n 2 momentissa on 
säädetty, koskee myös jatkamisasetusta. 

Jatkamisasetus on heti saatettava eduskun
nan käsiteltäväksi. Eduskunnan on päätettävä, 
saako asetus jäädä voimaan sellaisenaan vai 
onko se kumottava kokonaan tai osittain ja 
onko se voimassa säädetyn vai lyhyemmän 
ajan. 

5 § 
Kun eduskunta on tehnyt 4 §:n 2 momentis

sa tarkoitetun päätöksen, saadaan jatkamisase
tuksessa mainittuja tämän lain säännöksiä so
veltaa siltä osin kuin eduskunta ei ole päättä
nyt, että ne on kumottava. 

Jollei eduskunta ole tehnyt kyseistä päätöstä 
ennen kuin puolustustila voimassa olevan ase
tuksen mukaan päättyy, vaikka jatkamisasetus 
on toimitettu eduskunnalle vähintään kaksi 
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viikkoa ennen mainittua ajankohtaa, saadaan 
kaikkia jatkamisasetuksessa mainittuja tämän 
lain säännöksiä soveltaa. Eduskunnan päätet
tyä asetuksesta on voimassa, mitä 1 momentis
sa on säädetty. 

6 § 
Lain soveltamisedellytysten päätyttyä on 

puolustustila lakkautettava kumoamaila voi
massa oleva soveltamisasetus tai jatkamisase
tus. 

Jos jonkin 2 tai 3 luvun säännöksen sovelta
misedellytykset lakkaavat, on soveltamis- tai 
jatkamisasetusta vastaavasti muutettava. 

Puolustustilan päättyessä tämän lain 2 ja 3 
luvun säännösten nojalla tehtyjen päätösten 
voimassaolo päättyy. 

7 § 
Tämän lain nojalla ei kenenkään perus

tuslaissa turvattuja tai muitakaan oikeuksia 
saa rajoittaa enempää kuin lain tarkoituksen 
saavuttamiseksi on välttämätöntä eikä lakia 
sovellettaessa ketään saa ilman hyväksyttävää 
perustetta asettaa eri asemaan kuin muut ro
dun, ihonvärin, syntyperän, sukupuolen, kie
len, kansallisuuden, uskonnon, iän, poliittisen 
tai muun mielipiteen taikka muun näihin ver
rattavan syyn vuoksi. 

Tätä lakia sovellettaessa on noudatettava 
niitä Suomen lain soveltamisalan rajoituksia, 
jotka johtuvat Suomea velvoittavista kansain
välisistä sopimuksista tai kansainvälisen oikeu
den yleisesti tunnustetuista säännöistä. 

2 luku 

Valtakunnan puolustusta tukevat yleiset 
turvallisuustoimenpiteet 

8 § 
Jos henkilön, joka ei ole kansanedustaja, 

voidaan aikaisemman rikollisen toimintansa 
vuoksi tai muuten pätevin perustein epäillä 
todennäköisesti syyllistyvän valtiopetokseen tai 
maanpetokseen taikka muuhun sellaiseen ri
kokseen, joka on omiaan vahingoittamaan tai 
vaarantamaan valtakunnan puolustusta tai sen 
turvallisuutta, poliisipiirin päällikkö voi enin
tään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan velvoit
taa hänet asumaan määrätyllä paikkakunnalla 
tai oleskelemaan määrätyssä paikassa ja aset
taa hänet samalla erityisen silmälläpidon alai-

seksi taikka määrätä hänet muuttamaan oles
kelupaikkakunnaltaan. 

Henkilö, johon 1 momentissa tarkoitettu 
määräys on kohdistettu, saa valittaa määräyk
sestä asuinpaikkansa yleiseen alioikeuteen 14 
päivän kuluessa siitä päivästä, jona määräys 
on annettu hänelle tiedoksi. Alioikeus on vali
tusta käsitellessään päätösvaltainen myös, kun 
siinä on yksin puheenjohtaja. Valituskirjelmä 
voidaan antaa myös määräyksen antaneelle 
poliisipiirin päällikölle sanottuun alioikeuteen 
toimittamista varten. Mahdollisuudesta valit
taa määräyksestä on sen antamisen yhteydessä 
ilmoitettava. 

Tuomioistuimen on ilmoitettava valittajalle 
ja paikkakunnan viralliselle syyttäjälle valitus
ta koskevan asian käsittelyn ajasta ja paikasta. 
Valittajalle on lisäksi ilmoitettava, että hänen 
valituksensa voidaan käsitellä hänen poissa
olastaan huolimatta. 

9 § 
Jos 8 § :ssä tarkoitetut toimenpiteet ovat lain 

tarkoituksen saavuttamisen kannalta riittämät
tömiä, sanotun pykälän 1 momentissa tarkoite
tun henkilön asuinpaikan yleinen alioikeus voi 
poliisipiirin päällikön, poliisitarkastajan, suo
jelupoliisin päällikön tai poliisiylijohtajan vaa
timuksesta määrätä hänet otettavaksi turvasäi
löön enintään kolmeksi kuukaudeksi kerral
laan. 

Poliisimies saa 1 momentissa tarkoitetun 
poliisiesimiehen määräyksestä ottaa kiinni ja 
pitää säilössä samassa momentissa tarkoitetun 
henkilön siihen asti, kun tämän turvasäilöön 
ottamista koskeva asia on otettu tuomiois
tuimessa käsiteltäväksi. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun asian 
käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin pak
kokeinolain (450/87) vangitsemista koskevan 
asian käsittelyä koskevia säännöksiä. 

Turvasäilöön määrätyn henkilön oikeuksista 
on soveltuvin osin voimassa, mitä tutkintavan
gista on tutkintavankeudesta annetussa laissa 
(615/74) säädetty. Hänen yhteydenpitoaan ul
kopuolisiin voidaan kuitenkin rajoittaa ja yh
teydenpito voidaan kieltää siltä osin kuin se 
saattaa vaarantaa turvasäilöön määräämisen 
tarkoituksen saavuttamisen. 

10 § 
Jos rekisteröity tai rekisteröimätön yhdistys 

on toiminnallaan muutoin kuin joukkoviestin
nässä vaarantanut tai sen toiminnan voidaan 
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todennäköisin syin epäillä vahingoittavan tai 
vaarantavan valtakunnan puolustusta tai sen 
turvallisuutta, valtioneuvosto voi kieltää kysei
sen yhdistyksen, ei kuitenkaan eduskunnassa 
edustettuna olevan rekisteröidyn puolueen, toi
minnan jatkamisen kokonaan tai osittain. 

Jos muun yksityisen yhteisön tai säätiön 
toiminta on ollut tai sen todennäköisin syin 
voidaan epäillä olevan sen laatuista kuin 1 
momentissa mainitaan, valtioneuvosto voi, jos 
17 §:ssä säädetyt toimenpiteet ovat lain tarkoi
tuksen saavuttamiseksi riittämättömiä, kieltää 
kyseisen yhteisön tai säätiön toiminnan jatka
misen kokonaan tai osittain. 

11 § 
Yleisestä kokouksesta on kirjallisesti ilmoi

tettava asianomaiselle poliisiviranomaiselle vii
meistään kolme päivää ennen suunniteltua ko
kouksen pitämistä. Poliisipiirin päällikkö voi 
erityisestä syystä hyväksyä myöhemminkin teh
dyn ilmoituksen. 

Poliisipiirin päällikkö voi kieltää kokouksen 
pitämisen, jos kokous saattaa vahingoittaa tai 
vaarantaa valtakunnan puolustusta tai sen tur
vallisuutta. 

Poliisin on estettävä sellaisen kokouksen pi
täminen, josta ei ole tehty 1 momentin mukais
ta ilmoitusta tai jonka pitäminen on 2 momen
tin nojalla kielletty. 

Poliisilla on oikeus hajoittaa kokous, jos sen 
kulusta ilmenee, että kokouksen jatkaminen 
saattaa vahingoittaa tai vaarantaa valtakunnan 
puolustusta tai sen turvallisuutta. 

12 § 
Lääninhallitus voi rajoittaa oikeutta kulkea 

paikkakunnalta toiselle sekä kieltää ulkona 
liikkumisen määrättyinä aikoina tai määrätyil
lä paikoilla ilman poliisin lupaa. 

Kiireellisessä tapauksessa 1 momentissa tar
koitetun määräyksen voi antaa poliisipiirin 
päällikkö. Päätös on välittömästi alistettava 
lääninhallituksen vahvistettavaksi. 

13§ 
Kukaan ei saa oikeudettomasti julkistaa tai 

toiselle ilmaista asiaa, joka on valtakunnan 
puolustamiseksi tai sen turvallisuuden ylläpitä
miseksi säädetty tai määrätty salassa pidettä
väksi taikka joka on sen laatuinen, että se on 
valtakunnan puolustuksen tai sen turvallisuu
den taikka niihin liittyvien Suomen ulkomaan-

suhteiden suojelemiseksi ilmeisesti salassa pi
dettävä. 

14 § 
Jos 13 §:ssä säädettyä kieltoa on toistuvasti 

tai vakavasti rikottu joukkoviestinnässä, val
tioneuvosto voi asettaa asianomaisen joukko
viestinnän tai sen harjoittajan muun vastaavan 
viestintätoiminnan enintään kolmeksi kuukau
deksi kerrallaan valvontaan määräämällä, että 
viranomainen, jonka tehtäväksi valvonta on 
lailla säädetty, saa ennalta tarkastaa ohjelmia 
tai viestintää ja tarkkailla niitä ohjelman tai 
viestinnän aikana sekä poistaa niistä 13 §: ssä 
tarkoitettua asiaa koskevan osan taikka viivyt
tää ohjelman lähettämistä tai muuta viestintää 
tai estää sen kokonaan. 

Edellä 1 momentissa säädetyin edellytyksin 
saadaan asianomaiseen painotuotteeseen näh
den ryhtyä myös sellaisiin toimenpiteisiin, jois
ta on säädetty painovapauslain 37 §:n 2-4 
momentissa ja 42 §:n 2 momentissa. 

15 § 
Jos muussa radioviestinnässä kuin toimilu

van varaisessa suomalaisessa yleisradiolähetys
toiminnassa havaitaan toimittavan 13 §:n vas
taisesti, on Telehallintokeskuksella ja puolus
tusvoimien niillä viranomaisilla, joiden puolus
tustilan aikaiseksi tehtäväksi se on määrätty, 
oikeus estää viestintä ja häiritä sitä lähetyksen 
vastaanoton estämiseksi. 

16 § 
Poliisipiirin päällikkö voi määrätä, että yksi

tyisten hallussa olevat ampuma- ja muut aseet, 
ampumatarvikkeet ja räjähdysaineet on toistai
seksi luovutettava poliisiviranomaisen haltuun. 

3 luku 

Sotilaallisen ja taloudellisen 
maanpuolustuksen toimintaedellytysten 

turvaaminen 

17 § 
Valtioneuvosto voi velvoittaa tuotanto- tai 

palvelulaitoksen huolehtimaan valtakunnan 
puolustuksen kannalta välttämättömästä hyö
dyketuotannosta sekä kieltää laitosta ylläpitä
mästä sellaista tuotantoa, josta on haittaa val
takunnan puolustuksen kannalta välttämättö
mälle hyödyketuotannolle, tai rajoittaa tällais
ta tuotantoa. 
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Valtioneuvosto voi kohdistaa 1 momentissa 
tarkoitetun velvoitteen, kiellon ja rajoituksen 
laitoksen omistajan lisäksi myös siihen, joka 
tosiasiallisesti määrää tai voi määrätä sen toi
minnasta. 

Jos 1 tai 2 momentin nojalla tehtyä päätöstä 
ei noudateta tai jos todennäköisin syin voidaan 
epäillä, ettei sitä noudateta, valtioneuvosto voi 
asettaa asianomaisen tuotanto- tai palvelulai
toksen määräämänsä valtion viranomaisen vä
littömään valvontaan tai tarvittaessa määrätä 
sen otettavaksi valtion hallintaan. 

18 § 
Mitä 17 § :n 1 momentissa on säädetty tuo

tantovelvoitteesta, koskee myös sellaista ulko
mailla toimivaa yhteisöä, joka on kokonaan tai 
määräysvallan kannalta merkittäväitä osalta 
suomalaisessa omistuksessa, ja säätiötä, jossa 
päättäruisvaltaa käyttävät suomalaiset. Tuo
tantovelvoite annetaan määräämällä yhteisön 
suomalaiset omistajat tai säätiössä päättäruis
valtaa käyttävät suomalaiset toimimaan käytet
tävissään olevin keinoin niin, että yhteisö tai 
säätiö huolehtii välttämättömästä hyödyketuo
tannosta. 

19 § 
Valtioneuvosto voi ryhtyä 17 §:n 3 momen

tissa mainittuihin toimenpiteisiin, jos yritys 
taikka tuotanto- tai palvelulaitos harjoittaa 
vientiä tai tuontia, joka on omiaan vahingoit
tamaan tai vaarantaruaan valtakunnan puolus
tusta tai joka on maanpuolustuksen tai siihen 
liittyvien kansainvälisten suhteiden kannalta 
haitallista. 

20 § 
Sisäasiainministeriö voi asettaa valtion vi

ranomaisen välittömään valvontaan tai hallin
taan tai määrätä takavarikoitavaksi sellaisen 
Suomessa olevan omaisuuden, joka kuuluu 
vihollisvaltion kansalaiselle, yhteisölle tai sää
tiölle. Samoin voidaan menetellä muuhunkin 
Suomessa olevaan ulkomaiseen omaisuuteen 
nähden, jos on perusteltua syytä epäillä, että 
sitä käytetään valtakunnan puolustusta tai sen 
turvallisuutta vahingoittavaan tai vaarantavaan 
tarkoitukseen. 

21 § 
Valtakunnan puolustuksen kannalta tarpeel

lista alusta, ilma-alusta, moottoriajoneuvoa, 
työkonetta tai laitetta taikka niiden omistus-, 

käyttö-, hallinta- tai valmistusoikeutta taikka 
aineetonta omaisuutta ei saa ilman valtioneu
voston lupaa siirtää ulkomaille eikä Suomessa 
ulkomaalaiselle, ulkomaiselle oikeushenkilölle 
tai muuten ulkomaiseen määräämisvaltaan, jos 
siirron todennäköisin syin voidaan epäillä va
hingoittavan tai vaarantavan valtakunnan puo
lustusta. 

22 § 

Valtioneuvosto voi valtakunnan puolustuk
sen niin vaatiessa velvoittaa palautettavaksi 
Suomeen 21 §:ssä tarkoitetun omaisuuden, jos 
se on suomalaisessa omistuksessa ulkomailla. 

23 § 

Sotilasviranomainen voi määrätä väestön 
siirtymään muualle sellaiselta alueelta, johon 
kohdistuvan hyökkäyksen tai muun vastaavan 
toiminnan taikka niiden välittömän uhan takia 
on välttämätöntä kiireellisesti ryhtyä erityisiin 
sotilaallisiin puolustustoimenpiteisiin. 

24 § 

Läänin-, pun- )a valtion paikallishallinnon 
viranomaisten sekä kunnallisten viranomaisten 
on 23 § :ssä tarkoitetulla alueella ryhdyttävä 
sotilasviranomaisen määräämiin toimiin puo
lustuslaitteiden ja liikenneväylien rakentami
seksi sekä muihin puolustusjärjestelyjä tuke
viin toimiin. 

Edellä 23 §:ssä mainitulla alueella on puo
lustukseen käytettävillä joukoilla oikeus puo
lustusjärjestelyjen vaatimalla tavalla käyttää, 
siirtää ja hävittää kiinteää ja irtainta omaisuut
ta. 

25 § 

Edellä 23 §:ssä tarkoitetulla alueella jokai
nen on riippumatta siitä, mitä 17-19 §:n tai 
valmiuslain nojalla on määrätty, sotilasvirano
maisen määräyksestä velvollinen luovuttamaan 
alueen puolustukseen käytettäville joukoille tai 
niiden toimintaa palveleville yrityksille näiden 
toimintaedellytysten turvaamiseksi sotatarvik
keita, ravinto- ja polttoaineita, aluksia, ilma
aluksia, moottoriajoneuvoja, työkoneita ja 
laitteita sekä muita hyödykkeitä. 

Sotilasviranomainen voi määrätä joukkojen 
ja niiden toimintaa palvelevien yritysten käyt
töön näiden toimintaedellytysten turvaamiseksi 
henkilöitä tarpeelliseen tilapäiseen työntekoon. 
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26 § 

Edellä 23 §:ssä tarkoitetulla alueella toimiva 
yritys, laitos sekä ammatin- ja elinkeinonhar
joittaja, joka tuottaa tai jonka katsotaan kyke
nevän tuottamaan alueen puolustukseen käy
teitäville joukoille tarpeellisia hyödykkeitä, on 
riippumatta siitä, mitä 17-19 § :n tai valmius
lain nojalla on määrätty, sotilasviranomaisen 
määräyksestä velvollinen niitä tuottamaan ja 
suorittamaan siihen liittyviä muita tehtäviä. 
Sotilasviranomainen voi tarvittaessa ottaa täl
laisen yrityksen tai laitoksen tilapäisesti puo
lustusvoimien valvontaan tai hallintaan. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun yrityksen 
tai laitoksen palveluksessa oleva henkilö on 
sotilasviranomaisen määräyksestä ja sen alai
suudessa velvollinen suorittamaan muitakin 
kuin varsinaisen palvelussuhteensa perusteella 
hänelle kuuluvia tehtäviä. 

27 § 

Jos sotilaalliset puolustustoimenpiteet vaati
vat 23-26 §:n mukaisten toimivaltuuksien 
käyttämistä kauemmin kuin kahden viikon 
ajan, niitä saadaan käyttää edelleen valtioneu
voston päättämässä laajuudessa ja määräämäl
lä alueella. 

Valtioneuvoston päätös on heti saatettava 
sotilasviranomaisten tietoon ja se on julkaista
va mahdollisimman nopeasti Suomen säädös
kokoelmassa. 

4 luku 

Erinäiset säännökset 

28 § 

Edellä 3 luvussa sekä 33 ja 44 §:ssä tarkoite
taan sotilasviranomaisella alueellisessa johto
vastuussa olevaa joukkoyksikön komentajaa ja 
sotilasalueen päällikköä sekä heitä ylempiä ko
mentajia. 

29 § 

Henkilölle, joka tämän lain nojalla on mää
rätty muuttamaan asuinpaikastaan, on tilapäi
sen asuinkunnan järjestettävä valtion varoin 
kohtuullinen majoitus ja toimeentulo. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee 
myös sellaista henkilöä, jonka huolenpidosta 
turvasäilöön otettu elatusvelvollisena vastaa. 

30 § 
Tilapäiseen työntekoon voidaan 25 §:n 2 

momentin nojalla määrätä jokainen 23 §:ssä 
tarkoitetulla alueella asuva tai oleskeleva hen
kilö, joka on täyttänyt 15 vaan ei 65 vuotta. 
Tilapäiseen työntekoon määrätty voidaan tar
vittaessa velvoittaa käyttämään omia työväli
neitään. 

Tilapäiseen työntekoon määrättyä ei saa pi
tää vastoin tahtoaan työssä kauempaa kuin 12 
työpäivää. Pakottavasta syystä aikaa voidaan 
pidentää enintään 12 työpäivällä. Tilapäiseen 
työntekoon määrätyn oikeuksista ja velvolli
suuksista on lisäksi voimassa, mitä valmiuslais
sa on työvelvollisesta säädetty. 

31 § 
Jokainen on velvollinen antamaan sotilas

viranomaisille 23 ja 24 §:ssä tarkoitettujen 
puolustustoimenpiteiden järjestämiseksi tar
peellisia tietoja. 

32 § 
Tämän lain täytäntöönpanon yhteydessä 

saatuja tietoja, jotka eivät ole julkisia, ei saa 
ilmaista oikeudettomasti eikä käyttää yksityi
seksi hyödyksi. 

Viranomainen voi määrätä, että sen hallussa 
olevia tämän lain täytäntöönpanaan liittyviä 
tietoja tai sen hoidettavana olevan tehtävän 
yhteydessä saatavia sanotunkaltaisia tietoja ei 
saa ilmaista sivulliselle, jos tiedon ilmaisemi
nen voi vaarantaa tämän lain tarkoituksen 
saavuttamista. 

33 § 
Valtioneuvostolla, ministeriöllä, lääninhalli

tuksella ja kunnanhallituksella sekä asianomai
sella sotilasviranomaisella on oikeus saada jul
kaistuksi tai lähetetyksi tämän lain soveltamis
ta tai noudattamista koskevat tiedotukset, jot
ka on valtakunnan puolustuksen tai sen turval
lisuuden kannalta saatettava nopeasti kansa
laisten tai tietyn alueen asukkaiden tietoon. 
Tiedotukset on julkaistava mahdollisimman 
pian tiedottamisen tarpeen mukaan valtakun
nallisessa, alueellisessa tai paikallisessa aika
kautisessa painotuotteessa taikka yleisölle lähe
tettävässä ohjelmassa. 

34 § 
Valtion ja tiedotusvälineiden välisen yhteis

toiminnan edistämiseksi valtioneuvoston on 
asetettava puolustustilan ajaksi neuvottelukun-
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ta, jossa ovat edustettuina sanoma- ja aikakau
silehtiala, yleisradio- ja kaapelilähetystoiminta 
sekä asianomaiset hallinnonalat. 

35 § 

Poliisin ja muiden viranomaisten on annetta
va tämän lain ja sen nojalla annettujen mää
räysten täytäntöönpanossa tarvittavaa virka
apua. 

36 § 

Sitoumukseen tai sopimukseen sisältyvää eh
toa taikka erityistä välipuhetta ei saa soveltaa 
eikä panna täytäntöön siltä osin kuin se on 
tämän lain tai sen nojalla annettujen määräys
ten vastainen tai sen tarkoituksena on kiertää 
tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä. 

Tämän lain nojalla annettu tiettyyn omai
suuteen kohdistuva tuotanto- tai luovutusvel
voite tai muu sellainen päätös siirtyy omistajan 
vaihdoksen yhteydessä koskemaan omaisuuden 
uutta omistajaa. 

37 § 

Tämän lain nojalla annetun määräyksen pe
rusteella tehdystä hallintopäätöksestä on oi
keus valittaa siinä järjestyksessä, mitä yleisesti 
on säädetty valittamisesta asianomaisen viran
omaisen päätöksestä. Lääninhallituksen alaisen 
viranomaisen päätöksestä valitus tehdään kui
tenkin lääninoikeudelle. Jollei muutoksenha
kumenettelyä ole säädetty, valitus tehdään kor
keimmalle hallinto-oikeudelle. Sotilasviran
omaisen tämän lain nojalla tekemään hallinto
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, 
lukuun ottamatta 24 ja 25 §:n nojalla tehtyjä 
hallintopäätöksiä, joihin haetaan muutosta va
littamalla lääninoikeuteen. 

Tämän lain nojalla tehtyä hallintopäätöstä 
ja tuomioistuimen päätöstä 8 ja 9 §:ssä tarkoi
tetuissa asioissa on noudatettava heti valituk
sesta tai alistuksesta huolimatta, jollei muutok
senhaku- tai alistusviranomainen toisin mää
rää. 

Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden pää
töksiin, joihin tämän lain nojalla saadaan ha
kea muutosta valittamalla, on liitettävä valitus
osoitus. 

Tämän lain 8-12 ja 14 §:n ja 25 §:n 2 
momentin nojalla tehtyä päätöstä koskeva alis
tus ja valitus on käsiteltävä kiireellisesti. 

38 § 
Milloin joku on 12, 16-19, 21, 22 tai 

23-26 §:n nojalla tehdyn päätöksen tai toi
menpiteen johdosta kärsinyt vahinkoa, jota 
hänelle ei korvata muun lain nojalla, suorite
taan hänelle vahingosta täysi korvaus valtion 
varoista. Samoin on meneteltävä 20 §:ssä tar
koitetun toimenpiteen johdosta muulle kuin 
vihollisvaltion kansalaiselle, yhteisölle tai sää
tiölle aiheutuneen vahingon osalta. 

Jos vahinkoa on vahingon kärsineen varalli
suusolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen 
pidettävä vähäisenä tai jos valtiontaloudelliset 
tai kansantaloudelliset syyt sitä vahinkojen 
suuren määrän vuoksi välttämättä vaativat, 
suoritetaan vahingosta kohtuullinen korvaus. 

39 § 
Joka tahallaan menettelee 13 §:ssä säädetyn 

kiellon vastaisesti, on tuomittava, jollei teosta 
ole muualla laissa säädetty ankarampaa ran
gaistusta, puolustustilan salassapitorikoksesta 
sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi 
vuodeksi. 

Jos 1 momentissa tarkoitetulla rikoksella 
1) pyritään aiheuttamaan tai aiheutetaan 

huomattavaa haittaa tai vahinkoa valtakunnan 
puolustukselle tai sen turvallisuudelle tai 

2) pyritään saamaan olennaista hyötyä, 
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen 

törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä 
puolustustilan salassapitorikoksesta vankeu
teen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enin
tään kuudeksi vuodeksi. 

Yritys on rangaistava. 

40 § 
Joka törkeästä huolimattomuudesta menet

telee 13 §:ssä säädetyn kiellon vastaisesti, on 
tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa 
säädetty ankarampaa rangaistusta, luottamuk
sellisesta puolustustilan salassapitorikoksesta 
sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuo
deksi. 

41 § 
Joka hankkii ja tallentaa tiedon 13 §:n no

jalla salassa pidettävästä asiasta käyttääkseen 
tietoa puolustustilan salassapitorikoksen teke
miseen tai sen tekemistä varten hankkii tai 
valmistaa siihen soveltuvan välineen, on tuo
mittava puolustustilan salassapitorikoksen val
mistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään 
yhdeksi vuodeksi. 
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42 § 
Joka rikkoo 32 §:ssä säädetyn salassapito

velvollisuuden, on tuomittava, jollei teko ole 
rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan 
tai siitä ole muualla laissa säädetty ankaram
paa rangaistusta, puolustustilan salassapitorik
komuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään 
kuudeksi kuukaudeksi. 

43 § 
Joka jättää noudattamatta taikka muulla 

tavalla rikkoo 
1) 17-23, 25 tai 26 §:n tai 30 §:n 1 momen

tin nojalla annettuja määräyksiä, 
2) 10-12 §:n nojalla määrättyä yhdistys-, 

kokoontumis- tai liikkumisvapauden rajoitus
ta, 

3) 16 §:n nojalla määrättyä luovutusvelvolli
suutta, 

4) 31 §:ssä säädettyä tiedonantovelvollisuut
ta, tai 

5) 33 § :ssä säädettyä julkaisemisvelvollisuut
ta, 

on tuomittava puolustustilarikkomuksesta 
sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi 
kuukaudeksi. 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun 
rikkomisen yritys on rangaista'ra. 

44 § 
Jos sotilasviranomainen katsoo, ettei puolus

tusvoimissa palveleva tai sotilasviranomaisen 
tämän lain nojalla antamaan määräykseen pe
rustuvassa tehtävässä toimiva henkilö, joka on 
haasteen, kutsun tai määräyksen perusteella 
velvollinen saapumaan tuomioistuimeen tai jo
ta on pyydetty antamaan selitys tuomiois
tuimen tai muun viranomaisen käsiteltävässä 
asiassa, voi palveluksensa tai tehtävänsä vuoksi 
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osallistua oikeudenkäyntiin tai antaa selitystä, 
ei tämä ole velvollinen osallistumaan oikeuden
käyntiin eikä menetä tilaisuutta selityksen an
tamiseen, ellei asiaa käsittelevä tuomioistuin 
tai muu viranomainen toisin päätä. 

Sotilasviranomaisen on, käyttäessään 1 mo
mentissa tarkoitettua toimivaltaa, ilmoitettava 
esteestä riittävän ajoissa asianomaiselle tuo
mioistuimelle tai viranomaiselle. 

Tuomioistuimen tai muun viranomaisen on 
hyväksyessään 1 momentissa tarkoitetun esteen 
siirrettävä asian käsittelyä. 

45 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 19 
Tällä lailla kumotaan sotatilasta 26 päivänä 

syyskuuta 1930 annettu laki (303/30) siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen, sotatilasta 
26 päivänä syyskuuta 1930 annetun lain sään
nösten soveltamisesta sotavoiman liikekannal
lepanon sattuessa 28 päivänä marraskuuta 
1930 annettu laki (356/30), sen korvauksen 
perusteista, mikä sotatilasta annetun lain mu
kaan on eräissä tapauksissa valtion varoista 
suoritettava 18 päivänä elokuuta 1944 annettu 
laki (546/ 44), läänin- ja poliisihallinnosta poik
keuksellissa oloissa 13 päivänä lokakuuta 1939 
annettu asetus (332/39), moottoriajoneuvojen 
ottamisesta puolustusvoimain käyttöön 20 päi
vänä kesäkuuta 1941 annettu asetus (472/41) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä 
alusten ottamisesta puolustusvoimien käyttöön 
18 päivänä elokuuta 1944 annettu asetus (547/ 
44). 

Mitä muualla laissa on säädetty sotatilasta, 
koskee tämän lain voimaantultua puolustusti
laa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Puolustusministeri Ole Norrback 


