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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valmiuslain, puolus
tustilalain ja pelastustoimilain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi val
miuslakia ja puolustustilalakia vastaamaan 
toteutettua perusoikeusuudistusta ja uutta pe
rustuslakia. Lisäksi esityksessä on otettu 
huomioon valmiussuunnittelun yhteydessä 
ilmenneet uudet tarpeet sekä tehty muut 
lainsäädännön muuttumisen vuoksi tarvitta
vat muutokset. 

Valmiuslain poikkeusolojen määrittelyä 
ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että se 
vastaisi puolustusneuvoston kriisityyppi
luokitusta. Esitykseen sisältyy myös ehdotus 
kumottuun hallitusmuodon 16 §:ään perustu
neen puolustustilalain poikkeusolomääritte
lyn muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan 
tarkistettavaksi muutkin valmiuslakiin ja 
puolustustilalakiin sisältyvät viittaukset pe
rustuslain perusoikeussäännöksiin. Val
miuslakiin ja puolustustilalakiin sisältyvät 
asetuksenautovaltuudet ehdotetaan muutet
tavaksi siten, että tasavallan presidentti an
taisi edelleen lakien mukaisten toimival
tuuksien käyttöön ottamista koskevat ase-
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tukset. 
Valmiuslakiin ehdotetaan myös lisättäväksi 

toimivaltuudet, joilla väliaikaisesti voitaisiin 
puuttua poikkeusolojen aikaiseen rakentami
seen sekä tehdä poikkeuksia lakisääteiseen 
vakuutukseen tai sosiaaliavustukseen luetta
vien etuuksien ja toimeentulotuen määräyty
misperusteista ja toimeenpanosta. Näitä 
etuuksia ja toimeentulotukea koskevista oi
kaisu- ja muutoksenhakumenettelyistä voitai
siin myös säätää poikkeuksia. 

Pelastustoimen erityisiä toimivaltuuksia 
poikkeusoloissa koskevat säännökset ehdote
taan siirrettäviksi pelastustoimilaista val
miuslakiin. Esityksessä ehdotetaan otettavak
si valmiuslakiin myös säännökset valtakun
nan terveydenhuoltopäälliköstä ja poik
keusolojen terveydenhuollon neuvottelukun
nasta. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
yhtä aikaa uuden perustuslain kanssa 1 päi
vänä maaliskuuta 2000. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

Valmiuslainsäädännön kokonaisuudistus 
toteutettiin vuonna 1991 säätämällä valmius
laki (1080/1991) ja puolustustilalaki 
(1083/1991). Valmiuslainsäädännön kes
keisenä tavoitteena on luoda asianmukainen 
oikeudellinen perusta niille toimivaltuuksille, 
joita hallituksen ja muiden viranomaisten 
katsotaan kriisioloissa tarvitsevan. Valmius
lainsäädännöllä on luotu järjestelmä, jossa 
viranomaisten toiminta voidaan sopeuttaa 
muuttuneita oloja vastaavaksi. Halhtuksen 
esityksessä valmiuslaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi (HE 248/1989 vp) korostet
tiinkin, miten tärkeää demokraattisen järjes
telmän kannalta tällaisen ennalta säädetyn, 
poikkeusoloissa sovellettavan lainsäädännön 
olemassaolo on. 

Valmiuslainsäädännön tulee jatkuvasti vas
tata sille asetettu ja tavoitteita. Vuonna 1991 
toteutetun uudistuksen jälkeen on tapahtunut 
muutoksia, jotka ovat antaneet aiheen arvioi
da valmiuslain ja puolustustilalain muutos
tarpeita. Ensinnäkin Suomen kansainvälinen 
toimintaympäristö on muuttunut Suomen 
liityttyä Euroopan unionin jäseneksi. Toinen 
olennainen seikka on vuonna 1995 toteutettu 
perusoikeusuudistus (969-972/1995), sillä 
valmiuslainsäädännön sisältämät toimivaltuu
det mahdollistavat puuttumisen perustuslais
sa turvattuihin perusoikeuksiin. Kolmanneksi 
uuden perustuslain voimaantulosta johtuu 
tarkistamistarpeita. Neljänneksi on pyritty 
varmistamaan, että viranomaisilla on krii
sioloissa riittävät toimivaltuudet yhteiskun
nan keskeisillä toiminta-alueilla. 

Esityksessä ehdotetaan, että valmiuslakiin 
otettaisiin uudet toimivaltuudet rakentamisen 
sekä lakisääteisten vakuutusten, sosiaaliavus
tusten ja toimeentulotuen osalta. Perusoi
keusuudistuksen vuoksi puolustustilalain 
poikkeusolomäärittelyä muutettaisiin ja val
miuslain viittaukset hallitusmuodossa turvat
tuihin perusoikeuksiin tarkistettaisiin. Val
miuslain poikkeusolomäärittelyä täsmennet
täisiin. Perustuslain voimaantulo aiheuttaa 
tarpeen tarkistaa valmiuslakiin ja puolustus
tilalakiin sisältyviä asetuksenantovaltuuksia. 
Pelastustoimilakiin sisältyvät, poikkeusoloja 
koskevat erityiset toimivaltuudet sisällytettäi
siin valmiuslakiin. Muut muutosehdotukset 

ovat lainsäädännön kehittymisestä johtuvia 
ja lähinnä teknisluonteisia. 

2. Nykytila 

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Yleistä 

Vuonna 1991 toteutetun valmiuslainsää
dännön kokonaisuudistuksen valmistelutyö 
kesti pitkään ja oli perusteellinen. Valmius
lainsäädännön valmistelutyö käynnistyi 
1970-luvulla, jolloin poikkeusolojen aikaisen 
toiminnan kannalta keskeisimmillä toi
mialoilla kuten sisäasiainministeriön, puolus
tusministeriön, kauppa- ja teollisuusministe
riön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallin
nonaloilla toimi selvitystyöryhmiä ja -toimi
kuntia. Parlamentaarinen valmiuslainsäädän
tökomitea (komiteanmietintö 1979:60) eh
dotti vuoden 1979 lopulla yhteiskunnan eri 
alojen poikkeusolojen välttämättömiä erityis
toimivaltuuksia ja -järjestelyjä, jotka val
miuslainsäädäntötyöryhmä (oikeusministeri
ön lainvalmisteluosaston julkaisu 6/1987) 
muokkasi ehdotukseksi laiksi yhteiskunnan 
toimintojen turvaamisesta poikkeusoloissa. 
Työryhmän ehdotuksen pohjalta valmisteltiin 
hallituksen esitys valmiuslaiksi ja eräiksi 
siihen liittyvikst laeiksi (HE 248/1989 vp). 
Puolustustilalaki puolestaan perustuu parla
mentaarisen sotatilalakikomitean vuoden 
1988 lopussa jättämään mietintöön (komi
teanmietintö 1988:40). Komitean ehdotuksen 
pohjalta valmisteltiin hallituksen esitys puo
lustustilalaiksi (HE 249/1989 vp ). 

Valmiuslakia säädettäessä yhtenä keskeise
nä tavoitteena oli, että viranomaisten poik
keusoloja koskevat säännöstelyvaltuudet 
kootaan erityissääntelyn sijasta valmiusla
kiin, jossa on yhtenäiset säännökset toimi
valtuuksien käyttöönotosta ja niiden valvon
nasta sekä muista menettelytavoista. Laki 
sisältää myös näiden toimivaltuuksien käyt
töä koskevat rajoitukset. Rajoitukset liittyvät 
ennen kaikkea perus- ja ihmisoikeussuojaan. 

Valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien 
käyttöönottamista koskeva päätöksenteko on 
kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa 
annetaan asetus, jolla valtioneuvosto oikeu
tetaan käyttämään valmiuslain mukaisia toi-
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mivaltuuksia. Toimivaltuuksien käyttö on 
mahdollista pääsääntöisesti sen jälkeen, kun 
eduskunta on päättänyt, ettei asetusta ole 
kumottava. Kiiretilanteissa valtioneuvostolla 
on oikeus välittömästi asetuksen nojalla 
käyttää toimivaltuuksia. Tällainen asetus on 
kuitenkin heti saatettava eduskunnan käsitel
täväksi. Päätöksenteon toiseen vaiheeseen 
ajoittuvat valtioneuvoston päätökset. Valtio
neuvoston tämän vaiheen päätökset on niin 
ikään heti saatettava eduskunnan jälkikäteen 
tarkastettaviksi. Päätöksenteon kolmanteen 
vaiheeseen kuuluu päätösten täytäntöönpano. 
Se kuuluu joko niille viranomaisille, joille 
sen laatuiset tehtävät viranomaisten ta
vanomaisen tehtäväjaon mukaan kuuluvat tai 
joille valtioneuvosto on nämä tehtävät anta
nut valmiuslain nojalla. 

Puolustustila saatetaan voimaan asetuksel
la. Tässä niin sanotussa soveltamisasetukses
sa on mainittava ne puolustustilalain sään
nökset, jotka saatetaan sovellettaviksi. Puo
lustustilalain säännökset voidaan säätää so
vellettaviksi vain siltä osin kuin se on välttä
mätöntä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja 
jos valmiuslain mukaiset toimivaltuudet ei
vät siihen riitä. Soveltamisasetus on heti 
saatettava eduskunnan käsiteltäväksi. 

Kokonaisuutena valmiuslainsäädäntö muo
dostaa pohjan yhteiskunnan eri alojen poik
keusolojen valmiussuunnittelulle ja muulle 
varautumistyölle. 

Poikkeusolomäärittelyt 

Valmiuslain säätämiseen johtaneen halli
tuksen esityksen mukaan on valmiuslain 
poikkeusolojen määrittelyn perustaksi otettu 
puolustusneuvoston 28 päivänä maaliskuuta 
1977 hyväksymä kriisityyppiluokitus. Sen 
mukaan tärkeimmät kriisityypit ovat vierai
den valtioiden välinen sota ja aseellinen 
hyökkäys Suomeen, vieraiden valtioiden vä
linen sodanuhka, kansainvälisen tilanteen 
kiristyminen, taloudellinen kriisi ja suuron
nettomuus. Esitykseen sisältyneiden valmius
lain 2 §:n 3 kohdan yksityiskohtaisten perus
telujen mukaan säännöksessä tarkoitetut 
poikkeusolot aiheutuisivat välillisesti sellai
sesta vieraiden valtioiden välillä vallitsevasta 
poikkeuksellisesta tilasta tai muusta Suomen 
ulkopuolella sattuneesta erityisestä tapahtu
masta, jonka vaikutukset voivat heijastua 
Suomeen. Tällaisia tilanteita saattaisivat olla 
sellainen vieraiden valtioiden välinen sota tai 
sodanuhka sekä kauppasaarto, jonka vaiku-

tukset ulottuvat Suomeen, samoin kuin so
dankäyntivälineen tuhoisa kokeilu ja ereh
dyksessä tapahtunut joukkotuhoaseen käyttä
minen. Edellytyksenä tilanteen tulkitsemisel
le poikkeusoloksi on kyseisten perustelujen 
mukaan, että siitä voi aiheutua vakavaa vaa
raa niille valmiuslain 1 §:ssä ilmaistuille 
kansallisen olemassaolon ja hyvinvoinnin 
perusteille, joita valmiuslain on tarkoitus 
turvata. 

Puolustustilalain soveltamistilanteet on 
määritelty lain 1 §:ssä viittaamalla nyttem
min kumottuun hallitusmuodon 16 §:ään. 
Sen mukaan lailla voitiin säätää Suomen 
kansalaisten yleisiin oikeuksiin sellaisia ra
joituksia, jotka muun muassa sodan tai kapi
nan aikana olivat välttämättömiä. 

Rakentaminen 

Valmiuslaissa ei ole erillisiä säännöksiä 
rakentamisesta. Rakentamisen ohjaus poik
keusoloissa on aikaisemmin nähty tarpeelli
seksi ennen muuta kriittisten rakennusmate
riaalien saatavuuden turvaamiseksi. Tämä on 
katsottu voitavan tyydyttävästi hoitaa raken
nustuotteiden tuotantoa ja jakelua säännöste
lemällä. Rakentamisen valmiussuunnittelussa 
on kuitenkin varauduttu rakentamisen mui
denkin tuotannontekijöiden säännöstelyyn. 
Rakentamisen ohjauksen on katsottu voivan 
poikkeusoloissa olla tarpeen myös tilanteis
sa, joissa rakennusmateriaaleista ei vielä ole 
pulaa. Rakentamisen säännöstelyssä onkin 
täytynyt varautua vaikutuksiltaan nopeam
paan ja tehokkaampaan säännöstelyyn kuin 
mihin rakennustuotteiden tuotantoa ja jake
lua säännöstelemällä voidaan päästä. Näitä 
tilanteita varten rakentamisen valmiussuunni
telmiin on sisältynyt poikkeusolojen kehitty
essä eduskunnalle annettava kiireellinen la
kiehdotus, jolla valtioneuvoston toimival
tuuksia laajennettaisiin käsittämään raken
nustoiminnan säännöstely. 

Lakisääteinen vakuutus, sosiaaliavustukset 
ja toimeentulotuki 

Sosiaalivakuutuksen ja muun lakisääteisen 
vakuutuksen tehtävänä on paitsi osallistua 
sairaudesta aiheutuviin kustannuksiin myös 
turvata toimeentulon jatkuvuus silloin, kun 
työansio lakkaa työkyvyttömyyden, raskau
den ja äitiyden tai vanhemmuuden, työttö
myyden, vanhuuden tai perheenhuoltajan 
kuoleman vuoksi. Sairausvakuutus korvaa 
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lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä aiheutu
vaa ansionmenetystä. Jos työkyvyttömyys 
kestää yli vuoden, ansionmenetystä korva
taan eläkejärjestelmän kautta. Suomessa elä
kejärjestelmä muodostuu kahdesta rinnakkai
sesta järjestelmästä. Kansaneläkkeellä huo
lehditaan vähimmäisturvasta ja työeläkkeen 
tehtävänä on taata työssäoloaikaisen kulutus
tason säilyminen eläkkeelle jäätäessä. Sosi
aalivakuutukseen luetaan lisäksi muun muas
sa sotilasvammakorvaukset ja lakisääteinen 
tapaturmavakuutus. Muuta lakisääteistä va
kuutusta ovat liikennevakuutus ja potilasva
kuutus. 

Sosiaaliavustukset kompensoivat yleisesti 
toimeentulon puutteita ja korvaavat kustan
nuksia, joita erilaiset elämäntilanteet aiheut
tavat. Sosiaaliavustuksia ovat perheturva
etuudet, vammaistuet ja osa vanhuustuista. 
Perheturvaan sisältyvät lapsilisät, lasten koti
hoidon tuki, äitiysavustus, sotilasavustus ja 
elatustuki. Vammaistukien ryhmään kuuluvia 
etuuksia ovat esimerkiksi vammaistuki ja 
lapsen hoitotuki. Vanhusväestön saamia so
siaaliavustuksia ovat esimerkiksi eläkkeen
saajan hoitotuki ja veteraanikorvaukset. Li
säksi sosiaaliavustuksiin luetaan yleinen asu
mistuki ja opintotuki. Toimeentulotuen teh
tävänä on turvata ihmisille viimesijainen 
vähimmäisturva silloin, kun he itse eivät 
vysty sitä hankkimaan tai sosiaalivakuutus
järjestelmä ei sitä heille turvaa. 

Sosiaalivakuutusta ja muuta lakisääteistä 
vakuutusta, sosiaaliavustusta ja toimeentulo
tukea koskeva lainsäädäntö sisältää varsin 
tarkat säännökset siitä, kenelle, millä edelly
tyksillä, minkä suuruisena ja milloin etuus 
tulee suorittaa. Tähän lainsäädäntöön ei ole 
sisällytetty poikkeussäännöksiä sen tilanteen 
varalta, että järjestelmä ei ole toimintakykyi
nen. Myöskään valmiuslainsäädännössä ei 
tunneta mahdollisuutta poikkeusoloissa val
voa ja säännöstellä lakisääteiseen sosiaali
vakuutukseen, muuhun lakisääteiseen vakuu
tukseen tai sosiaaliavustuksiin kuuluvia 
etuuksia taikka toimeentulotukea eikä antaa 
niitä koskevia määräyksiä. 

Puolustusvalmiuden kohottaminen 

Sotilaallisen puolustusvalmiuden kohotta
minen toteutetaan joustavasti tilanteen vaati
musten mukaisesti. Tärkeimpiä toimenpiteitä 
ovat asevelvollisten palvelukseen kutsumi
nen ja perustettavien joukkojen varustaminen 
tarvittavalla materiaalilla. Materiaalisten toi-

mintaedellytysten luomisessa keskeinen toi
menpide on joukkojen ryhmittäminen valta
kunnan puolustamisen kannalta tärkeille, 
puolustusvoimien käyttöön otettaville alueil
le sekä tarvittavien puolustuslaitteiden ja 
suojarakenteiden rakentamisen käynnistämi
nen. 

Sotilaallisen puolustusvalmiuden materiaa
litilanteen parantamista tarkoittavat tärkeim
mät toimivaltuudet sisältyvät valmiuslain 
33 §:ään. Pykälän 4 kohdan mukaan valtio
neuvosto voi valmiuslain 2 §:n 1-3 kohdas
sa mainituissa poikkeusoloissa muun muassa 
oikeuttaa puolustusministeriön ottamaan vä
liaikaisesti hallintaansa sellaisia maa- ja ve
sialueita, rakennuksia sekä huone- ja varas
totiloja, jotka ovat tarpeen puolustuslaittei
den rakentamista, varastointia tai huoltoa 
varten. 

Omaisuuden lunastuksesta puolustustarkoi
tuksiin annettu laki (130111996) koskee 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunasta
mista puolustusvoimille säädettyjen tehtävien 
toteuttamiseksi. Lunastuksessa noudatetaan 
eräin poikkeuksin, mitä kiinteän omaisuuden 
ja erityisten oikeuksien lunastuksesta anne
tussa laissa (603/1977) säädetään. Kummas
sakaan laissa ei ole erityissäännöksiä poik
keusolojen varalta. 

Sotalaitokselle rauhanaikana annettavista 
luontaissuorituksista annetun lain (94/ 1920) 
nojalla puolustusvoimat on oikeutettu rauhan 
aikana saamaan muonitusta, rehuja, käyttöoi
keuden laivoihin ja aluksiin sekä oikeuden 
kiinteistöjen käyttämiseen harjoituksia var
ten. 

2.2. Nykytilan arviointi 

Yleistä 

Valmiuslain ja puolustustilalain säätämisen 
jälkeen perusoikeusuudistus on tullut voi
maan elokuussa 1995. Sen yhteydessä perus
tuslakien perusoikeussäännökset koottiin hal
litusmuodon II lukuun. Uudistuksella täs
mennettiin ja nykyaikaistettiin Suomen pe
rusoikeusjärjestelmää, laajennettiin sen hen
kilöllistä soveltamisalaa ja lisättiin perustus
lain suojan piiriin uusia perusoikeuksia. Yh
tenä tavoitteena oli, että yksityinen ihminen 
voisi aikaisempaa useammin suoraan vedota 
perusoikeuksiinsa. Perusoikeuksien selkeällä 
määrittelyllä ihmisiä autetaan hahmottamaan 
oikeuksiaan ja asemaansa suhteessa julkiseen 
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valtaan. Perustuslaissa suojattujen perusoi
keuksien muotoiluun ovat vaikuttaneet kan
sainväliset ihmisoikeussopimukset, kuten 
Yhdistyneissä kansakunnissa vuonna 1966 
laadittu taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyk
sellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen 
yleissopimus (SopS 6/1976) ja kansalaisoi
keuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva 
yleissopimus (SopS 7 ja 8/1976), jäljempänä 
KP-sopimus, sekä Euroopan neuvoston pii
rissä laadittu yleissopimus ihmisoikeuksien 
ja perusvapauksien suojaamiseksi (SopS 18 
ja 19/1990), jäljempänä Euroopan ihmisoi
keussopimus. 

Valmiuslain ja puolustustilalain kannalta 
keskeisimmät perusoikeusuudistuksen yh
teydessä hallitusmuotoon lisätyt perusoikeu
det ovat eräät vapausoikeudet ja oikeustur
vaa koskevat oikeudet. Sellaisia oikeuksia 
ovat muun muassa henkilökohtainen kos
kemattomuus, joka tosin jo aikaisemmin joh
dettiin hallitusmuodossa säädetystä hengen 
ja henkilökohtaisen vapauden turvasta, sekä 
yksityiselämän suojaa koskeva yleislauseke. 
Lisäksi hallitusmuodossa suojataan nykyisin 
myös uskonnonvapautta laajempi omantun
nonvapaus sekä oikeus saada tieto viran
omaisen hallussa olevasta julkisesta asiakir
jasta ja muusta tallenteesta. Mielenosoitusoi
keus turvataan nykyisin nimenomaisesti hal
litusmuodossa kokoontumisoikeuden rinnal
la. Hallitusmuotoa on täydennetty myös oi
keudenmukaista oikeudenkäyntiä ja hyvän 
hallinnon takeita koskevalla perussäännök
sellä. 

Perusoikeusuudistus edellyttää valmiuslain 
ja puolustustilalain tarkistamista muun muas
sa siksi, että laeissa olevat viittaukset halli
tusmuodon perusoikeussäännöksiin ovat van
hentuneet. Lisäksi esitystä valmisteltaessa on 
arvioitu hallitusmuotoon sisällytettyjen uusi
en perusoikeuksien suhde valmiuslain mu
kaisiin toimivaltuuksiin. Tätä koskeva tar
kastelu sisältyy esityksen yksityiskohtaisiin 
perusteluihin. 

Maaliskuun 1 päivänä 2000 voimaan tule
van perustuslain 80 §:n mukaan asetukset 
antaa valtioneuvosto, jollei asetuksen anta
jasta ole erikseen säädetty. Uuden perustus
lain säätämiseen johtaneessa hallituksen esi
tyksessä uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi 
(HE 1/1998 vp, s. 68) on todettu, että ase
tuksen antamista koskevan sääntelyn uudis
taminen aiheuttaa tarpeen harkita myös puo
lustustilalain ja valmiuslain tarkistamista, 
koska puolustustila saatetaan voimaan puo-

lustustilalain 2 §:n nojalla annettavana ase
tuksella ja koska valtioneuvosto voidaan val
miuslain mukaisten poikkeusolojen vallitessa 
valtuuttaa asetuksella käyttämään kyseisessä 
laissa tarkoitettuja valtuuksia. 

Perustuslain 80 § korvaa myös nykyisen 
hallitusmuodon säännökset tasavallan presi
dentin niin sanotusta omaperäisestä asetuk
senantovallasta. Perustuslakiuudistuksen esi
töissä on tältä osin korostettu lainsäädännön 
kehittämistä siten, että tarpeellisiksi katsotta
vat omaperäisillä asetuksilla annetut sään
nökset tulisivat korvatuiksi lain tai lain no
jalla annettavien asetusten säännöksillä. 
Poikkeusoloihin varautumisen alalla tällaisiin 
säädöksiin kuuluu lääkintähuollosta poik
keuksellisissa oloissa annettu asetus 
(246/1963). 

Poikkeusolomäärittelyt 

Valmiuslain 2 §:ssä on määritelty ne poik
keusolot, joissa laki voi tulla sovellettavaksi. 
Pykälän 3 kohdassa ei nykyisin nimenomai
sesti mainita vakavaa kansainvälistä jänni
tystilaa. Se on aiheuttanut poikkeusoloihin 
varautumisessa epäselvyyttä ja epävarmuut
ta, koska valmiussuunnittelu on yhteiskun
nan eri aloilla perustunut puolustusneuvos
ton ohjeistukseen, jossa tällainen tilanne on 
erikseen otettu huomioon. Poikkeusolojen 
valmiusharjoituksissa on lisäksi todettu, että 
kiristyneessä kansainvälisessä tilanteessa 
voidaan joutua ottamaan käyttöön valmius
lain mukaisia toimivaltuuksia erityisesti tur
vattaessa maamme taloudellista huoltovar
muutta ja puolustusvoimien materiaalisen 
valmiuden kohottamista. Tällaisessa vaka
vassa kansainvälisessä jännitystilassa on ky
symys yhtäältä tarpeesta estää strategisen 
materiaalin ja muiden kriisiherkkien hyödyk
keiden maastavienti, oikeudesta antaa tarvit
tavia määräyksiä kriisin kannalta tärkeän 
tuotantotoiminnan käynnistämisestä sekä 
mahdollisuudesta saada käyttöön tarvittavia 
maa-alueita puolustuslaitteiden rakentami
seksi ja joukkojen sekä niiden käyttämän 
materiaalin toimintakyvyn varmistamiseksi. 

Puolustustilalain soveltamistilanteet on 
määritelty lain 1 §:ssä viittaamalla perusoi
keusuudistuksen yhteydessä kumottuun halli
tusmuodon 16 §:ään. Uudistuksen vuoksi 
puolustustilalain poikkeusolomäärittely tulee 
tarkistaa. Perusoikeusuudistuksen jälkeen 
entistä hallitusmuodon 16 §:ää vastaa sisäl
löllisesti hallitusmuodon 16 a §:n 2 moment-
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ti. Vastaava säännös on uuden perustuslain 
23 §: ssä. Säännöksen mukaan lailla voidaan 
säätää perusoikeuksista sellaisia tilapäisiä 
poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä Suo
meen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen 
samoin kuin vakavuudeltaan aseelliseen 
hyökkäykseen lain mukaan rinnastettavien, 
kansakuntaa uhkaavien poikkeusolojen aika
na. Näiden poikkeusten tulee olla Suomen 
kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mu
kaisia. Säännöksessä jätetään lakitasoisen 
sääntelyn varaan kysymys siitä, millaiset 
kriisit rinnastetaan Suomeen kohdistuvaan 
aseelliseen hyökkäykseen. Puolustustilalain 
tarkoituksesta johtuu, että lain sovelta
misalan tulee käsittää vakavimmat valtakun
nan olemassaoloa ja oikeusjärjestyksen yllä
pitämistä uhkaavat kriisit. Pelkkä viittaus 
perustuslain säännökseen ei perusoikeusuu
distuksen jälkeen ole riittävä, vaan puolus
tustilalaissa tulee nimenomaisesti mainita ne 
poikkeusolot, joissa laki voi tulla sovelletta
vaksi. 

Rakentaminen 

Poikkeusoloissa asuntorakentamisen sekä 
liike- ja teollisuusrakentamisen samoin kuin 
muunkin normaaliaikaisen rakentamisen ky
syntä laskee. Sen sijaan syntyy toisen tyyp
pisen rakentamisen kysyntää. Rakentamisen 
kysyntään poikkeusoloissa vaikuttavat muun 
muassa puolustusvoimien rakentaminen, suo
jien rakentaminen hallinnon ja väestönsuoje
lun tarpeisiin, yhteiskunnan teknisten järjes
telmien ja liikenneyhteyksien korjausrakenta
minen ja keskitetyn majoituskapasiteetin ra
kentaminen esimerkiksi pakolaishuoltoa var
ten. Normaaliaikaisen rakentamisen kysyntä 
laskee poikkeusoloihin jouduttaessa hitaasti, 
kun taas poikkeusolojen aikaisen, erityis
tyyppisen rakentamisen kysyntä kasvaa sa
manaikaisesti varsin nopeasti. Rakentamisen 
tarpeen tyydyttäminen poikkeusolojen aikana 
on siksi varauduttava turvaamaan tarvittaessa 
viranomaistoimin. 

Keskeisten rakennustarvikkeiden säännös
telyllä voidaan muita rakentamisen tuotan
nontekijöitä suunnata vain välillisesti ja vain 
tilanteessa, jossa välttämättämistä rakennus
tuotteista on pulaa. Sellaisia vaikeasti kor
vattavia rakennustuotteita, joilla voitaisiin 
laajasti säännöstellä rakentamista, ei ole 
monta. Tuntuva pula tällaisista rakennustuot
teista ei myöskään ole muun muassa Euroo
pan yhteisön sisämarkkinoiden ansiosta ko-

vinkaan todennäköinen. Rakentamisen sään
nöstelyn tarpeisiin niukkuutta ei ole tarkoi
tuksenmukaista luoda tuotanto- ja tuontira
joituksin. Sitä paitsi vaikka rakennustarvik
keiden säännöstelyllä voidaan jarruttaa tai 
estää toissijaisten hankkeiden aloittamista, 
sillä ei pystytä suuntaamaan rakentamisen 
muita tuotannontekijöitä ensisijaisiin raken
nuskohteisiin. 

Rakennustarvikkeiden säännöstelyn ohella 
poikkeusolojen rakentamisen kysynnän tyy
dyttämiseksi on varauduttava myös rakenta
misen säännöstelyyn, joka toteutettaisiin eri
tyisellä poikkeusolojen rakennuslupamenette
lyllä. Tällä varmistettaisiin rakentamisen 
tuotannontekijöiden vapautuminen rakenta
misen tarpeisiin. Lisäksi on varauduttava 
siihen, että rakennustuotteiden ohella raken
tamisen muitakin tuotannontekijöitä, muun 
muassa rakennuskoneita ja ammattitaitoa, 
voitaisiin tarvittaessa viranomaisten toimen
pitein koota kiireellisten rakennushankkeiden 
toteuttamiseen. Tämä edellyttää valmiuslain 
tarkistamista lisäämällä siihen rakentamisen 
sääntelyyn oikeuttavat toimivaltuudet 

Lakisääteinen vakuutus, sosiaaliavustukset 
ja toimeentulotuki 

Valmiuslain 16 §:n nojalla valtioneuvosto 
voi valvoa ja säännöstellä yksityis- ja julkis
oikeudelliseen palvelussuhteeseen perustuvia 
palkkauksia ja antaa määräyksiä palvelus
suhteen muista ehdoista, työajasta ja työ
suojelusta. Säännöksellä pyritään turvaamaan 
palkkatuloon perustuvan toimeentulojärjes
telmän toimivuus poikkeusoloissa. Toimeen
tulo ei saa olla riippuvainen siitä, mistä läh
teestä toimeentulo on peräisin. Tämän vuok
si on tarpeen, että sosiaalivakuutusjärjestel
mä, muu lakisääteinen vakuutus, sosiaa
liavustusjärjestelmä ja toimeentulotuki voi
daan sopeuttaa kriisitilanteisiin. 

Voimassa olevassa lakisääteistä vakuutusta 
ja sosiaaliavustukseen luettavia etuuksia sekä 
toimeentulotukea koskevassa lainsäädännös
sä edellytetään, että laissa säädetyt etuudet 
suoritetaan niiden saamisedellytysten täyt
tyessä kaikissa olosuhteissa. PoikkeusoloJen 
vaikutuksia järjestelmän toimivuudelle ei ole 
lainsäädännössä otettu huomioon. Perustus
laissa jokaiselle taattu perustoimeentulo tulee 
voida turvata myös poikkeusoloissa. Pääperi
aatteena on poikkeusoloissakin säilyttää la
kisääteinen sosiaalivakuutusjärjestelmä, muu 
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lakisääteinen vakuutusturva, sosiaaliavustuk
set ja toimeentulotuki mahdollisimman 
muuttumattomina. 

Tämä voi kuitenkin olla valmiuslain 2 
§:ssä tarkoitetuissa kriisitilanteissa vaikeasti 
toteutettavissa, jopa mahdotonta. Poik
keusoloissa talouselämän häiriöt voivat vaa
rantaa tai keskeyttää esimerkiksi eläkelaitos
ten ja vakuutusyhtiöiden toiminnan. Tämä 
voi johtua siitä, että etuusjärjestelmän rahoit
tamiseen tarvittava eläkelaitosten ja vakuu
tusyhtiöiden vakuutusmaksutulo tai sijoitus
ten tuotto vähenee tai jopa kokonaan loppuu. 
Toiminnan jatkaminen voi olla mahdotonta 
myös sen vuoksi, että pankkitoiminta on vai
keasti häiriytynyt. Oikeamääräisen etuuden 
suorittaminen ei ehkä ole mahdollista, koska 
etuuden määrän laskemiseksi tarvittavaa atk
pohjaista tietoa ei ole saatavissa. 

Mikäli sosiaalivakuutus- tai muu lakisää
teinen vakuutusjärjestelmä ei kykene veivoit
teitaan täyttämään, jää tämän vuoksi toi
meentuloa vaille jäävistä huolehtiminen yh
teiskunnan vastuulle viimesijaisen toimeen
tuloturvan, toimeentulotuen muodossa. Tä
män vuoksi myös sosiaaliavustus- ja toi
meentulotukijärjestelmän toimintaedellytyk
set tulee voida poikkeusoloissakin turvata. 

Poikkeusoloissa, ja aivan erityisesti kun 
sota uhkaa tai sota on syttynyt, väestön hen
kiseen kestokykyyn kohdistuu suuria painei
ta. Mikäli valtiovallalla ei ole käytössään 
riittäviä valtuuksia ja etukäteen tehtyjä suun
nitelmia käsitellä nopeasti väestön toimeen
tulon kannalta keskeisiä ongelmia, voi kriisi
tilanteen hallinta kohtalokkaasti vaikeutua. 
Väestöstä noin kolmannes elää sosiaaliva
kuutusetuuksien varassa. Tämän väestönosan 
kannalta on ongelmallista, ettei asianomai
sessa lainsäädännössä ole varauduttu vaikei
siin kriisitilanteisiin. 

V altioneuvostolla tulisi olla valmiuslakiin 
perustuva oikeus valvoa ja säännöstellä la
kisääteiseen vakuutukseen tai sosiaaliavus
tukseen luettavia etuuksia ja toimeentulotu
kea sekä antaa säännöksiä niiden määräyty
misperusteista ja toimeenpanosta. Puutultaes
sa näiden järjestelmien toimintaan saattaa 
käydä välttämättömäksi samalla säätää 
poikkeuksia niitä koskevista oikaisu- ja 
muutoksenhakumenettelyistä. Lähtökohtai
sesti etuusjärjestelmiin puututtaisiin vain sil
loin ja vain sen ajan sekä ainoastaan siinä 
laajuudessa kuin se kulloinkin olisi välttämä
töntä järjestelmien sopeuttamiseksi poik
keusoloihin. 

292327F 

Puolustusvalmiuden kohottaminen 

Valmiuslain 33 §:n 4 kohdan nojalla val
tioneuvosto voi muun muassa oikeuttaa puo
lustusministeriön ottamaan väliaikaisesti hal
lintaansa maa- ja vesialueita, rakennuksia 
sekä huone- ja varastotiloja. Väliaikaisesti 
käyttöön otettavien alueiden tai tilojen tulee 
säännöksen mukaan olla tarpeen puolustus
laitteiden rakentamista, varastointia tai huol
toa varten. 

Joukot pyritään perustamaan ja koulutta
maan toimintakykyisiksi ensisijaisesti puo
lustusvoimille kuuluvilla alueilla. Kriisitilan
teissa on kuitenkin välttämätöntä perustaa 
joukkoja myös muilla sellaisilla alueilla, jot
ka mahdollistavat joukkojen ja aseiden käy
tön harjoittelun. Tämä edellyttää mahdolli
suutta saada joustavalla tavalla käyttöön tar
vittavia maa- ja vesialueita. Alueiden omis
tusoikeuteen ei ole tarvetta puuttua, vaan 
pelkän käyttöoikeuden saaminen on riittävä. 
Kysymys on tilapäisestä oikeudesta, koska 
koulutusvaiheen jälkeen joukot siirretään ja 
ryhmitetään varsinaisille sijoitusalueilleen. 

Puolustusvoimien valmiussuunnittelussa ja 
-harjoituksissa valmiuslain 33 §:n 4 kohdan 
sanamuoto on osoittautunut epätarkoituksen
mukaiseksi ja sen tulkinta on tuottanut on
gelmia. Tiukasti tulkiten säännös ei mahdol
lista maa- ja vesialueiden ottamista puolus
tusvoimien käyttöön edellä tarkoitettua har
joitustoimintaa varten. Puolustusvoimien 
sodanaikainen vahvuus tulee olemaan 
430 000 henkeä. Tämän suuruisen ja alueel
lisen puolustusjärjestelmämme mukaisesti 
ryhmitetyn joukon kouluttaminen ei ole 
mahdollista ainoastaan puolustusvoimille 
pysyvästi kuuluvilla alueilla. 

Omaisuuden lunastuksesta puolustustarkoi
tuksiin annetun lain soveltaminen ei ole pe
rusteltua pelkästään tilapäisen harjoitusalu
etarpeen tyydyttämiseksi. Myöskään sotalai
tokselle rauhanaikana annettavista luontais
suorituksista annettu laki ei ole käyttökelpoi
nen, koska se on tarkoitettu puolustusvoi
mien normaaliajan toiminnallisiin tarpeisiin. 
Tämän vuoksi valmiuslain 33 §:n 4 kohdan 
sanamuotoa tulisi selkeyttää. Ehdotetulla, 
säännöksen kasuistisuuden poistavalla muu
toksella olisi vaikutusta myös liikenneminis
teriön hallinnonalalle. 

Pelastustoimi poikkeusoloissa 

Pelastustoimilaki (56111999) sisältää muun 
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muassa pelastustoimen hoitamista poik
keusoloissa koskevat toimivaltuudet ja muut 
tähän liittyvät säännökset. Eduskunnan pe
rustuslakivaliokunta on kahteen otteeseen 
korostanut tarvetta kytkeä tämä säännöstö 
valmiuslainsäädäntöön (Pe VM 10/1998 vp, 
s. 13 ja PeVL 31/1998 vp). 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Yleistä 

Esityksen tarkoituksena on varmistaa, että 
valmiuslainsäädäntö jatkuvasti vastaa sille 
asetettuja tavoitteita. Valmiuslainsäädännön 
perusratkaisuissa ei ole havaittu uudistamis
tarvetta. Ehdotusten tavoitteena on ottaa 
huomioon ne uudistustarpeet, jotka aiheutu
vat yhtäältä lainsäädännön kehittymisestä 
sekä toisaalta ovat tulleet ilmi valmiussuun
nittelun yhteydessä. 

Ehdotuksissa on kiinnitetty huomiota pe
rusoikeusuudistuksen vaikutuksiin. Valmius
lain ja puolustustilalain vanhentuneet viit
taukset perustuslain perusoikeussäännöksiin 
tarkistettaisiin. Lakeja ehdotetaan muutetta
viksi muun muassa niin, että niihin sisälty
vät yleiset syrjintäkiellot vastaisivat perus
tuslain 6 §:n 2 momentin yleissäännöstä. 

Selkeyden vuoksi valmiuslaissa ehdotetaan 
myös säädettäväksi sellaisista kansainvälis
ten ihmisoikeussopimusmääräysten mukaisis
ta ehdottomista perusoikeuksista, joista ei 
voida poiketa edes poikkeusolojen aikana. 
Lisäksi on pyritty täsmentämään, mitä perus
oikeuksia valmiuslain mukaisten toimival
tuuksien nojalla voitaisiin rajoittaa. 

Ehdotuksessa on otettu huomioon uuden 
perustuslain asetuksenautovaltaa koskeva 
säännös (80 §), jonka mukaan valtioneuvos
to antaa asetukset, jollei asetuksen antajasta 
ole erikseen säädetty. Tämän vuoksi val
miuslakia ja puolustustilalakia ehdotetaan 
muutettaviksi siten, että säilytettäisiin nykyi
nen järjestelmä, jossa lakien sisältämien toi
mivaltuuksien käyttöön ottamista tarkoittavat 
asetukset antaa tasavallan presidentti. 

Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset val
tioneuvostolle poikkeusoloissa annettavista 
uusista toimivaltuuksista. Ehdotuksilla saa
tettaisiin valmiuslaki ja puolustustilalaki vas
taamaan käytännön valmiussuunnittelussa 
ilmenneitä toimivaltuustarpeita. 

Lisäksi valmiuslakiin ja puolustustilalakiin 

tehtäisiin lainsäädännön muuttumisen vuoksi 
tarvittavat tarkistukset. 

Poikkeusolomäärittelyt 

Valmiuslain poikkeusolomäärittelyä ehdo
tetaan tarkistettavaksi siten, että siinä nimen
omaisesti mainittaisiin poikkeusolona myös 
sodan uhkaa merkitsevä vakava kansainväli
nen jännitystila, joka edellyttää välttämättö
miä toimenpiteitä Suomen puolustusvalmiu
den kohottamiseksi. Ehdotus vastaa valmius
lain perusteluja, joiden mukaan valmiuslain 
poikkeusolomääritelmän perustaksi otettiin 
puolustusneuvoston esittämä kriisityyppi
luokitus. Poikkeusolomäärittelyn täydentämi
nen poistaa poikkeusoloihin varautumistyös
sä esiintyneitä epäselvyyksiä. 

Ehdotukseen sisältyy myös puolustustila
lain poikkeusolomäärittelyn tarkistaminen. 
Ehdotuksen mukaan puolustustilan voimaan 
saattaminen olisi mahdollista sodan ja Suo
meen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen 
aikana sekä niihin rinnastettavissa vakavasti 
yleisen järjestyksen ylläpitämiseen vaikutta
vissa sisäisissä ja väkivaltaisissa levotto
muuksissa, joilla pyritään kumoamaan tai 
muuttamaan perustuslain mukainen valtiojär
jestys. Muutos on välttämätön siksi, että 
puolustustilalain mukaiset poikkeusolot on -
määritelty viittaamalla hallitusmuodon 
16 §:ään, joka kumottiin perusoikeusuudis
tuksen yhteydessä vuonna 1995. 

Rakentaminen 

Valmiuslakiin ehdotetaan lisättäväksi val
tioneuvostolle poikkeusoloissa annettavat 
valtuudet säännöstellä rakentamista. Sään
nöstely voisi toteutua keskeyttämällä käyn
nissä olevia toissijaisia rakennushankkeita ja 
epäämällä lupa uusilta toissijaisilta rakennus
kohteilta siihen saakka, kun näiden toteutta
miseen olisi irrotettavissa riittävästi rakenta
misen tuotannontekijöitä. V aitioneuvostolle 
ehdotetaan myös valtuuksia säätää, että ra
kentamisesta huolehtivat ovat velvollisia 
suorittamaan määrättyjä tehtäviä ja huolehti
maan määrätystä rakentamisesta poik
keusolojen aikaisten tarpeiden tyydyttämi
seksi. Poikkeusolojen aikainen rakentamisen 
tarve syntyy nopeasti ja tärkeimmät hank
keet on kyettävä toteuttamaan mahdolli
simman varhaisessa kriisin vaiheessa. Näi
den rakentamistarpeiden tyydyttämiseksi oli
si rakentamisen eri tuotannontekijöitä voita-
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va ohjata suoraan ensisijaisten rakennuskoh
teiden toteuttamiseen. 

Lakisääteinen vakuutus, sosiaaliavustukset 
ja toimeentulotuki 

Merkittävä osa väestöstä saa toimeentulon
sa sosiaaliturvajärjestelmästä. On todennä
köistä, että vaikeissa kriisiolosuhteissa järjes
telmän merkitys entisestään korostuu. Järjes
telmän toimintaedellytysten turvaamisella on 
siten keskeinen merkitys kriisinhallinnassa. 
Järjestelmä olisi pysytettävä keskeisiltä osil
taan toimintakykyisenä. Lakisääteinen sosi
aalivakuutusjärjestelmä ja muu lakisääteinen 
vakuutusturva sekä sosiaaliavustukset ja toi
meentulotuki olisi myös kyettävä sopeutta
maan niukentuneisiin yhteiskunnan voimava
roihin. Tämän vuoksi valmiuslakia ehdote
taan muutettavaksi siten, että valtioneuvosto 
voisi poikkeusoloissa valvoa ja säännöstellä 
myös lakisääteiseen vakuutukseen tai sosiaa
liavustukseen luettavia etuuksia ja toimeen
tulotukea sekä antaa säännöksiä niiden mää
räytymisperusteista ja toimeenpanosta. Jotta 
järjestelmät voitaisiin tarkoituksenmukaisel
la tavalla sopeuttaa poikkeuksellisiin oloihin, 
valtioneuvostolle ehdotetaan myös annetta
vaksi valtuudet säätää poikkeuksia mainittuja 
etuuksia sekä toimeentulotukea koskevista 
oikaisu- ja muutoksenhakumenettelyistä. 

Pelastustoimi poikkeusoloissa 

Valmiuslakia säädettäessä yhtenä tavoittee
na oli, että poikkeusolojen aikaiset viran
omaisten toimivaltuudet koottaisiin siihen. 
Tämän tavoitteen ja perustuslakivaliokunnan 
aiemmin mainittujen kannanottojen mukai
sesti ehdotetaan pelastustoimilakiin sisältyvät 
toimivaltuudet pelastustoimen hoitamisesta 
poikkeusoloissa siirrettäviksi valmiuslakiin. 

4. Esityksen vaikutukset 

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Täysimääräistä vahingonkorvausvelvolli
suutta koskevaa valmiuslain säännöstä (37 
§:n 1 momentti) ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että valtion vahingonkorvausvelvolli
suus ei voimassa olevaan lainsäädäntöön 
verrattuna laajenisi sen yksinomaan sen 
vuoksi, että pelastustoimilakiin nykyisin si
sältyvät poikkeusolojen toimivaltuussään
nökset siirrettäisiin valmiuslakiin. Toisaalta 

ehdotettujen uusien toimivaltuuksien sisällyt
täminen valmiuslakiin jossain määrin laajen
taa tätä vahingonkorvausvelvollisuuden alaa. 

Ehdotuksen mukaan vahingosta, jonka jo
ku on kärsinyt valmiuslain 15 §:n 1 momen
tin 1 kohdan tai 30-32 §:n, 33 §:n 1 mo
mentin, 34 tai 34 b §:n nojalla toteutetun 
toimenpiteen johdosta ja jota hänelle ei kor
vata muun lain nojalla, suoritettaisiin val
miuslain ehdotetun 37 §:n 1 momentin no
jalla täysi korvaus. Pykälän 2 momentin mu
kaisilla perusteilla korvaus voi olla täyttä 
määrää alempi kohtuullinen korvaus. 

Jos vahinkoa syntyisi siitä, että rakentami
sesta huolehtivat ovat velvollisia suoritta
maan määrättyjä tehtäviä tai huolehtimaan 
määrätystä rakentamisesta, suoritettaisiin siis 
valmiuslain 37 §:n mukaan täysi korvaus 
valtion varoista. Jos vahinkoa on vahingon 
kärsineen varallisuusolot ja muut olosuhteet 
huomioon ottaen pidettävä vähäisenä tai jos 
valtiontaloudelliset tai kansantaloudelliset 
syyt sitä vahinkojen suuren määrän vuoksi 
välttämättä vaativat, suoritettaisiin vahingos
ta kohtuullinen korvaus. Vahingosta, joka 
syntyy sen johdosta, että rakentamista ei saa 
aloittaa tai jatkaa ilman erityistä lupaa, ei 
valmiuslain nojalla suoritettaisi korvausta, 
ellei valtioneuvosto erikseen toisin säätäisi 
tai määräisi valmiuslain 38 §:n nojalla. 

Niihin vahinkoihin, jotka aiheutuisivat eh
dotetun 16 §:n 2 momentin nojalla annettu
jen säännösten johdosta, sovellettaisiin val
miuslain 38 §:ää. Vahingot tulisivat näin 
ollen korvattaviksi vain, jos valtioneuvosto 
siitä erikseen säätäisi. 

Valmiuslain 33 §:n 1 momentin nojalla 
annettujen määräysten johdosta aiheutunei
den vahinkojen korvaamiseen sovellettaisiin 
valmiuslain 37 §:ää. Pääsääntönä on tällöin 
täysi korvaus. Ehdotetun valmiuslain 33 §:n 
1 momentin 4 kohdan soveltamisesta aiheu
tuvat vahingot kuuluisivat edelleenkin val
miuslain 37 §:n soveltamisalaan. 

Valmiuslain ja puolustustilalain mukaiset 
toimivaltuudet voidaan ottaa käyttöön vain 
näissä laeissa mainituissa poikkeusoloissa. 
Ehdotettujen uusien toimivaltuuksien käyt
töön ottaminen määräytyisi sen mukaan, 
millaisia vaikutuksia vallitsevilla poik
keusoloilla on ja missä määrin tilanteen hal
litseminen on mahdollista säännönmukaisin 
toimivaltuuksin. Toimivaltuuksien käytöstä 
aiheutuvat taloudelliset kokonaisvaikutukset 
riippuvat kriisistä, jonka aikana toimival
tuuksia sovelletaan, eikä taloudellisia vaiku-
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tuksia sen vuoksi voida etukäteen arvioida. 
Ehdotettujen uusien toimivaltuuksien nor

maalioloissa aiheuttamat kustannukset joh
tuisivat lähinnä valmiussuunnitelmien laati
misesta ja muusta etukäteisvalmistelusta, 
johon viranomaisilla on valmiuslain 40 §:n 
nojalla velvollisuus. Tällaiset varautumiskus
tannukset arvioidaan vähäisiksi, eikä niitä 
voida yleensä erottaa viranomaisten sään
nönmukaisista toimintamenoista. 

4.2. Vaikutukset eri kansalaisryhmien 
asemaan 

Poikkeusolojen aikana viranomaiset voi
daan tilanteen hallitsemiseksi oikeuttaa käyt
tämään sellaisia toimivaltuuksia, joita heillä 
ei normaalioloissa ole. On kuitenkin tärkeää 
pyrkiä huolehtimaan siitä, ettei valmiuslain
säädännönkään mukaisten toimivaltuuksien 
nojalla voida perusoikeuksia rajoittaa enem
pää kuin tilanne välttämättä vaatii. 

Valmiuslakiin ehdotetuilla uusilla toimival
tuuksilla on tarkoitus varmistaa se, että yh
teiskunnan elintärkeät toiminnot voidaan 
turvata poikkeusoloissa. Mitä paremmin nä
mä toiminnot voidaan sopeuttaa poik
keusolojen vaatimuksiin sitä paremmin voi
daan myös huolehtia kaikkien henkilöiden 
elinmahdollisuuksien turvaamisesta. 

Rakentamista koskevilla valtioneuvoston 
toimivaltuuksilla voitaisiin taata se, että voi
mavarat voidaan poikkeusoloissa kohdistaa 
eri ihmisryhmien Ja yhteiskunnan toiminto
jen kannalta tärkeimpiin kohteisiin. Ehdote
tut toimivaltuudet mahdollistaisivat myös 
ihmisten erilaisten tarpeiden huomioon otta
misen nykyistä tehokkaammalla tavalla. 

Lakisääteistä vakuutusta, sosiaaliavustusta 
ja toimeentulotukea koskevalla ehdotuksella 
pyritään järjestelmien toiminnan vaarantues
sa turvaamaan kaikille perustoimeentulo sen 
sijaan, että järjestelmien toiminnan estyessä 
joidenkin toimeentulo saattaisi vakavasti vaarantua-
Lisäksi ehdotuksella pyritään eri ihmisryh

mien tasa-arvoiseen kohteluun siten, että toi
meentulo olisi riippumaton siitä, mistä läh
teestä se on peräisin. 

5. Asian valmistelu 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama 
Poikkeusolojen toimeentuloturvatyöryhmä 
teki 28 päivänä kesäkuuta 1991 luovuttamas
saan muistiossa ehdotuksen lakisääteisen 
toimeentuloturvan säännöstelyä koskevien 

toimivaltuuksien lisäämisestä valmiuslakiin 
(STM 1991: 15). Sosiaali- ja terveysministe
riön asettama Siirretyn väestön järjestelytyö
ryhmä totesi puolestaan 31 päivänä maalis
kuuta 1993 päivätyssä muistiossaan (STM 
1993: 15), että Poikkeusolojen toimeentulo
turvatyöryhmän ehdotuksen pohjalta tulisi 
suorittaa jatkovalmistelu. 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 28 päi
vänä maaliskuuta 1996 työryhmän, jonka 
tehtävänä oli selvittää 30 päivään huhtikuuta 
1997 mennessä ne ongelmat, jotka liittyvät 
lakisääteisten vakuutusten sekä niitä koske
vien sosiaali- ja terveysministeriön toiminta
mahdollisuuksien varmistamiseen valmius
lain 2 §:ssä tarkoitetuissa vaikeissa ja pitkä
aikaisissa kriisitilanteissa. Tämän Sosiaaliva
kuutuksen kriisivalmiustyöryhmän muistioon 
(STM:n työryhmämuistiaita 1997:1 0) sisältyi 
ehdotus valmiuslain 16 §:n muuttamisesta. 

Vuonna 1995 toteutetussa ministeriöiden 
valmiuspäällikköharjoituksessa todettiin, että 
valmiuslakia tulisi tarkistaa ja täydentää ra
kentamista ja lakisääteistä toimeentuloturvaa 
koskeviita osilta sekä selvittää virkamiehiä 
koskevaa sääntelyä poikkeusoloissa. 

Oikeusministeriö asetti 14 päivänä loka
kuuta 1996 työryhmän, jonka tehtävänä oli 
selvittää valmiuslain ja puolustustilalain tar
kistamistarve, ottaen huomioon muun muas
sa perusoikeusuudistus ja Suomen ED-jä
senyys sekä laatia tarvittavat ehdotukset sää
dösmuutoksiksi. Valmiuslainsäädännön tar
kistaruistyöryhmä pyysi 8 päivänä marras
kuuta 1996 niitä ministeriöitä, jotka eivät 
olleet työryhmässä edustettuina, sekä Suo
men Kuntaliittoa, Kuntien Eläkevakuutusta, 
kansaneläkelaitosta ja Huoltovarmuuskeskus
ta saattamaan työryhmän tietoon omilla hal
linnonaloillaan mahdollisesti esiintyneet tar
peet valmiuslain ja puolustustilalain tarkista
miseksi. Valmiuslainsäädännön tarkistamis
työryhmä luovutti mietintönsä 29 päivänä 
huhtikuuta 1997. Sosiaalietuuksien osalta 
työryhmän mietintöön sisältynyt ehdotus 
valmiuslain 16 §:n muuttamisesta oli saman
lainen kuin sosiaali- ja terveysministeriön 
asettama Sosiaalivakuutuksen kriisivalmius
työryhmä oli muistiossaan ehdottanut. 

Oikeusministeriö pyysi valmiuslainsäädän
nön tarkistamistyöryhmän mietinnöstä lau
sunnot ministeriöiltä, valtioneuvoston oi
keuskanslerilta, eduskunnan oikeusasiamie
heltä, eräiltä lääninhallituksilta (mukaan lu
kien Ahvenanmaa) ja alueellisilta ympäristö
keskuksilta, pääesikunnalta, eläketurvakes-
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kukselta, Huoltovarmuuskeskukselta, kansan
eläkelaitokselta, valtiokonttorilta, Suomen 
Pankilta ja Rahoitustarkastukselta. Lisäksi 
lausunnot pyydettiin Suomen Ammattiliit
tojen Keskusjärjestö SAK ry:ltä, Teollisuu
den ja Työnantajain Keskusliitolta, Suomen 
Pankkiyhdistykseltä, eräiltä eläke- ja vakuu
tutusalalla toimiviita järjestöiltä ja muilta 
toimijoilta sekä eräiltä rakennusalan järjes
töiltä. Lausunnoissa suhtauduttiin työryhmän 
ehdotuksiin yleensä myönteisesti. Vakuu
tusala kiinnitti lausunnoissaan huomiota sii
hen, että poikkeusoloissa saattaa olla tarvetta 
järjestää sosiaalisia etuuksia koskevat muu
toksenhakumenettelyt normaalioloista poik
keavalla tavalla. 

Puolustusneuvosto käsitteli valmiuslainsää
dännön uudistamista kokouksessaan 22 päi
vänä lokakuuta 1997 sekä uudelleen 25 päi
vänä elokuuta 1999. Puolustusneuvosto tote
si, että valmistelua voitiin jatkaa esitetyltä 
pohjalta. 

Hallituksen esitys perustuu pääosiltaan 
Valmiuslainsäädännön tarkistamistyöryhmän 
ehdotukseen ja siitä annettuihin lausuntoihin. 
Ehdotuksen jatkovalmistelu on tehty oikeus
ministeriössä virkatyönä. 

6. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

6.1. Riippuvuus muista esityksistä 

Oikeusministeriön asettama sananvapaus
toimikunta (komiteanmietintö 1997:3) esitti 
18 päivänä helmikuuta 1997 luovuttamas
saan mietinnössä ehdotuksen uudeksi laiksi 
sananvapauden käyttämisestä joukkoviestin
nässä. Valmiuslainsäädännön tarkistaruistyö
ryhmä sisällytti mietintöönsä ehdotuksen 
puolustustilalain 14 §:n tarkistamisesta ky
seistä ehdotusta vastaavaksi. Tämän sään
nöksen tarkistaminen on kuitenkin katsottu 
tarkoituksenmukaisimmaksi toteuttaa sanan
vapauslainsäädännön uudistamista koskevan 
hallituksen esityksen yhteydessä. Samassa 
yhteydessä tulisi harkita myös viestintää ja 
tiedotusta koskevien puolustustilalain 13, 15, 
33 ja 34 §:n sekä valmiuslain 43 §:n tarkis
tamistarve. 

Valtiovarainministeriö on asettanut 16 päi
vänä helmikuuta 1999 työryhmän selvittä
mään rahoitusmarkkinoiden sääntelyä poik
keusoloissa. Työryhmän tehtävänä on laatia 
ehdotus Suomen euroalueeseen osallistumi
sesta johtuvista muutoksista rahoitusmark-

kinoita koskevaan valmiuslainsäädäntöön 
ottaen huomioon Euroopan yhteisön perusta
ruissopimuksen määräykset. Lisäksi työryh
män tulee tarvittaessa tehdä ehdotukset 
muiksi rahoitusmarkkinoiden poikkeusoloi
hin varautumista koskeviksi säännöksiksi. 

6.2. Riippuvuus kansainvälisistä 
sopimuksista ja velvoitteista 

Valmistelussa on kiinnitetty huomiota 
siihen, että valmiuslain ja puolustustila
lain säännökset olisivat sopusoinnussa Suo
men kansainvälisoikeudellisten velvoitteiden 
kanssa. Erityisen merkittäviä tässä suhteessa 
ovat KP-sopimus ja Euroopan ihmisoikeus
sopimus. 

Esityksessä on pyritty varmistamaan val
miuslain ja puolustustilalain yhteensopivuus 
myös Euroopan unionin jäsenyydestä aiheu
tuvien velvoitteiden kanssa. 

Valmiuslainsäädäntö ei sinänsä kuulu Eu
roopan yhteisön toimivaltaan, mutta val
miuslainsäädännön mukaiset toimenpiteet 
ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden toteut
tamisella saattaa olla syvällekäyviä vaikutuk
sia ennen kaikkea sisämarkkinoiden toimin
taan, jota voidaan pitää yhtenä Euroopan 
yhteisön keskeisimmistä sääntelyalueista. 
Euroopan yhteisön perustaruissopimuksessa 
sallitaan neljän vapauden (tavaroiden, henki
löiden, palveluiden ja pääomien vapaa liik
kuvuus) rajoittaminen tietyin edellytyksin. 
Kaikkien neljän vapauden osalta on yhtenä 
rajoitusperusteena mainittu yleinen järjestys 
tai turvallisuus. Määräyksiä voidaan luon
nehtia erityisiksi, yleiseen järjestykseen ja 
turvallisuuteen liittyviksi poikkeusperusteik
si. 

Näiden sopimusmääräysten lisäksi Euroo
pan yhteisön perustaruissopimuksen 296-298 
artikla sisältävät määräyksiä, joiden nojalla 
jäsenvaltio voi turvallisuusetujensa perusteel
la tietyissä tilanteissa toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen määräysten estämättä. 
Näiden artiklojen sisältämiä määräyksiä voi
daan luonnehtia perustaruissopimuksen sisäl
tämiksi yleisiksi turvallisuuspoikkeuksiksi. 
Artiklojen soveltamista valvoo komissio 298 
artiklan mukaisesti. 

Perustamissopimuksen 296 artiklan 1 koh
ta jakautuu kahteen alakohtaan. Näistä en
simmäisen mukaan mikään jäsenvaltio ei ole 
velvollinen antamaan tietoja, joiden ilmaise
misen se katsoo "keskeisten turvallisuusetu
jensa vastaiseksi". Artiklan toinen alakohta 
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(b alakohta) on rajattu soveltamiskohteensa 
puolesta. Sen mukaisesti toteutettavat toi
menpiteet ovat sellaisia, jotka jäsenvaltio 
katsoo tarpeellisiksi keskeisten turvallisuus
etujen turvaamiseksi ja jotka liittyvät asei
den, ammusten ja sotatarvikkeiden tuotan
toon tai kauppaan. Artiklan 1 kohdan b ala
kohdan soveltamista rajataan artiklan 2 koh
dassa, jonka mukaan neuvosto vahvistaa lis
tan niistä tuotteista, joihin sovelletaan mai
nittua alakohtaa. Tällainen lista onkin vah
vistettu vuonna 1958 eikä sitä ole sen jäl
keen muutettu. Sitä ei ole myöskään julkais
tu. Artiklan 1 kohdan b alakohdan sovelta
mista rajataan edelleen alakohdan viimeises
sä virkkeessä asetetulla vaatimuksena siitä, 
että toteutetut "toimenpiteet eivät kuitenkaan 
saa heikentää sellaisten tuotteiden kilpailun 
edellytyksiä yhteismarkkinoilla, joita ei ole 
tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen käyt
töön". 

Perustamissopimuksen 297 artikla eroaa 
edellisestä artiklasta kahdessa suhteessa. En
sinnäkin artikla on kirjoitettu lähtien jäsen
valtioiden keskinäisen neuvotteluvelvoitteen 
toteuttamisesta ja jäsenvaltion oikeus ryhtyä 
jäsenyysvelvoitteista poikkeaviin toimenpi
teisiin käy siitä ilmi vain epäsuorasti. Toi
seksi artiklassa ei ole määritelty jäsenvaltion 
toteuttamien toimenpiteiden luonnetta tai 
kohdetta, vaan sen soveltamisedellytyksiä on 
rajattu luettelemalla ne tilanteet, joissa artik
laa voidaan soveltaa. 

Artikla voi tulla sovellettavaksi ensinnäkin 
ulkoiseen turvallisuuteen liittyvissä tilanteis
sa, joita artiklassa kuvataan termeillä 
"sodassa tai sodan uhkaa merkitsevässä va
kavassa kansainvälisessä jännitystilassa". 
Toinen soveltamistilanne liittyy jäsenvaltion 
sisäiseen turvallisuuteen. Tämä edellytys on 
artiklassa kuvattu siten, että kyseessä ovat 
"toimenpiteet, joihin jäsenvaltio voi joutua 
turvautumaan yleisen järjestyksen ylläpitämi
seen vaikuttavissa vakavissa sisäisissä levot
tomuuksissa". Kolmas soveltamisedellytys 
liittyy kansainvälisten velvoitteiden täyttämi
seen. Kyse on tilanteista, joissa valtio toteut
taa jäsenyysvelvoitteidensa vastaisia toimen
piteitä "täyttääkseen velvoitteet, joihin se on 
sitoutunut rauhan ja kansainvälisen turvalli
suuden ylläpitämiseksi". 

Artiklan soveltamisedellytyksistä on pää
teltävissä, että jäsenvaltion toteuttamien toi
menpiteiden tulee olla tilapäisiä. Toimenpi
teiden tarkoituksena on kriisitilanteiden saa
minen hallintaan, mitä osaltaan ilmentää ar
tiklan sisältämä jäsenvaltioiden välinen neu
votteluvelvoite. Näiden neuvottelujen tavoit
teena on artiklan mukaan estää se, että jä
senvaltion toteuttamat toimenpiteet vaikuttai
sivat yhteismarkkinoiden toimintaan. 

Artikloista ei ole suoraan niitä koskevaa 
yhteisöjen tuomioistuimen soveltamiskäytän
töä. Joissakin tapauksissa näitä artikloja on 
kuitenkin sivuttu. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Valmiuslaki 

1 §. Valmiuslain 1 §:n 1 momenttia ehdo
tetaan tarkistettavaksi poistamalla siitä viit
taus kansalaisuuteen perusoikeuksien henki
löllisen soveltamisalan määrittäjänä. Vuonna 
1995 voimaan tulleessa perusoikeusuudistuk
sessa laajennettiin perusoikeussäännösten 
suojaama henkilöpiiri kattamaan pääsääntöi
sesti kaikki Suomen oikeudenkäyttöpiirissä 
olevat ihmiset. Tämän vuoksi valmiuslain 
tarkoitusta määrittävään 1 §:ään tulee tehdä 
vastaava muutos. 

2 §. Valmiuslain poikkeusolomäärittelyä 
ehdotetaan täydennettäväksi lisäämällä lain 
2 §:n 3 kohtaan sodanuhkaa merkitsevä va
kava kansainvälinen jännitystila, joka edel
lyttää välttämättömiä toimenpiteitä Suomen 
puolustusvalmiuden kohottamiseksi. Muilta 
osin säännös pysyisi ennallaan. 

Ehdotuksella on tarkoitus täsmentää val
miuslain poikkeusolomäärittelyä ja saattaa se 
vastaamaan puolustusneuvoston kriisityyppi
luokitusta. Valmiuslain säätämiseen johta
neen hallituksen esityksen perusteluissa to
dettiin nimenomaisesti, että lain poik
keusolomäärittelyn perustaksi on otettu puo
lustusneuvoston esittämä kriisityyppiluoki
tus. Tähän kuuluu myös kansainvälisen ti
lanteen kiristyminen. 

Valmiuslain poikkeusolomäärittely llä on 
keskeinen merkitys myös lain 40 §:ssä sää
detyn varautumisvelvoitteen käytännön to
teuttamisessa. Velvoitteen piirissä olevien 
tulee valmiussuunnitelmin ja muin etukäteis
valmisteluin varmistaa tehtäviensä mahdolli
simman häiriötön hoitaminen valmiuslaissa 
tarkoitetuissa poikkeusoloissa. 

Edellytykseksi kansainvälisen jännitystilan 
tulkitsemiselle poikkeusoloksi ehdotetaan, 
että se olisi vakavuudeltaan sodanuhkaa 
merkitsevä. Arvioitaessa tilanne poik
keusoloksi noudatetaan valmiuslaissa säädet
tyjä riittämättömyys- ja välttämättömyyskri
teerejä. Soveltamista rajaa tällöin vaatimus, 
jonka mukaan tilanteen tulee olla sellainen, 
ettei normaaleilla toimivaltuuksilla tulla toi
meen. Tilanteen tulee myös edellyttää välttä
mättömiä toimenpiteitä Suomen puolustus
valmiuden kohottamiseksi. Puolustusval
miudella ei säännöksessä tarkoitettaisi luon-

teeltaan pelkästään sotilaallisia toimenpiteitä, 
vaan se käsittäisi kaikki yhteiskuntaelämän 
eri alojen sellaiset toimet, jotka ovat välttä
mättömiä valmiuslain 1 §:ssä tarkoitettujen 
kansallisten, yhteiskunnallisten ja jokaiselle 
yksilölle tärkeiden etujen ja arvojen suojaa
miseksi. 

Säännöksessä tarkoitettu jännitystila saat
taa vaatia esimerkiksi sellaisia sotilaallisen 
valmiuden kohottamistoimia, jotka edellyttä
vät jopa usean kuukauden valmisteluaikaa. 
Tällaisia ovat muun muassa suojarakentami
nen ja puolustusvälineteollisuuden kriisiai
kaisen tuotantokapasiteetin luominen. Lisäk
si niihin saattaa liittyä myös valvonta-, sään
nöstely- ja määräystoimivallan käyttöä. Puo
lustuslaitteiden rakentamiseksi sekä joukko
jen ja niiden käyttämän materiaalisen toi
mintakyvyn varmistamiseksi voi olla välttä
mätöntä saada nopeasti käyttöön maa-aluei
ta. Siviiliyhteiskunnan toimintoihin puolus
tusvalmiuden kohottamista edellyttävä, vaka
va kansainvälinen jännitystila voi vaikuttaa 
siten, että maamme taloudellista huoltovar
muutta saatetaan joutua turvaamaan erityis
toimin, muun muassa estämällä strategisen 
materiaalin ja muiden kriisiherkkien hyödyk
keiden maastavienti. Vakava kansainvälinen 
jännitystila on tarpeen mainita valmiuslaissa 
itsenäisenä poikkeusolona myös, koska se 
voi poiketa monella tapaa valmiuslaissa tar
koitetusta taloudellisesta kriisistä. 

Ehdotettu valmiuslain 2 §:n 3 kohdan täs
mennys ei olisi myöskään ristiriidassa Eu
roopan yhteisön perustamissopimuksen 297 
artiklan kanssa, jonka mukaan jäsenvaltiolla 
on mahdollisuus turvautua sodan uhkaa mer
kitsevässä vakavassa kansainvälisessä jänni
tystilassa toimenpiteisiin, jotka vaativat mui
den jäsenvaltioiden kanssa käytäviä neuvot
teluja, jotta estettäisiin näiden toimenpitei
den vaikuttaminen yhteismarkkinoiden toi
mintaan. 

3 §. Pykälää ehdotetaan tarkistettavaksi 
siten, että siitä nimenomaisesti kävisi ilmi 
säännöksessä tarkoitetun asetuksen olevan 
tasavallan presidentin antama. Uuden perus
tuslain 80 §:n mukaan tasavallan presidentin 
lisäksi myös valtioneuvosto ja ministeriö 
voivat antaa asetuksia. Jollei asetuksenanto
valtuutta ole perustuslain tai lain nimen
omaisella säännöksellä osoitettu tasavallan 
presidentille tai ministeriölle, valtioneuvosto 
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antaa asetukset. 
Koska valmiuslain mukaisten toimival

tuuksien käyttäjänä on valtioneuvosto, on 
tarkoituksenmukaista säilyttää voimassa ole
van valmiuslain mukainen järjestelmä, jossa 
toimivaltuuksien käyttöönottaminen ei tapah
du yksinomaan valtioneuvoston omalla pää
töksellä vaan jossa edellytetään myös tasa
vallan presidentin myötävaikutusta. Tätä 
puoltaa myös se, että uudenkin perustuslain 
mukaan tasavallan presidentti on puolustus
voimien ylipäällikkö (128 §:n 1 mom.). Ta
savallan presidentti päättää niin ikään sodas
ta ja rauhasta eduskunnan suostumuksella 
(93 §:n 1 mom.). 

4 §. Pykälässä säädetään menettelystä, jota 
voidaan lain 3 §:stä poiketen soveltaa kii
reellisissä tapauksissa. Pykälän 1 momentin 
sanamuotoa ehdotetaan selvyyden vuoksi 
tarkistettavaksi niin, että siitä nimenomaises
ti ilmenisi asetuksenautovallan myös kiireti
lanteissa kuuluvan tasavallan presidentille. 
Muilta osin viitataan edellä 3 §:n peruste
luissa todettuun. 

5 §. Pykälän säännökset koskevat sellaista 
poikkeuksellista tilannetta, jossa hallitus pi
tää valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien 
käyttämistä edelleen välttämättömänä mutta 
jossa eduskunta ei vielä ole ehtinyt tehdä 
päätöstä tätä varten tarvittavasta uudesta ase
tuksesta. Pykälän sanamuotoa ehdotetaan 
selvyyden vuoksi tarkistettavaksi siten, että 
siitä nimenomaisesti ilmenisi asetuksenauto
vallan myös säännöksessä tarkoitetuissa 
poikkeuksellisissa tapauksissa kuuluvan tasa
vallan presidentille. Muilta osin viitataan 
edellä 3 §:n perusteluissa todettuun. 

6 §. Pykälän sanamuotoa ehdotetaan uuden 
perustuslain vuoksi muutettavaksi siten, että 
siinä ilmaistaisiin valtioneuvoston antavan 
asetuksella valmiuslain 4 luvun toimival
tuuksien käyttämistä koskevat säännökset. 
Kuten valmiuslain säätämiseen johtaneen 
hallituksen esityksestä 48 §:n yksityiskohtai
sista perusteluista (HE 248/1989 vp, s. 37) 
ilmenee, valmiuslain 6 §:n säännöksen on 
alun perin tarkoitettu kattavan myös sellaiset 
tapaukset, joissa valtioneuvosto tekee yksit
täisiä hallintopäätöksiä. Vaikka valtioneu
vosto yleensä käyttäisikin valmiuslain 4 lu
vun mukaista toimivaltaansa antamalla ase
tuksella yleisiä säännöksiä, ehdotetaan pykä
lässä asetuksen rinnalla mainittaviksi kuiten
kin myös päätökset, jotta säännöksen sovel
tamisala ei supistuisi alun perin tarkoitetusta. 

Pykälästä poistettaisiin myös maininta sii-

tä, että valtioneuvosto antaisi säädökset 3-5 
§:ssä tarkoitettujen tasavallan presidentin 
asetusten nojalla. Vaikka poikkeusolojen 
toteaminen edellyttääkin tasavallan presiden
tin asetusta ja vaikka näissä tasavallan presi
dentin asetuksissa tuleekin yksilöidä, mitä 
toimivaltuuksia valtioneuvosto voi käyttää, 
perustuu valtioneuvoston asetuksenautovalta 
viime kädessä valmiuslakiin ja erityisesti sen 
4 luvun toimivaltuussäännöksiin. 

7 §. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi uuden 
perustuslain voimaantulosta aiheutuvat ase
tuksenautovaltaan liittyvät tarkistukset. Ku
ten edellä on esitetty, 6 §:n on tarkoitettu 
kattavan myös valtioneuvoston tekemät hal
lintopäätökset Tämän vuoksi säännöksen 1 
momentissa mainittaisiin valtioneuvoston 
asetuksen rinnalla myös päätös. 

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin uuden 
perustuslain asetuksenautovaltaa koskevasta 
sääntelystä aiheutuvat muutokset. Momentti 
koskee tilanteita, joissa jonkin valmiuslain 4 
luvussa tarkoitetun toimivaltuuden käyttö
edellytykset lakkaavat. Tällainen lakkaami
nen voi tulla kyseeseen erityisesti siinä ta
pauksessa, että valmiuslain 8 §:ssä toimival
tuuksien käyttämiselle asetetutyleiset edelly
tykset eivät enää täyty. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan tehtäväk
si 6 ja 7 §:ään ehdotetuista muutoksista ai
heutuvat tarkistukset. Valmiuslain säätämi
seen johtaneesta hallituksen esityksestä (HE 
24811989 vp, s. 17) ilmenee, että 7 §:n 3 
momentissa on tarkoitettu yksittäisten pää
tösten voimassaolon lakkaamista sen vuoksi, 
että niiden oikeudellinen perusta kumoutuu. 
Selvyyden vuoksi säännöksessä ehdotetaan 
erikseen mainittavaksi tilanne, jossa valtio
neuvoston asetuksella käytetään useita eri 
toimivaltuuksia mutta jossa jonkin yksittäi
sen toimivaltuuden käyttöedellytykset päätty
vät pykälän 2 momentissa tarkoitetulla taval
la. 

9 §. Pykälä on viranomaisten toimivallan 
käyttöä rajoittava säännös, koska toimival
tuuksia ei saa käyttää eikä panna täytäntöön 
tavalla, joka on ristiriidassa valmiuslain 9 
§:n kanssa. Ehdotuksen mukaan säännökses
tä poistettaisiin viittaukset hallitusmuodon 
yksittäisiin pykäliin. Sen sijaan siinä nimet
täisiin ne perusoikeudet, joista säännöksessä 
kulloinkin on kysymys. 

Pykälän 1 momenttiin sisältyvä yleinen 
syrjintäkielto ehdotetaan tarkistettavaksi si
ten, että se vastaisi nykyisin hallitusmuodon 
5 §:n 2 momenttiin sisältyvää syrjintäkieltoa. 
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Vastaava säännös on uuden perustuslain 6 
§:n 2 momentissa. Valmiuslain syrjintäkiel
lolla on merkitystä sekä osoitettaessa poik
keusolojen aikaisia toimivaltuuksia käytettä
viksi tasavallan presidentin asetuksin että 
niitä valtioneuvoston asetuksin käytettäessä. 
Ehdotuksen tarkoituksena on estää henkilöi
den asettaminen ilman hyväksyttävää perus
tetta eri asemaan säännöksessä mainituilla 
henkilöön liittyvillä erotteluperusteilla. Sään
nöksessä ei siis edellytetä, että kaikki henki
löt saisivat kaikissa suhteissa samanlaisen 
kohtelun, elleivät asiaan vaikuttavat olosuh
teet ole samanlaiset. Voimassa olevan val
miuslain 9 §:n 1 momentin sisältö on tarkoi
tettu ymmärrettäväksi samanlaiseksi kuin 
aikaisemmin hallitusmuodon 5 §:ssä ilmais
tun yhdenvertaisuusperiaatteen merkitys on 
katsottu lainsäädäntökäytännössä. 

Voimassa oleva hallitusmuodon 5 §:n 2 
momentin syrjintäkielto otettiin lakiin perus
oikeusuudistuksen yhteydessä. Sekä hallitus
muodon että valmiuslain syrjintäkiellon suo
ranaisena taustana ovat olleet kansainvälisten 
ihmisoikeussopimusten yhdenvertaisuutta 
turvaavat määräykset ja syrjintäkiellot Halli
tusmuodon 5 §:n 2 momentin luettelo kielle
tyistä syrjintäperusteista ei ole tyhjentävä, 
vaan syrjintä on kielletty myös muun henki
löön liittyvän syyn perusteella. Samalla ta
valla on tulkittava voimassa olevan valmius
lain 9 §:n 1 momentin sisältämää syrjintä
kieltoa. Sen mukaan syrjintä on kielletty 
myös muun, säännöksessä lueteltuihin kiel
lettyihin erotteluperusteisiin verrattavan syyn 
vuoksi. Ehdotetulla muutoksella on tarkoitus 
estää perustuslaissa ja valmiuslaissa lueteltu
jen kiellettyjen erotteluperusteiden eroista 
mahdollisesti johtuvat epäselvyydet. 

Ehdotetun pykälän 2 momentti vastaa voi
massa olevan pykälän 2 momentin ensim
mäistä virkettä. Sen mukaan poikkeusoloissa 
ei saa rajoittaa kenenkään oikeuksia enem
pää kuin tilanteen hallitseminen välttämättä 
edellyttää. 

Ehdotetussa 3 momentissa säädettäisiin 
sellaisista ehdottomasti suojatuista oikeuksis
ta, joista ei voida poiketa edes poikkeusolo
jen aikana. KP-sopimuksen 4 artiklassa ja 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 artik
lassa on lueteltu sellaiset ehdottomasti suoja
tut oikeudet, joista ei voida poiketa edes 
yleisen hätätilan aikana. Tällaisia ehdottomia 
oikeuksia ovat KP-sopimuksen 4 artiklan 
mukaan oikeus elämään, kidutuksen sekä 
julman, epäinhimillisen tai halventavan koh-
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telun tai rangaistuksen kielto, orjuuden ja 
velkavankeuden kielto, taannehtivan rikos
lain kielto ja Iievemmän lain periaate, oikeus 
tulla tunnustetuksi henkilönä oikeudellisessa 
mielessä sekä ajatuksen, omantunnon ja us
konnon vapaus. Euroopan ihmisoikeussopi
muksen 15 artiklan luettelo on hieman sup
peampi. Toisaalta sen seitsemännen lisä
pöytäkirjan 4 artiklaan sisältyy myös ehdo
ton kielto syyttää tai rangaista kahdesti sa
masta teosta (ne bis in idem -periaate). 

Hallitusmuodon 16 a §:n 2 momentin mu
kaan lailla voidaan säätää perusoikeuksista 
sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat 
välttämättömiä Suomeen kohdistuvan aseelli
sen hyökkäyksen samoin kuin vakavuudel
taan aseelliseen hyökkäykseen lain mukaan 
rinnastettavien, kansakuntaa uhkaavien poik
keusolojen aikana. Lisäedellytyksenä on, että 
rajoitukset ovat Suomen kansainvälisten ih
misoikeusvelvoitteiden mukaisia. Viittaus 
kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin ko
rostaa muun muassa sitä, että KP-sopimuk
sen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
mukainen joidenkin oikeuksien ehdoton suo
ja sitoo myös Suomea. Tämän vuoksi val
miuslain 9 §:n 3 momentissa lueteltaisiin 
eräitä ehdottomasti suojattuja oikeuksia sa
maan tapaan kuin voimassa olevan 9 §:n 2 
momentin toisessa virkkeessä. 

Pykälän 3 momentin mukaan sellaisia oi
keuksia, joita valmiuslain nojalla ei saa ra
joittaa, olisivat hallitusmuodossa turvattu 
oikeus elämään ja henkilökohtaiseen koske
mattomuuteen sekä uskonnon ja omantunnon 
vapaus. Ketään ei myöskään saisi lain nojal
la kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. Suo
men kansainvälisten ihmisoikeusvelvoittei
den takia muitakaan ihmisoikeussopimuksis
sa ehdottomasti suojattuja perusoikeuksia ei 
voida rajoittaa, vaikka niitä kaikkia ei ole
kaan säännöksessä lueteltu. Ketään ei esi
merkiksi voitaisi poikkeusoloissakaan pitää 
syyllisenä rikokseen tai tuomita rangaistuk
seen sellaisen teon perusteella, jota ei teko
hetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi, 
eikä ketään voitaisi tuomita ankarampaan 
rangaistukseen kuin tekohetkellä on laissa 
säädetty. 

Henkilökohtaisella koskemattomuudella 
tarkoitetaan lähinnä ruumiillista koskematto
muutta. Se sisällytettiin hallitusmuotoon ni
menomaisena perusoikeutena vasta perusoi
keusuudistuksen yhteydessä, vaikka henkilö
kohtaisen koskemattomuuden suoja olikin 
vakiintuneesti johdettu hallitusmuodon 6 
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§:ssä turvatusta henkilökohtaisesta vapaudes
ta. Valmiuslain mukaisista toimivaltuuksista 
mikään ei oikeuta loukkaamaan kenenkään 
henkilökohtaista koskemattomuutta. Lain 
41 §:ssä tarkoitetut tarkastukset eivät tarkoi
ta henkilöön käypiä tarkastuksia vaan ni
menomaan tiloihin kohdistuvia tarkastuksia. 
Tämä toimivaltuus voi sen sijaan loukata 
henkilön kotirauhaa, mikä on todettu jo val
miuslain säätämiseen johtaneen hallituksen 
esityksen perusteluissa. 

Myös omantunnon vapaus on oikeus, joka 
vasta perusoikeusuudistuksen myötä sisälly
tettiin hallitusmuotoon nimenomaisesti suo
jattuna perusoikeutena. Se kattaa sekä us
konnolliset että muut maailman- tai elämän
katsomukset. 

Ehdotuksen mukaan 9 §:n 3 momentissa ei 
enää säädettäisi kunnian ehdottomasta suo
jasta. Ennen perusoikeusuudistusta kunnian 
suojasta säädettiin hallitusmuodon 6 §:n 1 
momentissa (hengen ja kunnian suoja). Ny
kyisin kunnian suoja turvataan yksityiselä
män ja kotirauhan yhteydessä hallitusmuo
don 8 §:ssä. Uudessa perustuslaissa vastaava 
säännös sisältyy 10 §:n 1 momenttiin. Val
miuslaissa kunnian suojaa koskevan sään
nöksen merkitys on ollut lähinnä periaatteel
linen. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin sellai
sista perustuslaissa turvatuista perusoikeuk
sista, joita voidaan rajoittaa vain Suomeen 
kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen ja sodan 
aikana. Tällaisia oikeuksia olisivat sanan-, 
kokoontumis-, mielenosoitus- ja yhdistymis
vapaus (hallitusmuodon 10 §:n 1 mom. ja 
10 a § sekä uuden perustuslain 12 §:n 1 
mom. ja 13 §) sekä kirjeen, puhelun ja 
muun luottamuksellisen viestin salaisuus 
(hallitusmuodon 8 §:n 2 momentti ja uuden 
perustuslain 10 §:n 2 mom.), oikeus käyttää 
viranomaisissa omaa kieltään (hallitusmuo
don 14 §:n 2 mom. ja uuden perustuslain 17 
§:n 2 mom.) ja oikeus oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin (hallitusmuodon 16 § ja 
uuden perustuslain 21 §). Pääosiltaan mo
mentti vastaa asiasisällöltään valmiuslain 
voimassa olevan 9 §:n 2 momentin viimeistä 
virkettä. Ehdotuksessa on nimenomaisesti 
mainittu ne perusoikeudet, joista säännökses
sä on kyse. Uutena nimenomaisena oikeute
na säännöksessä suojattaisiin mielenosoitus
oikeus. Ennen perusoikeusuudistustakin kat
sottiin, että yleisen kokoustilaisuuden toi
meenpaneminen mielenosoituksen muodossa 
ja sellaiseen osallistuminen oli yksi hyväk-

syttävä tapa käyttää kokoontumis- ja sanan
vapautta. 

Oikeuteen lähteä maasta voidaan hallitus
muodon 7 §:n 2 momentin nojalla lailla sää
tää välttämättömiä rajoituksia muun muassa 
maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen 
turvaamiseksi. Vastaava säännös sisältyy 
uuden perustuslain 9 §:n 2 momenttiin. Val
miuslaki ei kuitenkaan sisällä sellaisia toimi
valtuuksia, joiden nojalla kenenkään oikeutta 
lähteä maasta voitaisiin rajoittaa. Tämän 
vuoksi tätä oikeutta ei ole ehdotettu mainit
tavaksi momentissa. 

Oikeudella oikeudenmukaiseen oikeuden
käyntiin tarkoitetaan tässä yhteydessä halli
tusmuodon 16 §:ssä turvattua oikeutta saada 
asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman 
aiheetonta viivytystä lain mukaan toimival
taisessa tuomioistuimessa tai muussa viran
omaisessa sekä oikeutta saada oikeuksiaan ja 
velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomiois
tuimen tai muun riippumattoman lainkäyttö
elimen käsiteltäväksi. Oikeus oikeudenmu
kaiseen oikeudenkäyntiin on perustuslakiin 
kirjattu prosessuaalinen perusoikeus, jolla on 
yksilön oikeusaseman kannalta tärkeä merki
tys. Tätä ennen hallitusmuodossa oli vain 
suppea säännös oikeudesta lailliseen tuomi
oistuimeen (hallitusmuodon 13 §). 

Henkilökohtaista vapautta koskevan perus
oikeuden keskeisen merkityksen vuoksi mo
mentissa säädettäisiin lisäksi, että sitä voitai
siin rajoittaa vain 22, 22 a ja 23 §:n nojalla. 
Säännökset koskevat työvelvollisuutta. Val
miuslain voimassa olevassa 9 §:ssä on vas
taava viittaus 22 ja 23 §:ään. 

Muita perusoikeuksia, joita valmiuslain 
mukaisten toimivaltuuksien nojalla voitaisiin 
rajoittaa, kun se on välttämätöntä tilanteen 
hallitsemiseksi, olisivat oikeus liikkua va
paasti maassa, jota voitaisiin rajoittaa lain 
33 §:n 1 momentin 3 kohdan noJalla (kielto 
oleskella tai liikkua tietyllä alueella) ja 33 
§:n 2 momentin nojalla (kielto oleskella 
määrätyllä paikkakunnalla tai poistua sieltä 
taikka näiden oikeuksien rajoittaminen), ja 
oikeus valita asuinpaikkansa, jota voitaisim 
rajoittaa ehdotetun 34 a §:n nojalla välittö
mästi (väestön siirtäminen toiselle paikka
kunnalle) sekä välillisesti lain 25 §:n nojalla 
(henkilön määrääminen hoitamaan toista vir
kaa tai viraston siirtäminen toiselle paikka
kunnalle). Yksityiselämän suojaa ja koti
rauhaa voidaan rajoittaa valmiuslain 33 §:n 
2 kohdan nojalla (määräys viestiyhteyksien 
käytöstä ja VIestiverkkojen muutoksesta, mi-
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kä mahdollistaisi esimerkiksi teleliittymien 
käyttöön ottamisen) sekä 41 ja 44 §:n nojal
la (viranomaisten tarkastukset sekä määräys 
antaa viranomaiselle tietoja ja selvityksiä). 
Useiden valmiuslain mukaisten toimival
tuuksien käyttö merkitsee puuttumista omai
suuden suojaan. 

Edellä mainituista säännöksistä ehdotetut 
22 a §, 33 §:n 2 momentti ja 34 a § vastaisi
vat voimassa olevaan pelastustoimilain 65 
§:n 1 momenttiin sisältyviä säännöksiä siten 
kuin jäljempänä esitetään. Valmiuslain 9 § 
kuten muutkin lain 3 luvun säännökset ovat 
jo nykyisin sovellettavissa myös pelastustoi
milain mukaisiin toimivaltuuksiin pelastus
toimilain 65 §:n 2 momentissa olevan viit
taussäännöksen nojalla. Pelastustoimilain 
poikkeusolojen aikaisten toimivaltuussään
nösten siirtäminen ehdotetuna tavalla val
miuslakiin selkeyttäisi kuitenkin näiden toi
mivaltuuksien käyttöön ottamiseen ja käyttä
miseen kohdistuvia rajoituksia. 

Kaikkia valmiuslain mahdollistamia perus
oikeusrajoituksia ei ehdoteta lueteltavaksi 
säännöksessä. Tällaisella luettelolla ei juuri 
olisi itsenäistä merkitystä. Vaikka valmius
lain 4 luvun mukaiset toimivaltuudet on py
ritty rajaamaan mahdollisimman tarkasti, on 
mahdotonta ennakoida kaikkia niitä konk
reettisia soveltamistilanteita, joita käytännös
sä voi esiintyä. Lisäksi yksittäisten perusoi
keuksien tarkkaa rajaa voi olla vaikea määri
tellä, koska ne ovat jossain määrin yhteydes
sä toisiinsa. Perusoikeuksien sisällöllä on 
myös läheinen yhteys keskeisissä ihmisoi
keussopimuksissa turvattuihin oikeuksiin, 
joiden sisältö puolestaan kehittyy sopimusten 
valvontaelinten soveltamiskäytännön kautta. 
Myös kotimaisten perusoikeustulkintojen 
voidaan odottaa perusoikeusuudistuksen jäl
keen edelleen täsmentyvän. 

Valmiuslaissa säädettyjä toimivaltuuksia 
käyttöön otettaessa sekä niitä sovellettaessa 
on oikeudellisina rajoituksina aina otettava 
huomioon paitsi lain 9 §:n säännökset myös 
8 §:ssä ilmaistut yleiset periaatteet, kuten 
välttämättömyys-, tarkoitussidonnaisuns- ja 
suhteellisuusperiaate. Vastaavat periaatteet 
ovat johdettavissa myös Suomea sitovista 
kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista, 
joiden velvoittavuutta korostetaan lain 
10 §:ssä. 

15 §. Pykälän 1 momentin johdantokappa
letta ehdotetaan muutettavaksi siten, että val
tioneuvosto voisi valvoa ja säännöstellä 
myös rakentamista. Pykälän 1 momentin 1 

kohtaan ehdotetaan lisättäväksi maininta ra
kentamisesta huolehtivista. Valtioneuvosto 
voisi siten tämän kohdan nojalla asetuksella 
säätää, että he ovat velvollisia toimimaan 
tietyissä rakennushankkeissa. Rakentamisesta 
huolehtivilla tarkoitetaan ensinnäkin kaikkia 
rakennusalalla toimivia urakoitsijoita kuten 
talonrakentajia, maarakentajia, LVI-urakoit
sijoita, asfalttiurakoitsijoita ja muurausura
koitsijoita. Rakentamisesta huolehtiviin kuu
luvat myös muun muassa rakennuskoneiden 
vuokraajat ja rakennusalan erityisosaamista 
välittävät yritykset sekä muut yritykset, jotka 
palvelevat rakennushankkeen toteuttamista, 
vaikka eivät itse olekaan hankkeen toteutta
misesta suoraan vastuussa. Ehdotettu lisäys 
antaisi selkeästi valtioneuvostolle valtuudet 
suorittaa poikkeusoloissa järjestelyjä, joilla 
voitaisiin nopeasti koota konekantaa, amma
tillista osaamista ja muita tuotannontekijöitä 
puolustusvalmiuden kohottamisen kannalta 
välttämättömään rakentamiseen ja muuhun 
poikkeusoloissa ensisijaisena pidettävään 
rakentamiseen. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi uusi 4 kohta, jonka mukaan valtioneu
vostolla olisi valtuudet kieltää rakennushank
keiden jatkaminen ja aloittaminen ilman eri
tyistä lupaa sekä vahvistaa perusteet erityis-· 
luvan myöntämiselle. Näiden perusteiden 
mukaan määräytyisi rakennushankkeiden 
keskinäinen ensisijaisuus järjestys. Viran
omaiset voisivat määrätä keskeytettäväksi 
käynnissä olevat rakennushankkeet sellaises
sa vaiheessa, jossa se voisi tapahtua aiheut
tamatta jo toteutuneelle kohteelle olennaista 
vahinkoa. Kun rakentamisen jatkaminen ja 
uusien kohteiden aloittaminen vaatisi viran
omaiselta erityisen luvan, voitaisiin tällä ta
voin varmistaa, että hallinnolla on rakenta
misen kokonaistarpeesta ja rakentamisen 
voimavaroista ajantasainen kuva. Käytännös
sä erillinen lupajärjestelmä toteutettaisiin 
normaaliaikaista rakennuslupamenettelyä 
laajentamalla ja luvan myöntämiseen liitty
vää harkintavaltaa olennaisesti lisäämällä. 

Pykälän 1 momentin 5 kohdaksi ehdote
taan lisättäväksi säännös, jonka nojalla val
tioneuvosto voisi säätää, että väestön tai 
omaisuuden turvaamiseksi on rakennettava 
ja järjestettävä tarvittavia suojarakenteita ja 
-laitteita. Säännös korvaisi nykyisen pelas
tustoimilain 65 §:n 1 momentin 4 kohdan. 

Kyseessä olisi rakentamisvelvollisuutta 
koskeva erityissäännös, joka täydentäisi eh
dotettua valmiuslain 15 §:n 1 momentin 1 
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kohtaa. Ehdotetun 1 kohdan mukainen vel
voite voitaisiin kohdistaa rakentamisesta 
huolehtiviin. Näin ollen velvoite voisi kos
kea vain rakennusalalla toimivia. Suojara
kenteiden ja -laitteiden rakentamista koskeva 
erityissäännös ehdotetussa 5 kohdassa ei sen 
sijaan olisi kohderyhmäitään rajoitettu. Näin 
ollen valtioneuvosto voisi säännöksessä ase
tettujen edellytysten täyttyessä velvoittaa 
myös esimerkiksi yksityisiä luonnollisia hen
kilöitä ja oikeushenkilöitä rakentamaan kul
loistenkin poikkeusolojen edellyttämiä suoja
rakenteita. 

Pykälän 1 momentin 2 ja 3 kohta vastaa
vat voimassa olevan pykälän kohtia. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan tehtäväk
si ne tekniset tarkistukset, jotka johtuvat sii
tä, että valtioneuvosto käyttäisi 1 momentin 
mukaista toimivaltaansa antamalla valtioneu
voston asetuksia. 

16 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
2 momentti, jonka mukaan valtioneuvostolla 
olisi oikeus poikkeusolojen aikana valvoa ja 
säännöstellä lakisääteiseen vakuutukseen tai 
sosiaaliavustukseen luettavia etuoksia ja toi
meentulotukea. Lakisääteinen vakuutus kat
taa lakisääteiset eläkkeet ja muun lakisäätei
sen sosiaalivakuutuksen, kun taas sosiaa
liavustuksen piiriin kuuluu myös lakisäätei
neo toimeentuloturva. Säännös on tarkoitettu 
kattamaan kaikki sekä olemassa olevat että 
tulevaisuudessa käyttöön otettavat lakisäätei
seen vakuutukseen tai sosiaaliavustukseen 
luettavat etuudet kuten lakisääteisen saira
usvakuutuksen, eläkevakuutuksen, kansan- ja 
työeläkevakuutuksen, työttömyysturvan, soti
lasvammakorvaukset, sotilastapaturmalain 
(121111990) mukaiset korvaukset, lakisäätei
sen tapaturmavakuutuksen ja potilasvakuu
tuksen, lapsilisät, lasten kotihoidon tuen, 
äitiysavustuksen, sotilasavustuksen, opinto
tuen, elatustuen, asumistuen, vammaistuen, 
lapsen hoitotuen, eläkkeensaajan hoitotuen 
sekä veteraanikorvaukset. 

Lakisääteisen vakuutuksen ja sosiaaliavus
tuksen lisäksi ehdotetun säännöksen sovelta
misalaan kuuluisi myös toimeentulotuki. 
Toimeentulotuesta annetun lain (1412/ 1997) 
1 §:n mukaan toimeentulotuki luetaan kuulu
vaksi sosiaalihuoltoon. Jotta valtioneuvostol
le nyt ehdotetut uudet toimivaltuudet epäi
lyksittä kattaisivat myös toimeentulotuen, on 
katsottu aiheelliseksi mainita tämä tukimuoto 
nimenomaisesti säädöstekstissä. 

Ehdotetun säännöksen mukaan valtioneu
voston asetuksella voitaisiin myös säätää 

poikkeuksia lakisääteiseen vakuutukseen tai 
sosiaaliavustukseen kuuluvien etuoksien ja 
toimeentulotuen määräytymisperusteista ja 
toimeenpanosta. Säännöksellä pyritään poik
keusolOissa käytettävillä tilapäisillä toimen
piteillä turvaamaan etuusjärjestelmien piiris
sä olevien henkilöiden toimeentulo. Tämä 
voitaisiin tehdä esimerkiksi yksinkertaista
maHa hyvin suuresta joukosta erilaisia 
etuoksia koostuva kokonaisuus. Lakisäätei
sen vakuutus- ja sosiaaliavustusjärjestelmän 
toimintaedellytykset tulee turvata vaikeassa 
kriisitilanteessa. Muussa tapauksessa voisi 
etuoksien saajien toimeentulo vakavasti vaa
rantua esimerkiksi eläkejärjestelmän toimin
nan estyessä. Kriisitilanteessa järjestelmän 
toiminnan estyminen saattaisi johtaa siihen, 
että jotkut jäisivät jopa kokonaan ilman heil
le kuuluvaa toimeentuloa. Viime kädessä 
toimeentuloa vaille jäävistä huolehtiminen 
jää yhteiskunnan vastuulle viimesijaisen toi
meentuloturvan, toimeentulotuen muodossa. 
Tämän vuoksi toimeentulotukijärjestelmän 
toimintaedellytykset tulee voida poik
keusoloissakin turvata. 

Lakisääteiseen vakuutukseen tai sosiaa
liavustukseen kuuluvista etuoksista säädetään 
nykyisin useissa eri säädöksissä. Poik
keusoloissa voi olla välttämätöntä kyetä no
peasti yksinkertaistamaan nykyistä järjestel
mää. Kriisin aikana saattaa esimerkiksi olla 
tarpeen siirtää suuria määriä ihmisiä paikka
kunnalta toiselle, jolloin etuoksien määrittä
minen normaalioloissa sovellettavien sään
nösten perusteella voi hidastua tai vaikeutua 
taikka käydä jopa mahdottomaksi. Etuoksien 
määräytymisperusteita koskevien toimival
tuuksien lisääminen valmiuslakiin tekisi 
mahdolliseksi poikkeusoloissa tarvittavat 
nopeat, väestön toimeentulon turvaamista 
koskevat päätökset. 

Ehdotuksella saatettaisiin palkat ja palk
kaan perustuvat sekä niihin rinnastettavat 
toimeentuloturvaetuudet yhdenmukaiseen 
asemaan. Tällöin väestön toimeentulo ei oli
si riippuvainen siitä, mistä lähteestä toi
meentulo on peräisin. Tämä yhdenvertai
suusnäkökohta tulee sitä merkittävämmäksi 
mitä useamman henkilön toimeentulo ei tu
levaisuudessa enää esimerkiksi ikääntymisen 
vuoksi perustu palkkatyöhön vaan riip
puu sosiaaliturvajärjestelmän asianmukaises
ta toiminnasta. 

Vapaaehtoiset vakuutukset eivät kuuluisi 
säännöksen soveltamisalaan. 

Säännöksen viimeisen virkkeen mukaan 
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valtioneuvoston asetuksella voitaisiin myös 
säätää poikkeuksia säännöksessä tarkoitettuja 
etuuksia sekä toimeentulotukea koskevista 
oikaisu- ja muutoksenhakumenettelyistä. 
Poikkeusoloissa saatetaan etuusjärjestelmiä 
edellä esitetyin tavoin yksinkertaistaa esi
merkiksi yhdistämällä eri etuuksia yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Etuuksia koskevassa, nor
maalioloissa sovellettavassa lainsäädännössä 
on kuitenkin voitu eri etuuksien osalta osoit
taa käytettäviksi toisistaan poikkeavat oi
keusturvamenettelyt. Yhdistettäessä etuusjär
jestelmiä saattaa siksi olla välttämätöntä 
muun muassa säätää, mitkä ovat tätä yksin
kertaistettua järjestelmää sovellettaessa nou
datettavat oikaisu- ja muutoksenhakumenet
telyt. Säännöksen soveltamista rajoittaisi eh
dotetun 9 §:n 4 momentti, jonka mukaan 
perustuslaissa turvattua oikeutta oikeuden
mukaiseen oikeudenkäyntiin ei valmiuslain 
nojalla saa rajoittaa kuin Suomeen kohdistu
van aseellisen hyökkäyksen ja sodan aikana. 

22 a §. Ehdotetussa säännöksessä valtio
neuvostolle annettaisiin toimivalta asetuksel
la säätää, että jokainen Suomessa asuva, jo
ka on täyttänyt 17 vuotta mutta on alle 65-
vuotias, on velvollinen tekemään väestön 
suojelemiseksi tarpeellista työtä. Edellytyk
senä on, että tällaisen velvollisuuden asetta
mista voidaan pitää tarpeellisena pelastustoi
men tehostamiseksi. Säännös korvaisi nykyi
sen pelastustoimilain 65 §:n 1 momentin 1 
kohdan. Kyseessä on työvelvollisuutta kos
keva erityissäännös, jonka nojalla voitaisiin 
poikkeusoloissa säätää velvollisuudesta osal
listua väestönsuojelun tehtäviin. Tehtäviin 
määrättäisiin poikkeusolojen pelastustoimen 
organisaatioon etukäteen varattuja ja muita
kin henkilöitä, joita vallitsevassa tilanteessa 
välttämättä tarvitaan. 

24 §. Koska lakiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 22 a §, joka olisi työvelvollisuutta kos
keva erityissäännös, tulisi 24 §:n 1 moment
tiin lisätä viittaus myös tähän säännökseen. 
Tällöin 24 §:n 1 momentissa luetellut seikat 
tulisi ottaa huomioon myös ehdotettua 22 a 
§:ää sovellettaessa. 

25 a §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi pe
lastustointa koskeva erityissäännös, jonka 
mukaan valtioneuvosto voisi pelastustoimen 
tehostamiseksi asetuksella säätää poikkeuk
sia siitä, mitä muuten on voimassa pelastus
toimen tehtäviä hoitavien viranomaisten vel
vollisuuksista ja tehtävistä sekä johto- ja 
alistussuhteista väestönsuojelussa. Pykälä 
korvaisi pelastustoimilain 65 §:n 1 momen-

tin 7 kohdan. Säännöstä voitaisiin soveltaa 
esimerkiksi eri toimialojen viranomaisten 
keskinäisten toimivaltasuhteiden järjestämi
seksi. Säännöksen nojalla voitaisiin myös 
säätää ratkaisuvallan delegoinnista. 

29 §. Pykälän 5 kohtaa ehdotetaan muutet
tavaksi siten, että siinä oleva maininta apu
laiskunnanjohtajasta korvattaisiin käsitteellä 
"muu johtava viranhaltija". Kunnallislain 
(953/1976) 57 §:ssä säädettiin, että kunnassa 
voi olla yksi tai useampi apulaiskunnanjoh
taja. Apulaiskunnanjohtaja tai se heistä, josta 
niin oli määrätty, toimi kunnanjohtajan si
jaisena. Nykyisessä, heinäkuun alussa vuon
na 1995 voimaan tulleessa kuntalaissa 
(365/1995) ei ole säännöstä apulaiskunnan
johtajasta. Tämä ei sinänsä estä kuntaa otta
masta sen nimistä viranhaltijaa, mutta tämä 
on silloin verrattavissa hallintojohtajaan tai 
muuhun johtavaan viranhaltijaan. Ehdotetul
la säännöksellä ei ole tarkoitus asiallisesti 
muuttaa valmiuslain 29 §:ään sisältyvää ny
kyistä perusratkaisua. 

Säännöksessä käytettäisiin kuntalain ter
minologian mukaisesti ilmaisua "valtuusto". 

32 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että siinä otettaisiin huomioon pelas
tustoimen erityistarpeet. Ehdotuksen mukaan 
rakennuksia ja huonetiloja sekä pykälän 2 
kohdassa mainittuja tavaroita voitaisiin vel
voittaa luovuttamaan viranomaisille myös 
väestönsuojelun toteuttamiseksi. Pykälän 2 
kohdassa mainittaisiin erikseen sammutus- ja 
raivauskalusto, minkä lisäksi säännökseen 
lisättäisiin viittaus pelastustoimen hoitami
seksi välttämättömiin tavaroihin. Vastaava 
sääntely sisältyy nykyisin pelastustoimilain 
65 §:n 1 momentin 5 kohtaan. 

33 §. Valmiuslain 33 §antaa mahdollisuu
den ennalta valmistautua erilaisiin kriiseihin 
taloudellista tai sotilaallista puolustusval
miutta kohotettaessa. Pykälän 4 kohta on 
kirjoitettu niin yksityiskohtaiseen muotoon, 
että sen tulkinta on käytännön valmiushar
joituksissa aiheuttanut ongelmia. Valmiutta 
kohotettaessa olennainen osa valmistautu
mista on se, että joukkoja harjoitetaan sota
kelpoisiksi kokonaisuuksiksi ja että aseiden 
toimivuutta kokeillaan ja niitä kohdistetaan. 
Koska puolustusvoimien rauhan ajan harjoi
tusalueet eivät poikkeusoloissa tähän riitä, 
maa- ja vesialueiden, rakennusten ja tilojen 
väliaikainen haltuunotto myös tällaista val
mistautumista varten voi tulla välttämättö
mäksi. 

Valmiuslain 33 §:n 4 kohtaa ehdotetaan 
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tarkistettavaksi niin, että se mahdollistaisi 
alueiden ja tilojen haltuunottamisen myös 
edellä tarkoitettua harjoitustoimintaa varten. 
Ehdotetuna muutoksella poistettaisiin ne tul
kintaongelmat, jotka aiheutuvat nykyisen 
säännöksen yksityiskohtaisuudesta ja epätäy
dellisyydestä kuten esimerkiksi siitä, että 
lentokenttien, maanteiden ja siltojen rakenta
misen ja korjaamisen sisältävässä luettelossa 
ei nykyisin lainkaan mainita rautateitä eikä 
vesiliikenneväyliä. Säännöksen muuttaminen 
siten, että siinä olevaan luetteloon lisättäisiin 
maininta harjoitustoiminnasta, vain mahdol
listaisi uusien tulkintaongelmien syntymisen. 
Tämän vuoksi ehdotetaan, että säännöksessä 
käytettäisiin yleiskäsitettä puolustusvalmiu
den kohottaminen. Kirjoitustapa olisi saman
kaltainen kuin 33 §:n 1 kohdassa, jossa mai
nitaan taloudellinen ja sotilaallinen puolus
tusvalmius. Puolustusvalmiuden kohottami
sen käsite rajoittaisi 33 §:n 4 kohdan sovel
tamista osoittamalla sen tarkoituksen, jossa 
kohdassa mainittuihin toimenpiteisiin saa
daan ryhtyä. 

Puolustusvalmiudella tarkoitettaisiin samaa 
kuin ehdotetussa 2 §:n 3 kohdassa. Lain 33 
§:n 4 kohdassa säädetyt liikenneministeriön 
hallinnonalan valmiuden kohottamistoimet 
sisältyisivät tähän käsitteeseen. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 
momentti, jonka nojalla valtioneuvosto voisi 
väestönsuojelun päämäärien saavuttamiseksi 
rajoittaa väestön liikkumista. Säännöksen 
nojalla voitaisiin kieltää oikeus oleskella 
määrätyllä paikkakunnalla tai poistua sieltä 
taikka näitä oikeuksia voitaisiin rajoittaa. 
Rajoituksilla voitaisiin esimerkiksi pyrkiä 
turvaamaan evakuointien turvallinen toteutta
minen. 

Valmiuslain voimassa olevassa 33 §:ssä on 
jo pykälän 3 kohdassa annettu valtioneuvos
tolle toimivaltuus rajoittaa väestön liikku
mista. Tätä toimivaltuutta voidaan kuitenkin 
pykälän johdantokappaleen mukaan käyttää 
vain lain 2 §:n 1-3 kohdassa mainituissa 
poikkeusoloissa. Näin ollen väestön liikku
mista ei säännöksen nojalla voitaisi rajoittaa 
suuronnettomuustilanteissa. Näissäkin tilan
teissa saattaa kuitenkin olla välttämätöntä 
asettaa liikkumisrajoituksia. Koska 33 §:n 
sisältämän sääntelyn soveltamisalaa ei ole 
syytä yleisesti laajentaa kaikkiin poik
keusoloihin muuttamalla pykälän johdanto
kappaletta, ehdotetaan pykälään lisättäväksi 
uusi 2 momentti, jonka nojalla voitaisiin 
säätää väestönsuojelun päämäärien saavutta-

miseksi tarvittavia liikkumisrajoituksia val
miuslain 2 §:n 5 kohdassa tarkoitetuissa 
suuronnettomuustilanteissa. 

Voimassa olevan pelastustoimilain 65 §:n 
1 momentin 3 kohdan mukaan valtioneuvos
tolla on oikeus valmiuslain mukaisissa poik
keusoloissa pelastustoimen tehostamiseksi 
säätää liikkumisrajoituksia. Ehdotettu sään
nös olisi soveltamisalaltaan tätä suppeampi, 
koska liikkumisrajoitusten säätämiselle val
miuslain 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetuissa ta
loudellisissa kriisitilanteissa ei voida katsoa 
olevan tarvetta. 

34 a §. Ehdotetun säännöksen nojalla val
tioneuvosto voisi asetuksella säätää väestön 
tai väestön osan taikka tuotantolaitosten ja 
omaisuuden siirtämisestä määrätyltä alueelta 
muualle. Toimivaltuutta voitaisiin käyttää 
vain pelastustoimen hoitamiseksi ja vain sii
nä laajuudessa kuin poikkeukselliset olot 
edellyttävät. Säännöksen tarkoituksena on 
turvata se, että väestö sekä tärkeät tuotanto
laitokset voidaan tarvittaessa evakuoida tur
vallisemmalle paikkakunnalle. Evakuoinnin 
yleisjohdosta vastaisi sisäasiainministeriö ja 
muut ministeriöt päättäisivät evakuoinneista 
omalla toimialallaan. 

Virastot tai laitokset valtioneuvosto voi 
määrätä siirtymään toiselle paikkakunnalle 
valmiuslain voimassa olevan 25 §:n nojalla. 
Yhdessä 25 §:n kanssa ehdotettu säännös 
vastaisi asiallisesti nykyisin pelastustoimilain 
65 §:n 1 momentin 2 kohtaan sisältyvää 
sääntelyä. 

34 b §. Ehdotetun säännöksen nojalla val
tioneuvosto voisi oikeuttaa viranomaiset ot
tamaan haltuun sellaista omaisuutta, joka on 
tarpeen siirretyn väestön majoituksen, muo
nituksen ja muun huollon järjestämiseksi. 
Toimivaltuus liittyy kiinteästi niiden evaku
ointien toteuttamisen turvaamiseen, joista 
ehdotetaan säädettäväksi 34 a §:ssä. Vastaa
va säännös sisältyy nykyisin pelastustoimi
lain 65 §:n 1 momentin 5 kohtaan. 

37 §. Pelastustoimilain voimassa olevan 76 
§:n 1 momentin mukaan valtion varoista 
suoritetaan täysi korvaus sille, joka on kärsi
nyt vahinkoa saman lain 65 §:n 1 momentin 
5 kohdan nojalla annetun määräyksen joh
dosta edellyttäen, että vahingon kärsinyt ei 
ole oikeutettu korvaukseen muun lain nojal
la. Kyseisen kohdan nojalla valtioneuvosto 
voi määrätä, että väestönsuojelua varten saa
daan ottaa käyttöön rakennuksia ja huoneis
toja, kuljetus-, sammutus-, raivaus-, en
siapu-, viesti- ja muita välineitä sekä siirre-
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tyn väestön majoitukseen, muonitukseen ja 
muuhun huoltoon tarpeellista omaisuutta. 
Kohdan alkuosaa vastaava sääntely ehdote
taan sisällytettäväksi valmiuslakiin muutta
malla 32 §:ää. Pelastustoimilain 65 §:n 1 
momentin 5 kohdan loppuosaa vastaava 
sääntely puolestaan ehdotetaan siirrettäväksi 
valmiuslain uudeksi 34 b §:ksi. Jotta vahin
koa kärsineiden oikeus täyteen korvaukseen 
ei supistuisi, ehdotetaan valmiuslain 37 §:n 
1 momenttiin lisättäväksi viittaus 34 b §:ään. 

Ehdotuksen mukaan valmiuslain 33 §:ään 
lisättäisiin uusi 2 momentti. Säännös koskisi 
edellä 33 §:n yksityiskohtaisissa perusteluis
sa esitetyin tavoin liikkumisrajoituksia val
miuslain mukaisissa suuronnettomuustilan
teissa. Voimassa olevan pelastustoimilain 
mukaan tällaisten rajoitusten asettamisesta 
mahdollisesti aiheutuneet vahingot eivät 
kuulu mainitun lain 76 §:n 1 momentin mu
kaisen täyden korvauksen piiriin. Jotta kor
vausvelvollisuuden ala ei laajenisi sen vuok
si, että sääntely ehdotetaan siirrettäväksi val
miuslakiin, ehdotetaan pykälän 1 momenttia 
muutettavaksi siten, että sen soveltamisalan 
ulkopuolelle jää ehdotettu uusi 33 §:n 2 mo
mentti. 

40 a §. Poikkeusolojen aikaisen lääkintä
huollon suunnittelusta ja valmistelusta on 
voimassa erityissääntelyä, joka sisältyy lää
kintähuollosta poikkeuksellisissa oloissa an
nettuun asetukseen (246/ 1963). Asetuksen 1 
§:n mukaan lääkintähuollon suunnittelua ja 
valmistelua sodan ja muiden poikkeusolojen 
varalta johtaa valtakunnan lääkintäpäällikkö. 
V altakunnan lääkintäpäällikön apuna poik
keuksellisten olojen lääkintähuollon suunnit
telussa ja valmistelussa toimii lääkintähuol
lon neuvottelukunta, joka on sosiaali- ja ter
veysministeriön alainen. Asetuksessa on 
myös tarkempia säännöksiä neuvottelukun
nan kokoonpanosta, minkä lisäksi asetuksen 
nojalla on annettu valtioneuvoston päätös 
lääkintähuollon neuvottelukunnasta 
( 402/1963). Lääkintähuollosta poikkeukselli
sissa oloissa annettu asetus on hallitusmuo
don 28 §:n nojalla annettu niin sanottu oma
peräinen asetus. 

Terveydenhuoltoalan poikkeusoloihin va
rautumisesta on sen keskeisen merkityksen 
vuoksi edelleen perusteltua pitää voimassa 
erityissääntelyä. Tämän vuoksi poikkeusoloi
hin varautumista koskevaan valmiuslain 6 
lukuun ehdotetaan lisättäväksi 40 a §, johon 
otettaisiin keskeisimmät säännökset maini
tusta asetuksesta. Säännökset saatettaisiin 

vastaamaan nykytilaa ja niitä uudistettaisiin 
myös sanonnaltaan. 

Valmiuslain voimassa olevan 40 §:n mu
kaan poikkeusoloihin varautumista johtaa, 
valvoo ja yhteensovittaa valtioneuvosto sekä 
kukin ministeriö omalla hallinnonalallansa. 
Ehdotetun pykälän 1 momentissa osoitettai
siin valtakunnan terveydenhuoltopäällikön 
tehtäväksi valtioneuvoston apuna johtaa ter
veydenhuollon varautumista poikkeusoloihin. 
Momentissa myös täsmennettäisiin valtakun
nan terveydenhuoltopäällikön vastuuta ter
veydenhuoltoalan poikkeusolojen aikaisista 
suunnitelmista. 

Pykälän 2 momentin mukaan valtakunnan 
terveydenhuoltopäällikkönä toimisi sosiaali
ja terveysministeriön kansliapäällikkö, jonka 
muihin tehtäviin tämän voidaan katsoa luon
tevasti liittyvän. Poikkeusolojen aikana, eri
tyisesti sodan aikana, saattaa kuitenkin olla 
perusteltua, että tehtävään määrätään joku 
muu, alan erityisasiantuntemusta omaava 
henkilö. Tämän vuoksi ehdotetaan, että val
tioneuvosto voisi sodan aikana tai muusta 
erityisestä syystä vapauttaa sosiaali- ja ter
veysministeriön kansliapäällikön valtakunnan 
terveydenhuoltopäällikön tehtävästä ja mää
rätä tehtävään toisen henkilön. Tehtävään 
määrättävällä tulisi olla sen edellyttämä pe
rehtyneisyys terveydenhuoltoon. 

Ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan 
valtioneuvosto voisi sosiaali- ja terveysmi
nisteriön esityksestä asettaa enintään viideksi 
vuodeksi kerrallaan poikkeusolojen ter
veydenhuollon neuvottelukunnan. Neuvotte
lukunnan tehtäväksi säädettäisiin poik
keusolojen aikaisen terveydenhuollon suun
nittelu ja valmistelu. Tehtävässään neuvotte
lukunta toimisi läheisessä yhteistyössä valta
kunnan terveydenhuoltopäällikön kanssa. 

Ehdotettuun pykälään ei ole tarkoituksen
mukaista sisällyttää kaikkea sitä neuvottelu
kuntaa koskevaa sääntelyä, joka nykyisin on 
lääkintähuollosta poikkeuksellisissa oloissa 
annetussa asetuksessa sekä sen nojalla anne
tussa valtioneuvoston päätöksessä. Tämän 
vuoksi pykälän 4 momentin mukaan tarkem
mat säännökset neuvottelukunnasta annettai
siin valtioneuvoston asetuksella. Asetus voisi 
sisältää säännökset neuvottelukunnan ko
koonpanosta ja tehtävistä sekä asioiden kä
sittelystä siellä. 

Koska nyt ehdotettu muutos merkitsisi lä
hinnä nykyisin asetuksessa olevien säännös
ten siirtämistä nykyaikaistetussa muodossa 
lain tasolle, ehdotetaan lain voimaantu-
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losäännöksessä säädettäväksi, että nykyinen 
lääkintähuollon neuvottelukunta jatkaisi toi
mikautensa loppuun poikkeusolojen ter
veydenhuollon neuvottelukuntana. 

50 §. Valmiuslain voimassa olevassa 50 
§:ssä on kriminalisoitu joitakin erikseen lue
teituja tekoja tai laiminlyöntejä. Kun poik
keusolojen aikaiset pelastustoimen erityiset 
toimivaltuudet ehdotetaan siirrettäväksi val
miuslakiin, on samalla asianmukaista täy
dentää valmiuslain rangaistussäännöksiä si
ten, että toisiinsa rionastuvat käyttäytymis
muodot tulevat rikosoikeudellisesti yhtäläi
sesti kohdelluiksi. Tämän vuoksi työvelvolli
suuden rikkomista poikkeusoloissa koske
vaan 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
viittaus myös ehdotettuun uuteen 22 a §:ään, 
jonka nojalla valtioneuvoston asetuksella 
voitaisiin säätää velvollisuudesta tehdä väes
tön suojelemiseksi tarpeellista työtä. 

Luovutusvelvollisuuden laiminlyöntiä kos
kevaan 3 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
viittaus ehdotettuun uuteen 34 b §: ään. 
Säännös koskisi viranomaisten oikeutta ottaa 
haltuun omaisuutta, joka on tarpeen siirretyn 
väestön majoituksen, muonituksen ja muun 
huollon järjestämiseksi. Momentissa olevaa 
viittausta 33 §:ään tarkennettaisiin koske
maan 33 §:n 1 momenttia, koska 33 §:ään 
ehdotetaan lisättäväksi liikkumisrajoituksia 
koskeva 2 momentti. Rangaistavan käyttäy
tymisen kuvausta tarkennettaisiin siten, että 
se koskisi määräysten lisäksi myös valmius
lain toimivaltuuspykälien nojalla annettujen 
säännösten rikkomista. 

Liikkumisra joituksen rikkomista koskevaan 
4 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi viittaus 
ehdotettuun 33 §:n uuteen 2 momenttiin. 
Viitattava säännös koskisi väestönsuojelun 
päämäärien saavuttamiseksi säädettäviä väes
tön liikkumisrajoituksia suuronnettomuusti
lanteissa. 

Voimaantulosäännös. Ehdotettu laki on 
edellä 3 §:n perusteluissa mainituista syistä 
tarkoitettu tulemaan voimaan yhtä aikaa uu
den perustuslain kanssa. 

Voimaantulosäännöksen 2 momentilla ku
mottaisiin lääkintähuollosta poikkeuksellisis
sa oloissa annettu asetus siihen myöhemmin 
tehtyine muutoksineen. Ehdotettu 40 a § 
korvaisi pääosin mainitun asetuksen sisältä
män sääntelyn. Koska kumottavan asetuksen 
nojalla asetettua lääkintähuollon neuvottelu
kuntaa ei ole tarkoituksenmukaista asettaa 
uudelleen nyt ehdotetun lain voimaantulon 
vuoksi, ehdotetaan säädettäväksi, että nykyi-

nen neuvottelukunta jatkaisi toimikautensa 
loppuun poikkeusolojen terveydenhuollon 
neuvottelukuntana. 

1.2. Puolustustilalaki 

1 §. Puolustustilalain 1 §:n mukaan puo
lustustila voidaan saattaa voimaan poik
keusoloissa, jotka on määritelty viittaamalla 
hallitusmuodon 16 §:ään. Puolustustilalain 
säätämisen aikaan hallitusmuodon säännös 
oli voimassa alkuperäisessä muodossaan. 
Asiallisesti viittaus tarkoitti sitä, että puolus
tustila voitiin saattaa voimaan sodan ja kapi
nan aikana. 

Perusoikeusuudistuksen yhteydessä halli
tusmuodon 16 § kumottiin. Nykyisin sitä 
vastaavan, voimassa olevan hallitusmuodon 
16 a §:n 2 momentin (uuden perustuslain 23 
§)mukaan lailla voidaan säätää perusoikeuk
sista sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka 
ovat välttämättömiä Suomeen kohdistuvan 
aseellisen hyökkäyksen samoin kuin vaka
vuudeltaan aseelliseen hyökkäykseen lain 
mukaan rionastettavien kansakuntaa uhkaavi
en poikkeusolojen aikana. Lisäedellytyksenä 
on, että eoikkeukset ovat Suomen kansain
välisten thmisoikeusvelvoitteiden mukaisia. 
Poikkeusolojen luonnehdinnalla tarkoitetaan 
säännöksessä samaa kuin KP-sopimuksen 4 
artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuk
sen 15 artiklassa käytetyllä yleisen hätätilan 
käsitteenä. 

Hallitusmuodon 16 a §:n 2 momentissa ei 
enää käytetä käsitteitä "sota" ja "kapina". 
Sodan käsite korvattiin ilmaisulla "Suomeen 
kohdistuva aseellinen hyökkäys", jotta väl
tyttäisiin epäselvyydeltä, tarkoitetaanko so
dalla tosiasiallista tilannetta vai muodollista 
sodanjulistusta. Termi "kapina" tuli hallitus
muotoon vuoden 1918 tapahtumien jälkiti
lanteessa, eikä perusoikeusuudistuksen yh
teydessä katsottu olevan perusteita käsitteen 
säilyttämiselle perustuslaissa. Hallitusmuo
don 16 a §:n 2 momentti jättää avoimeksi, 
millaiset kriisit voidaan lailla rinnastaa Suo
meen kohdistuvaan laajamittaiseen aseelli
seen hyökkäykseen. Säännöksessä oleva viit
taus Suomen kansainvälisiin velvoitteisiin 
osoittaa, että lainsäätäjän on harkinnassaan 
tukeuduttava muun muassa ihmisoikeusso
pimusten määräyksiin yleisen hätätilan kri
teereistä. 

Sekä KP-sopimuksen että Euroopan ihmis
oikeussopimuksen mukaan yleinen hätätila 
sallii perusoikeuksien rajoittamisen vain, jos 
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tilanne uhkaa kansakunnan elämää tai ole
massaoloa. Jotta tilanteen voitaisiin katsoa 
uhkaavan kansakunnan elämää, siinä on ol
tava kyse todellisesta, suorasta uhasta, jonka 
vaikutukset koskevat koko valtakuntaa ja 
joka tekee yhteiskunnan järjestäytyneen elä
män jatkuvuuden epävarmaksi. Lisäksi vaa
ditaan, että tilannetta ei voida hallita toimen
pitein, jotka mahtuisivat ihmisoikeussopi
musten artiklojen sisältämien rajoituslausek
keiden soveltamisalaan. Myös alueellisesti 
rajautunut hätätila voidaan tulkita 
"kansakunnan elämää uhkaavaksi", mutta 
silloin myös toimivalta perusoikeuksien ra
joittamiseksi on rajattava koskemaan kyseis
tä aluetta. Ainakin Euroopan ihmisoikeusso
pimuksessa tarkoitettu "sota" käsittää sekä 
muodollisen sodanjulistuksen että tosiasial
lisen tilanteen, jossa valtio osallistuu kan
sainväliseen aseelliseen konfliktiin. Myös 
vakavia sisäisiä levottomuuksia ja sisällisso
taa voidaan pitää kansakunnan elämää uh
kaavana yleisenä hätätilana. 

KP-sopimuksen 4 artiklassa vaaditaan li
säksi, että valtion siihen valtuutetun edusta
jan on julistettava voimaan yleinen hätätila 
ennen kuin sellaisen voidaan ihmisoikeus
sopimuksen näkökulmasta katsoa olevan kä
sillä. Euroopan ihmisoikeussopimuksessa 
tätä ei nimenomaisesti vaadita, mutta Euroo
pan ihmisoikeustoimikunta on silti katsonut, 
että jonkinlainen muodollinen hätätilan julis
taminen on edellytys sille, että sopimusvel
voitteista poikkeaminen on hätätilaa koskevi
en poikkeusmääräysten nojalla sallittua. Ta
savallan presidentin valmiuslain 3-5 §:n se
kä puolustustilalain 2-4 §:n nojalla antama 
asetus täyttänee ihmisoikeussopimusten edel
lyttämän yleisen hätätilan julistamisvaati
muksen. 

Puolustustilalain 1 §:ää ehdotetaan muutet
tavaksi siten, että puolustustilan voimaan 
saattaminen olisi mahdollista Suomeen koh
distuvan sodan aikana sekä siihen rinnastet
tavissa vakavasti yleisen järjestyksen ylläpi
tämiseen vaikuttavissa sisäisissä, väkivaltai
sissa levottomuuksissa, joilla pyritään kumo
amaan tai muuttamaan perustuslain mukai
nen valtiojärjestys. Ehdotuksessa käytetään 
hallitusmuodon alkuperäisen 16 §:n mukai
sesti käsitettä sota. Puolustustilalain 1 §:n 
poikkeusolomäärittelyyn ehdotetaan sisälly
tettäväksi myös sellainen toiminta, joka 
asiallisesti vastaa aiemmin hallitusmuodon 
16 §:ään sisältynyttä kapina-käsitettä. Ehdo
tuksella ei siten ole tarkoitus asiallisesti 
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muuttaa puolustustilan voimaan saattamisen 
edellytyksiä. 

Puolustustilalain säätämiseen johtaneen 
hallituksen esityksen mukaan sodalla tarkoi
tetaan puolustustilan voimaansaattamisedel
lytyksenä sellaista tosiasiallista tilannetta, 
jossa Suomi on joutunut vieraan valtion 
aseellisen voimankäytön tai vaikutuksiltaan 
siihen verrattavien terroritoimenpiteiden koh
teeksi ja jossa valtiollisen itsenäisyyden tur
vaaminen ja oikeusjärjestyksen ylläpitäminen 
vaativat lain 2 ja 3 luvun säännösten sovel
tamista kokonaan tai osittain. 

Kapinalla taas tarkoitetaan mainitun halli
tuksen esityksen mukaan valtion sisällä il
menevää järjestäytynyttä joukkoliikehdintää 
perustuslakien mukaisen valtiojärjestyksen 
kumoamiseksi tai muuttamiseksi väkivaltai
sesti eli asevoimaa tai sen uhkaa käyttäen. 
Kapina voi olla myös valtion ulkopuolelta 
johdettua tai avustettua. Kapinan tulee puo
lustustilan voimaan saattamisen kannalta 
arvioituna olla voimakkuudeltaan ja laajuu
deltaan sellaista, että väkivaltaista joukkolii
kehdintää ei ole mahdollista tukahduttaa no
peasti ja tehokkaasti säännönmukaisin ylei
sen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämi
seen tähtäävin toimenpitein, joista poliisi 
normaalisti huolehtii mahdollisesti puolus
tusvoimien virka-avun tukemana. 

Ehdotettu puolustustilalain poikkeusolo
määrittely on Suomen kansainvälisten ihmis
oikeusvelvoitteiden mukainen. Säännöksen 
sanamuodossa on otettu huomioon myös 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
297 artikla. 

2 §. Pykälän mukaan puolustustila saate
taan voimaan ja sen voimassaoloa jatketaan 
asetuksella. Pykälän ensimmäisen virkkeen 
sanamuotoa ehdotetaan tarkistettavaksi siten, 
että siinä nimenomaisesti mainittaisiin tasa
vallan presidentti säännöksessä tarkoitettujen 
asetusten antajana. 

Ehdotetun 1 §:n mukaan puolustustila voi
taisiin saattaa voimaan vain Suomeen koh
distuvan sodan aikana sekä siihen rinnastet
tavissa vakavasti yleisen järjestyksen ylläpi
tämiseen vaikuttavissa sisäisissä, väkivaltai
sissa levottomuuksissa. Puolustustilalain mu
kaiset toimivaltuudet voivat voimassa olevan 
2 §:n 1 momentin mukaan lisäksi tulla so
vellettaviksi vain, jos valmiuslain mukaiset 
toimivaltuudet eivät ole riittävät puolustusti
lalain tarkoituksen saavuttamiseksi. Puolus
tustilalain mukaisten toimivaltuuksien sisältö 
huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista 
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säilyttää voimassa olevan puolustustilalain 
mukainen järjestelmä, jossa toimivaltuuksien 
käyttöönottaminen ei tapahdu yksinomaan 
valtioneuvoston tekemällä päätöksellä vaan 
jossa edellytetään myös tasavallan presiden
tin myötävaikutusta. Tätä puoltaa myös se, 
että uudenkin perustuslain mukaan tasavallan 
presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö 
(128 §:n 1 mom.). Tasavallan presidentti 
päättää niin ikään sodasta ja rauhasta edus
kunnan suostumuksella (93 §:n 1 mom.). 

3 ja 4 §. Pykäliin ehdotetaan tehtäväksi 
perustuslain 80 §:n sisältämästä asetuksenan
tovallan järjestelystä johtuvat muutokset. 
Perustelujen osalta viitataan edellä 2 §:n yk
sityiskohtaisissa perusteluissa esitettyyn. 

7 §.Pykälän 1 momenttiin sisältyvä syrjin
täkielto ehdotetaan muutettavaksi niin, että 
se vastaisi hallitusmuodon 5 §:n 2 moment
tiin sisältyvää yleistä syrjintäkieltoa. Vastaa
va säännös on uuden perustuslain 6 §:n 2 
momentissa. Muilta osin viitataan siihen, 
mitä on todettu valmiuslain 9 §:n 1 momen
tin yksityiskohtaisissa perusteluissa. 

8 §. Pykälään 1 momenttiin ehdotetaan 
tehtäväksi poliisin organisaation muuttumi
sesta johtuva tarkistus. 

Paikallispoliisin organisaatio on muuttunut 
1 päivänä joulukuuta 1996 voimaan tulleen 
paikallishallintouudistuksen myötä. Poliisin 
hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 4 
§:n 1 momentin mukaan paikallispoliisin 
tehtäviä kihlakunnassa hoitaa poliisilaitos. 
Koska puolustustilalain 8 §:ssä on kysymys 
henkilökohtaiseen vapauteen voimakkaasti 
puuttuvan toimivallan käyttämisestä, on tär
keää, että tällaisen toimivallan käyttämiseen 
oikeutetun virkamiehen osoittava säännös on 
ajan tasalla. Samassa yhteydessä "silmälläpi
to"-termi korvattaisiin nykyaikaisemmalla 
valvonta-käsitteenä, joka myös paremmin 
vastaisi sääntelyn tarkoitusta. 

Pykälän 2 momenttiin tehtäisiin vastaava 
tarkistus kuin 1 momenttiin. 

9 §. Ehdotuksen mukaan pykälän 1 mo
mentti muutettaisiin siten, että sana poliisi
tarkastaja korvataan sanalla lääninpoliisijoh
taja. Kun puolustustilalaki säädettiin, olivat 
voimassa vuonna 1966 annettu poliisilaki 
(84/1966) ja vuonna 1985 annettu poliisiase
tus (737 1 1985). Niissä säädettiin poliisitar
kastajasta ja apulaispoliisitarkastajasta. Polii
sin hallinnosta annetun asetuksen 2 §:n 2 
momentin (355/1999) mukaan poliisin lää
ninjohtona toimivan poliisiosaston päällikkö
nä on lääninpoliisijohtaja. Lääninpoliisijohta-

ja on nykyään samassa asemassa kuin polii
sitarkastaja oli aikaisemmin. Muutoksella 
säännöksessä tarkoitettu toimivalta säilytet
täisiin poliisin lääninjohdon päälliköllä. 

Momenttiin tehtäisiin myös edellä 8 §:n 
perusteluissa mainittu paikallispoliisin orga
nisaation muuttumisesta johtuva tarkistus. 

11 §. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi polii
sin organisaation muuttumisesta johtuvat 
tarkistukset. Perustelujen osalta viitataan 
edellä 8 §:n yhteydessä esitettyyn. 

Syyskuun 1 päivänä 1999 tuli voimaan 
kokoontumislaki (530/1999), jota sovelletaan 
lain 2 §:ssä määriteltyihin yleisiin kokouk
siin ja yleisötilaisuuksiin. Hallituksen esityk
sestä kokoontumislaiksi ja eräiksi siihen liit
tyviksi laeiksi käy ilmi (HE 145/1998 vp, s. 
19), että yleisen kokouksen käsite vastaa 
puolustustilalain säätämisen aikaan voimassa 
olleessa yleisistä kokouksista annetussa lais
sa ( 6/1907) tarkoitettua yleistä kokousta. 
Kokoontumislain voimaantulo ei näin ollen 
aiheuta tältä osin tarvetta muuttaa puolustus
tilalain 11 §:ää. 

Kokoontumislain 7 §:n mukaan ulkona 
yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta 
on edelleen ilmoitettava ennalta poliisille 
kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista. 
Koska sääntely ei tässä suhteessa ole muut
tunut puolustustilalain säätämisen aikaiseen 
tilanteeseen verrattuna, ei pykälän 1 momen
tissa asetetun kolmen päivän määräajan ole 
katsottu vaativan tarkistamista. Momenttia 
on kuitenkin muutettu siten, että ilmoitus 
kokouksesta olisi tehtävä kokouspaikan po
liisille. Tämä vastaa kokoontumislain säänte
lyä. 

Ilmoituksen saaminen mahdollistaa sen, 
että kihlakunnan poliisipäällikkö pykälän 2 
momentin mukaisesti harkitsee, onko kokous 
säännöksessä mainituista syistä kiellettävä. 
Kieltäruisperusteita ehdotetaan tarkistettavak
si siten, että kokouksen säännöksessä maini
tuille eduille aiheuttaman vahingon tai vaa
ran tulisi olla todennäköinen. Estettäessä 
hallitusmuodon 10 a §:n 1 momentissa tur
vaton kokoontumisvapauden käyttäminen 
ennakolta voidaan edellyttää, että tällaiselle 
toimenpiteelle on osoitettavissa konkreetti
sia, esimerkiksi kokoukseen järjestäjään tai 
sen tarkoitukseen liittyviä syitä. Todennäköi
syys-edellytyksen asettaminen vastaisi myös 
nykyistä paremmin puolustustilalain 10 §:ssä 
käytettyä sääntelytapaa. 

Kokoontumislain 21 §:ssä säädetään ylei
sen kokouksen keskeyttämisestä ja päättämi-
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sestä. Säännös on kuitenkin tarkoitettu so
vellettavaksi normaalioloissa ja sen tarkoi
tuksena on suojata ihmisten turvallisuutta, 
omaisuutta ja ympäristöä. Puolustustilalain 
11 §:n sisältämällä poikkeusoloissa sovellet
tavalla sääntelyllä taas pyritään siihen, ettei 
valtakunnan puolustus tai turvallisuus vaa
rantuisi. 

Pykälän 11 §:n 4 momenttia ehdotetaan 
kuitenkin tarkistettavaksi siten, että oikeus 
määrätä kokous päättymään olisi vain pääl
lystöön kuuluvalla poliisilla. Tätä rajausta 
puoltaa se, että säännöksessä edellytetään 
arvion tekemistä kokouksen jatkumisen vai
kutuksista säännöksessä mainittuihin etuihin. 
Vastaava rajaus sisältyy myös kokoontumis
lain 21 §:n 2 momenttiin. 

12 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan tar
kistettavaksi siten, että sen kirjoittamistapa 
vastaisi valmiuslain 33 §:ää. 

Valmiuslain voimassa olevan 33 §:n 3 
kohdan mukaan valtioneuvosto voi rajoittaa 
väestön liikkumista, jos väestön turvaaminen 
tai maanpuolustuksen kannalta tärkeiden 
kohteiden suojaaminen tätä vaatii. Tätä toi
mivaltuutta voidaan kuitenkin pykälän joh
dantokappaleen mukaan käyttää vain val
miuslain 2 §:n 1-3 kohdassa mainituissa 
poikkeusoloissa. Suuronnettomuustilanteissa 
asetettavia liikkumisrajoituksia koskisi val
miuslain 33 §:ään lisättäväksi ehdotettu 2 
momentti, jonka nojalla valtioneuvoston ase
tuksella voitaisiin säätää väestönsuojelun 
päämäärien saavuttamiseksi tarvittavia liik
kumisrajoituksia, jos väestönsuojelun pää
määrien saavuttaminen konkreettisessa tilan
teessa tällaisia rajoituksia edellyttäisi. 

Voimassa olevassa puolustustilalain 12 
§:ssä ei liikkumisrajoitusten asettamiselle ole 
säädetty mitään edellytyksiä. Pykälän yksi
tyiskohtaisista perusteluista (HE 249/1989 
vp, s. 18) käy kuitenkin ilmi, että säännök
sen on tarkoitettu kattavan tapaukset, joissa 
liikkumisvapautta on turvallisuussyistä tar
vetta rajoittaa esimerkiksi joukkojenkuljetuk
sen, hyökkäyksen edeltä väistymisen tai sa
botaasin uhan aikana. Esimerkkien valossa 
kyseessä ovat sen luonteiset tilanteet, joissa 
ei voida odottaa valtioneuvoston valmiuslain 
nykyisen 33 §:n 3 kohdan nojalla antamaa 
säädöstä ja joissa valmiuslain mukaiset toi
mivaltuudet ovat näin ollen puolustustilalain 
2 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla riit
tämättömiä. Momenttia ehdotetaan tarkistet
tavaksi siten, että säännöksen tekstistä pa
remmin ilmenisi sen tarkoitus. Tämä ilmais-

taisiin säätämällä liikkumisrajoituksen asetta
misen edellytykseksi, että väestön turvalli
suus tai sotilaallisen maanpuolustuksen tär
keä etu sitä vaatii. Vastaavan tyyppiset edel
lytykset sisältyvät voimassa olevaan val
miuslain 33 §:n 3 kohtaan 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan tehtäväk
si poliisin organisaation muuttumisesta joh
tuva tarkistus. Perustelujen osalta viitataan 
edellä 8 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa 
esitettyyn. 

16 §. Pykälää ehdotetaan tarkistettavaksi 
vastaamaan 1 päivänä maaliskuuta 1998 voi
maan tulleen ampuma-aselain ( 111998) käsit
teistöä. Samalla säännöksessä tarkoitetun 
toimivallan käyttämisen edellytyksiä täsmen
nettäisiin. 

Ampuma-aselain 2-5 §:ssä määritellään 
ampuma-ase, aseen osa, ammus ja patruuna. 
Ehdotetussa säännöksessä käytetyt käsitteet 
on tarkoitettu vastaamaan näitä määritelmiä. 
Hallituksen esityksessä ampuma-aselaiksi ja 
laiksi poliisilain 23 §:n sekä laiksi poliisin 
henkilörekistereistä annetun lain 19 ja 20 §:n 
muuttamisesta mainitaan (HE 183/1997 vp, 
s. 60), että patruuna-käsitteellä on korvattu 
puolustustilalain säätämisen aikaan voimassa 
olleen ampuma-aseista ja ampumatarpeista 
annetussa laissa (33/1933) ja sen nojalla an
netussa asetuksessa (34/1933) käytetyt käsit
teet "ampumatarpeet" ja "ampumatarvike". 
Pykälään ehdotetuna muutoksella säännök
sen soveltamisala jonkin verran laajenisi, 
joskaan tätä laajenemista ei voida pitää mer
kittävänä. Säännöksessä käytettyjen käsittei
den täsmentämisellä siinä tarkoitetun toimi
vallan sisältö muodostuisi nykyistä eritel
lymmäksi. Tämä olisi omiaan myös helpot
tamaan sen arvioimista, missä laajuudessa 
sitä on puolustustilalain tarkoituksen saavut
tamiseksi välttämätöntä käyttää. 

Ampuma-aselain mukaan ampuma-aseisiin, 
aseen osiin, patruunoihin ja erityisen vaaral
lisiin ammuksiin liittyvä toiminta on sallittua 
vain viranomaisen luvalla. Lakiin sisältyvät 
säännökset lupien raukeamisesta sekä niiden 
peruuttamisesta. Nämä säännökset on kuiten
kin tarkoitettu sovellettaviksi normaaliolojen 
aikaisiin yksittäisiin tapauksiin. Puolustusti
lalain 16 §:n mukaisella toimivallalla taas on 
tarkoituksena mahdollistaa suurta yksilömää
rää koskeva toimenpide. Säännöksen perus
teluista (HE 249/1989 vp, s. 21) ilmenee, 
että tällaiseen toimenpiteeseen voitaisiin ryh
tyä, jos valtakunnan puolustus tai sen turval
lisuus edellyttää yksityisten hallussa olevien 
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aseiden sekä ampumatarvikkeiden saamista 
tilapäisesti viranomaisten haltuun. Toimival
lan käyttämisen edellytykset ehdotetaan nyt 
kirjattavaksi säännöksen tekstiin. Edellytyk
siä olisivat väestön turvallisuuden takaami
nen ja sotilaallisen maanpuolustuksen tärkeä 
etu. 

Säännökseen tehtäisiin myös poliisin orga
nisaation muuttumisesta johtuva tarkistus. 
Sen perustelujen osalta viitataan edellä 8 §:n 
yksityiskohtaisissa perusteluissa esitettyyn. 

39 ja 40 §. Pykälissä on korjattu virheelli
set viittaukset rikoslain 12 lukuun. 

1.3. Pelastustoimilaki 

1 §. Lain soveltamisala. Pelastustoimilain 
1 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 mo
mentti. Kyseessä olisi viittaussäännös, jonka 
mukaan poikkeusoloissa sovellettavista pe
lastustoimen erityisistä toimivaltuuksista sää
detään valmiuslaissa. 

65 §. Poikkeusoloja koskevat erityiset toi
mivaltuudet. Voimassa oleva pelastustoimi
lain 65 § sisältää poikkeusoloissa sovelletta
viksi tulevat, pelastustointa koskevat erityi
set toimivaltuudet Pykälä ehdotetaan kumot
tavaksi ja toimivaltuudet pääosin siirrettä
väksi valmiuslakiin. Ehdotettu siirto noudat
taisi eduskunnan perustuslakivaliokunnan 
kantaa, jonka mukaan pelastustointa poik
keusoloissa koskeva säännöstö tulee kytkeä 
valmiuslainsäädännön yhteyteen (Pe VM 
1011998 vp ja PeVL 3111998 vp). 

Pelastustoimilain 65 §:n 1 momentin 1 
kohta, joka koskee velvollisuutta tehdä väes
tön suojelemiseksi tarpeellista työtä, siirret
täisiin valmiuslain uudeksi 22 a §:ksi. 

Pelastustoimilain 65 §:n 1 momentin 2 
kohta siirrettäisiin pääosin valmiuslain uu
deksi 34 a §:ksi. Ehdotettu 34 a § ei kuiten
kaan koskisi virastoja ja laitoksia, sillä nii
den siirtämistä koskeva toimivaltuus sisältyy 
jo voimassa olevaan valmiuslain 25 §:ään. 

Pelastustoimilain 65 §:n 1 momentin 3 
kohdan sisältämä liikkumisrajoituksia koske
va toimivaltuus siirrettäisiin valmiuslain 33 
§:n uudeksi 2 momentiksi. Samalla toimival
tuus rajoitettaisiin koskemaan vain valmius
lain 2 §:n 5 kohdassa tarkoitettuja suuron
nettomuuksia. Tämä johtuu siitä, että voi
massa olevaan valmiuslain 33 §:n 3 kohtaan 
sisältyy jo valtioneuvostolle annettu toimi
valtuus vastaavien liikkumisrajoitusten säätä
miseen valmiuslain 2 §:n 1-3 kohdassa tar
koitetuissa poikkeusoloissa. Valmiuslain 2 

§:n 4 kohdan mukaisissa poikkeusoloissa eli 
vakavien taloudellisten kriisien aikana toimi
valtuutta liikkumisra joitusten säätämiseen 
taas ei voida pitää tarpeellisena. 

Suojarakenteiden ja -laitteiden rakentamis
ta koskeva pelastustoimilain 65 §:n 1 mo
mentin 4 kohta siirrettäisiin ehdotetun, ra
kentamista yleisesti koskevan sääntelyn yh
teyteen valmiuslain 15 §:n 1 momentin uu
deksi 5 kohdaksi. 

Pelastustoimilain 65 §:n 1 momentin 5 
kohdan alkuosa ehdotetaan puolestaan siir
rettäväksi valmiuslakiin muuttamalla val
miuslain 32 §:ää. Siirretyn väestön majoituk
seen, muonitukseen ja muuhun huoltoon tar
peellista omaisuutta ja tarvikkeita koskeva 
kohdan loppuosa puolestaan ehdotetaan siir
rettäväksi valmiuslakiin lisäämällä siihen 
uusi 34 b §. 

Valmiuslakiin ehdotettu uusi 25 a § taas 
vastaisi pelastustoimilain 65 §:n 1 momentin 
7 kohtaa, joka koskee poikkeuksien säätä
mistä viranomaisten johto- ja alistussuhteista 
väestönsuojelun alalla. 

Pelastustoimilain 65 §:n 1 momentin 6 
kohdan mukaan valtioneuvosto voi poik
keusoloissa määrätä muista toimenpiteistä, 
jotka väestön ja omaisuuden suojelemiseksi 
ovat tarpeen. Tätä kohtaa vastaavaa säänte
lyä ei ehdoteta otettavaksi valmiuslakiin. 
Säännös on muotoilultaan erittäin avoin eikä 
se sisällä juuri minkäänlaisia rajaoksia sen 
suhteen, mitä siinä tarkoitetut toimenpiteet 
voisivat olla. Tällaisena säännös ei vastaa 
nykyisiä täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaa
timuksia. Säännös ei sen vuoksi täyttäne 
myöskään uuden perustuslain 73 §:n 1 mo
mentissa asetettua vaatimusta siitä, että pe
rustuslakiin tehtävien poikkeusten tulee olla 
rajattuja. Lähtökohtana on, että jos ilmenee 
tarpeita antaa viranomaisille uusia poik
keusoloissa käyttöön otettavia toimivaltuuk
sia, valmiuslakia tai puolustustilalakia muu
tetaan lisäämällä sinne tällaista toimivaltuut
ta koskeva nimenomainen säännös. 

76 §. Poikkeusoloissa suoritettavat kor
vaukset. Pelastustoimilain voimassa oleva 76 
§ sisältää säännökset poikkeusoloissa suori
tettavista korvauksista. Koska pelastustointa 
poikkeusoloissa koskeva sääntely ehdotetaan 
siirrettäväksi valmiuslakiin, pykälä kumottai
siin tarpeettomana. 

Pykälän 1 momentissa säädetään oikeudes
ta saada korvausta sellaisen vahingon joh
dosta, jonka joku on kärsinyt voimassa ole
van pelastustoimilain 65 §:n 1 momentin 5 
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kohdan nojalla annetun määräyksen vuoksi. 
Kyseinen kohta koskee oikeutta ottaa väestö
nsuojelua varten käyttöön rakennuksia ja 
huoneistoja sekä kohdassa tarkemmin yksi
löityjä välineitä, tarvikkeita ja muuta omai
suutta. Vastaava sääntely ehdotetaan sisälly
tettäväksi valmiuslakiin muuttamalla voimas
sa olevaa 32 §:ää ja lisäämällä lakiin uusi 34 
b §. Jotta oikeus saada korvausta vastaisi 
pelastustoimilain mukaista oikeustilaa, ehdo
tetaan valmiuslain 37 §:n 1 momenttiin lisät
täväksi viittaus myös 34 b §:ään. 

Pelastustoimilain 76 §:n 2 ja 3 momentti 
ovat samansisältöiset kuin valmiuslain 37 
§:n 2 ja 3 momentti. Pelastustoimilain 76 
§:n 4 momenttia asiallisesti vastaava säännös 
puolestaan sisältyy valmiuslain 38 §:ään 

78 §. Pelastus- ja väestönsuojelutehtäviin 
määrätyn palkkio ja korvaukset. Pykälän 2 
momentti ehdotetaan kumottavaksi. Koska 
pelastustoimilain 65 § ehdotetaan kumotta
vaksi ja sen sisältämät toimivaltuussäännök
set siirrettäviksi valmiuslakiin, käy viittaus 
valmiuslakiin tarpeettomaksi. 

79 §. Pelastustoiminnassa ja väestön
suojelussa sattuneen tapaturman korvaami
nen. Pykälän 1 momentin 2 kohta ehdote
taan kumottavaksi. Siirrettäessä pelastustoi
milain 65 §:n sisältämät toimivaltuussään
nökset valmiuslakiin, tulee pelastustoimilain 
79 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettui
hin tapauksiin sovellettavaksi valmiuslain 39 
§,joka asiallisesti vastaa kumottavaksi ehdo
tettua säännöstä. 

80 §.Muutoksenhaku. Pykälän 3 momentti 
ehdotetaan kumottavaksi. Säännöksen sovel
tamisalaan kuuluvat voimassa olevassa pe
lastustoimilaissa vain sellaiset hallintopää
tökset, joita valtioneuvosto tekisi poik
kensoioja koskevan 65 §:n nojalla. Koska 65 
§ ehdotetaan kumottavaksi, käy myös 80 §:n 
3 momentti tarpeettomaksi. Vastaava sään
nös sisältyy valmiuslain 48 §:n 3 moment
tiin. 

82 §. Rangaistukset. Pykälän 3 momentti 
ehdotetaan kumottavaksi. Momentti sisältää 
poikkeusoloissa sovellettavaan 65 §:ään liit
tyvät rangaistusuhat Koska 65 § ehdotetaan 
kumottavaksi, käy 82 §:n 3 momentti tar
peettomaksi. Siirrettäessä 65 §:n sisältämät 
toimivaltuussäännökset valmiuslakiin tarkis
tettaisiin myös valmiuslain rangaistussään
nöksiä. Lähtökohtana olisi kuitenkin se, että 
vain valmiuslaissa jo kriminalisoituihin te
koihin rinnastettavat käyttäytymismuodot 
tulisivat rangaistaviksi. Tämä merkitsisi ran-

gaistavan käyttäytymisen alan vähäistä su
pistumista, koska pelastustoimilain 82 §:n 3 
momentin soveltamisalaan verrattuna ran
gaistavuuden ulkopuolelle jäisi väestön, tuo
tantolaitosten, virastojen ja laitosten siirtoa 
koskevien säännösten rikkominen (pelastus
toimilain 65 §:n 1 momentin 2 kohta) sekä 
tarvittavien suojarakenteiden ja -laitteiden 
rakentamista koskevien säännösten rikkomi
nen (65 §:n 1 momentin 4 kohta). Samalla 
rikkomusten rangaistavuus lievenisi, koska 
valmiuslain voimassa olevan 50 §:n mukaan 
seuraamuksena voi olla vain sakko, kun taas 
pelastustoimilain 82 §:n 3 momentin mukai
nen rangaistusmaksimi on kuusi kuukautta 
vankeutta. Voidaan kuitenkin arvioida, ettei 
muutoksilla ole asiallista merkitystä. Kysees
sä ovat tehosteluonteiset kriminalisoinnit, 
joilla poikkeuksellisten olojen vallitessa ei 
juuri voitane olettaa olevan rikkomuksia en
nalta estävää vaikutusta. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Valmiuslain 40 §:ssä säädetään valtion ja 
kuntien viranomaisille velvoite varautua 
poikkeusoloihin. Niiden tulee valmiussuun
nitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toi
minnan etukäteisvalmisteluin sekä muin toi
menpitein varmistaa tehtäviensä mahdolli
simman häiriötön hoitaminen myös poik
keusoloissa. Poikkeusoloihin varautumista 
johtaa, valvoo ja yhteensovittaa valtioneu
vosto sekä kukin ministeriö hallinnonalal
laan. 

Ehdotetut uudet toimivaltuudet voivat mer
kitä asianomaiselle viranomaiselle velvolli
suutta antaa varautumista koskevia uusia 
määräyksiä ja ohjeita. 

Ehdotettu valmiuslain 40 a § sisältäisi pe
russäännökset poikkeusolojen terveydenhuol
lon neuvottelukunnasta, jonka valtioneuvosto 
voisi asettaa. Tarkempia säännöksiä neuvot
telukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä sekä 
asioiden käsittelystä neuvottelukunnasta voi
taisiin antaa valtioneuvoston asetuksella. 

3. Voimaantulo 

Valmiuslakiin ja puolustustilalakiin ehdo
tetaan tehtäviksi muun muassa ne muutok
set, jotka johtuvat perustuslain 80 §:n sisäl
tämästä asetuksenautovaltaa koskevasta 
sääntelystä. Ehdotetuilla muutoksiiia val
miuslain ja puolustustilalain sisältämien toi-
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mivaltuuksien käyttöön ottamiseen liittyvä 
järjestelmä säilytettäisiin nykyisellään. Näi
den muutosten vuoksi lait ovat tarkoitetut 
tulemaan voimaan yhtä aikaa uuden perus
tuslain kanssa. 

4. Säätämisjärjestys 

Hallitusmuodon 16 a §:n 2 momentin mu
kaan lailla voidaan säätää perusoikeuksista 
sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat 
välttämättömiä Suomeen kohdistuvan aseelli
sen hyökkäyksen samoin kuin vakavuudel
taan aseelliseen hyökkäykseen lain mukaan 
rinnastettavien, kansakuntaa uhkaavien poik
keusolojen aikana. Lisäksi säännöksessä 
edellytetään, että säädettävät tilapäiset poik
keukset ovat Suomen kansainvältsten ihmis
oikeusvelvoitteiden mukaisia. 

Perusoikeusuudistukseen johtaneen halli
tuksen esityksen _perustelujen mukaan halli
tusmuodon 16 a §:n 2 momentissa tarkoitet
tua poikkeamista merkitsevät ennen kaikkea 
puolustustilalaki ja valmiuslaki. Valmiuslaki 
merkitsee mainittujen perustelujen mukaan 
tällaista poikkeamista kuitenkin vain siltä 
osin kuin laki tulee koko laajuudessaan so
vellettavaksi puolustustilalain rinnalla Suo
meen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen ja 
sodan aikana. 

Kun valmiuslakiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusia toimivaltuuksia, niitä tulee ensinnäkin 
arvioida hallitusmuodon 16 a §:n 2 momen
tin valtuutussäännöksen kannalta siltä osin 
kuin toimivaltuudet tulisivat sovellettaviksi 
Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyk
sen tai siihen vakavuudeltaan lain mukaan 
rinnastettavien, kansakuntaa uhkaavien poik
keusolojen aikana. Koska valmiuslaki kui
tenkin tulee sovellettavaksi myös muissa 
kuin edellä mainituissa tilanteissa, esimer
kiksi suuronnettomuuksissa, tulee ehdotettuja 
uusia toimivaltuuksia ainakin näiltä osin ar
vioida myös yksittäisten perusoikeussäännös
ten valossa. 

Valmiuslaissa mahdollistetaan se, että siinä 
määritellyissä poikkeusoloissa voidaan val
tioneuvoston asetuksin toteuttaa hallitusmuo
dossa suojattuihin perusoikeuksiin voimak
kaastikin puuttuvia toimenpiteitä. Valmius
lain säätämisen yhteydessä eduskunnan pe
rustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota 
(Pe VL 10/1990 vp) siihen, että valmiuslailla 
itsessään ei vielä poiketa perusoikeuksista, 
vaan siinä ainoastaan valtuutetaan valtioneu
vosto toteuttamaan kriisiolosuhteissa välttä-

mättömät poikkeukset perusoikeuksista. Toi
mivaltuuksien lisääminen valmiuslakiin mer
kitsee perusoikeuksien rajoittamista koske
van lainsäädäntövallan delegoinnin laajenta
mista. Koska perusoikeuksiin kohdistuvat 
rajoitukset kaikkien ehdotettujen toimival
tuuksien osalta ilmenisivät vasta valtioneu
voston asetuksista, ei hallitusmuodon 16 a 
§:n 2 momentin valtuutussäännöksen sovel
tamisen edellytyksenä oleva lakitasoisuuden 
vaatimus täyty. 

Suhteessa yksittäisiin perusoikeussäännök
siin valmiuslakiin ehdotetut uudet toimival
tuudet ovat merkityksellisiä lähinnä hallitus
muodon 12 §:n mukaisen omaisuudensuojan 
kannalta. Ehdotuksia valmiuslain 15 §:n 1 
momentin muuttamisesta ja lain 16 §:ään 
lisättäväksi 2 momentiksi on arvioitava yh
täältä sääntelyn hierarkkiseen tasoon liitty
västä muodollisesta näkökulmasta. Toisaalta 
ehdotuksia on arvioitava säännösten sisällön 
kannalta. 

Hallitusmuodon 12 §:n 1 momentin mu
kaan jokaisen omaisuus on turvattu. Vaikka 
tähän yleislausekkeeseen ei enää sisällykään 
sanoja "lain mukaan", voidaan omaisuuden 
suojaan tästä huolimatta edelleen puuttua tai 
sitä rajoittaa vain lain nojalla. Lakitasoisen 
sääntelyn vaatimukseen sisältyy muun muas
sa se, että perusoikeuksiin kohdistuvien ra
joitusten olennaisen sisällön tulee ilmetä 
laista (Pe VM 2511994 vp ). Edellä mainituin 
tavoin valmiuslakiin ehdotettujen uusien toi
mivaltuuksien mahdollistamien perusoikeus
rajoitusten olennainen sisältö määräytyisi 
kuitenkin vasta valtioneuvoston asetuksella. 
Ehdotus valmiuslain 15 §:n 1 momentin 
muuttamisesta ja uuden 2 momentin lisäämi
sestä valmiuslain 16 §:ään on tämän vuoksi 
ristiriidassa hallitusmuodon 12 §:n 1 mo
mentin kanssa. 

Ehdotuksen mukaan valmiuslain 15 §:n 1 
momenttia muutettaisiin siten, että valtioneu
vosto saisi oikeuden valvoa ja säännöstellä 
myös rakentamista. Pykälän 1 kohtaan ehdo
tetun muutoksen perusteella valtioneuvosto 
voisi asetuksella säätää, että rakennusalalla 
toimivat ovat velvollisia huolehtimaan mää
rätystä rakentamisesta. Tällä tavoin raken
nusalan konekanta sekä muut tuotannonteki
jät sidottaisiin tiettyihin rakennuskohteisiin. 
Valmiuslain 15 §:ään ehdotetaan myös otet
tavaksi uusi 4 kohta, jonka mukaan valtio
neuvostolle annettaisiin valtuudet kieltää 
rakennushankkeiden jatkaminen ja aloittami
nen ilman erityistä lupaa. V aitioneuvosto 
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saisi myös valtuudet vahvistaa perusteet eri
tyisen luvan myöntämiselle. 

Näissä molemmissa 15 §:ää koskevissa 
ehdotuksissa on kysymys lähinnä omaisuu
den käyttöön kohdistuvasta rajoituksesta, 
joka saattaisi yksittäistapauksessa olla melko 
voimakaskin. Tällaiset rajoitukset tulisivat 
kuitenkin jo valmiuslain soveltamistilantei
den vuoksi käytännössä kyseeseen vain sel
laisissa tilanteissa, joissa erittäin pakottavan 
yleisen edun voidaan sanoa sitä vaativan. 
Siten rajoitusvaltuuksien säätämisen voidaan 
katsoa olevan yleisesti välttämätöntä hyväk
syttävän tarkoituksen saavuttamiseksi. Toi
mivaltuuksien käyttämistä ja täytäntöönpa
noa rajoittaisivat myös valmiuslain 8 §:stä 
ilmenevät tarkoitussidonnaisuus- ja välttä
mättömyysperiaate. Lisäksi valmiuslain 15 
§:n 1 momentin 1 kohdan nojalla annettujen 
määräysten johdosta syntyneet vahingot kor
vattaisiin valmiuslain 37 §:n nojalla pääsään
nön mukaan täysimääräisesti. Toisaalta eh
dotettujen toimivaltuuksien sisältö jää asian 
luonteesta johtuen laissa melko avoimeksi. 
Toimivallan sisältöä määrittää lähinnä vain 
sen kohde eli rakentaminen. Tämä ei täyttä
ne perusoikeuksia koskevalle sääntelylle ase
tettavaa tarkkarajaisuusvaatimusta. Ehdotetut 
säännökset ovat myös tämän vuoksi ristirii
dassa hallitusmuodon 12 §:ssä säännellyn 
omaisuudensuojan kanssa. 

Ehdotuksen mukaan valmiuslain 16 §:ään 
lisättävällä 2 momentilla valtioneuvostolle 
annettaisiin valtuus säännöstellä lakisäätei
seen vakuutukseen tai sosiaaliavustukseen 
luettavia etuuksia ja toimeentulotukea sekä 
asetuksella säätää poikkeuksia mainittujen 
etuoksien määräytymisperusteista ja toi
meenpanosta. Perusoikeusuudistusta toteutet
taessa lähdettiin siitä, että omaisuudensuojaa 
koskevat hallitusmuodon 6 §:n tulkinnat tar
joavat perustan myös uuden, hallitusmuodon 
12 §:ään sisältyvän omaisuudensuojasään
nöksen tulkinnalle. Perustuslakivaliokunta on 
käytännössään katsonut, että sosiaaliset 
avustukset ja muut vastaavat julkisen vallan 
velvoitteet sisältyvät hallitusmuodossa suo
jattuon omaisuuteen vain silloin, kun ne ovat 
erääntyneet maksettaviksi (PeVL 5/1950 vp 
ja 10/1957 vp ). Ansiosidonnaisten etuoksien 
perustuslakivaliokunta on katsonut kuuluvan 
omaisuuden suojan piiriin niiltä osin kuin 
kyse on henkilön itselleen ansaitsemista 
konkreettisista taloudellisista eduista ( esi
merkiksi eläke-etuoksien osalta Pe VL 
2611997 vp, 24/1996 vp, 4/1994 vp ja 

3511993 vp ). Ehdotettu saannös mahdollis
taisi siten puuttumisen omaisuudensuojan 
piiriin kuuluviin etuuksiin. Valmiuslain so
veltamistilanteet huomioon ottaen tällainen 
etuuksiin puuttuminen tulisi kuitenkin kysee
seen vain sellaisissa tapauksissa, joissa erit
täin pakottavan yleisen edun voidaan katsoa 
sitä vaativan. Ehdotettujen rajoitusvaltuuksi
en voidaankin katsoa olevan välttämättömiä 
hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi. 
Käyttöön otettavien toimivaltuuksien laatua 
sekä niiden täytäntöönpanoa rajoittaisivat 
valmiuslain 8 §:stä ilmenevät tarkoitussidon
naisuus-ja välttämättömyysperiaate. Toisaal
ta myös valmiuslain 16 §:ään lisättäväksi 
ehdotettu toimivaltuus jää valmiuslain luon
teesta johtuen lain tasolla melko avoimeksi, 
koska toimivalta on määritelty vain luettele
malla valvonnan ja säännöstelyn kohteina 
olevat etuudet. Tämä puolestaan ei täyttäne 
perusoikeuksia koskevalle sääntelylle asetet
tavaa tarkkarajaisuusvaatimusta. Tämän 
vuoksi myös ehdotetun valmiuslain 16 §:n 2 
momentin täytynee katsoa olevan ristiriidas
sa hallitusmuodon 12 §:n kanssa. 

Hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentin mu
kaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan 
ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, 
on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja 
huolenpitoon. Säännöksen tarkoituksena on 
turvata ihmisarvoisen elämän edellytysten 
vähimmäistaso eli niin sanottu eksistenssi
minimi. Säännös on perustuslain tasoinen 
yksilön subjektiivinen oikeus, johon voidaan 
suoraan vedota. Hallitusmuodon 15 a §:n 1 
momentissa tarkoitetun ihmisarvoisen elä
män edellyttämän toimeentulon ja huolenpi
don takuuna on käytännössä toimeentulotuki 
(PeVL 3111997 vp). Hallitusmuodon 15 a 
§:n 2 momentin mukaan lailla taataan jokai
selle oikeus perustoimeentulon turvaan työt
tömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja 
vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja 
huoltajan menetyksen perusteella. Valmius
lakiin ehdotetun 16 §:n 2 momentin mukai
silla toimivaltuuksilla pyritään siihen, että 
väestön kaikkien osien toimeentulo kyettäi
siin turvaamaan myös poikkeuksellisissa 
oloissa. Asiallisesti ehdotetulla säännöksellä 
siten osaltaan toteutettaisiin hallitusmuodon 
16 a §:n 1 momentista sekä 15 a §:n 1 mo
mentista johdettavaa, lainsäätäjään kohdistu
vaa toimintavelvoitetta järjestää toimeentulo
tukijärjestelmään liittyvä lainsäädäntö sellai
seksi, että yksilöillä on riittävät tosiasialliset 
mahdollisuudet päästä oikeuksiinsa (Pe VL 
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31/1997 vp). Hallitusmuodon 15 a §:n 2 mo
mentissa kuitenkin edellytetään, että perus
toimeentulon turva taataan lailla. Ehdotettu 
valmiuslain 16 §:n 2 momentti taas merkit
see, jo valmiuslain luonteestakin johtuen, 
sääntelyn delegoimista poikkeusoloissa olen
naisilta osin valtioneuvoston asetuksen ta
soon. Tämän vuoksi ehdotettu valmiuslain 
16 §:n 2 momentti on ristiriidassa hallitus
muodon 15 a §:n 2 momentin kanssa. 

Valmiuslakiin lisättäväksi ehdotetun 16 §:n 
2 momentin viimeisen virkkeen mukaan val
tioneuvoston asetuksella voitaisiin myös sää
tää poikkeuksia säännöksessä tarkoitettuja 
etuuksia sekä toimeentulotukea koskevista 
oikaisu- ja muutoksenhakumenettelyistä. 
Säännöksen soveltamista rajoittaisi kuitenkin 
ehdotettu 9 §:n 4 momentin säännös, jonka 
mukaan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeu
denkäyntiin ei valmiuslain nojalla saisi ra
joittaa kuin Suomeen kohdistuvan aseellisen 
hyökkäyksen ja sodan aikana. Muissa val
miuslain soveltamistilanteissa ehdotetussa 16 
§:n 2 momentissa tarkoitetuista oikaisu- ja 
muutoksenhakumenettelyistä ei siis voitaisi 
määrätä sellaisia poikkeuksia, jotka olisivat 
sisällöllisesti ristiriidassa hallitusmuodon 16 
§:n kanssa. Myös valmiuslain 16 §:n 2 mo
mentin viimeistä virkettä sovellettaessa rajoi
tusten olennainen sisältö kävisi kuitenkin 
ilmi vasta säännöksen nojalla annettavista 
valtioneuvoston asetuksista. Ehdotusta tulee 
arvioida hallitusmuodon 16 §:n 1 momentin 
kannalta, jonka mukaan jokaisella "on oi
keus saada asiansa käsitellyksi asianmukai
sesti ja viivytyksettä lain mukaan toimival
taisessa tuomioistuimessa tai muussa viran
omaisessa". Ehdotettu säännös ei näin ollen 
täytä hallitusmuodon 16 §:n 1 momenttiin 
perustuvaa vaatimusta lainkäyttöviranomais
ten toimivallan perustumisesta lakitasoiseen 
sääntelyyn. 

Valmiuslain 33 §:n 1 momentin 4 kohtaa 
ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että sään
nökseen nykyisin sisältyvä yksityiskohtainen 
luettelo muutettaisiin yleisempään muotoon. 
Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa 
säännöksessä tarkoitettujen alueiden ja tilo
jen hallintaan ottaminen myös kriisitilantees
sa perustettavien joukkojen harjoitustoimin
taa varten, joten nykyiseen sääntelyyn ver
rattuna ehdotetuna muutoksella jossam mää
rin laajennettaisiin säännöksen sovelta
misalaa. Säännöksen 4 kohdassa mahdollis
tettu rajoitus kohdistuu hallintaoikeuteen ja 
on luonteeltaan väliaikainen. Säännöksen 

soveltamista rajoittaa lisäksi vaatimus, jonka 
mukaan alueen tai rakennuksen hallintaan 
ottamisen tulee olla tarpeen puolustusval
miuden kohottamiseksi. Lisäksi on otettava 
huomioon, että valmiuslain 33 §:n 1 mo
menttia voidaan soveltaa vain lain 2 §:n 
1-3 kohdassa mainituissa, vakavimmissa 
poikkeusoloissa. Ehdotetusta muutoksesta 
huolimatta säännöksen tarkoituksena olisi 
yhä turvata mahdollisuus ennalta valmistau
tua erilaisiin kriiseihin. Mainitut seikat huo
mioon ottaen voitaneen katsoa, että valmius
lain 33 §:n 1 momenttiin ehdotettu muutos 
on hallitusmuodon 12 §:ssä turvatun omai
suudensuojan kannalta sellainen kokonaisuu
den kannalta epäolennainen muutos, joka 
sinänsä merkitsee alkuperäisen poikkeuksen 
vähäistä laajentamista mutta jolla perustusla
kipoikkeuksena säädetyn kokonaisjärjestelyn 
luonnetta ja asiallista merkitystä ei muuteta 
toisenlaiseksi. Perustuslakivaliokunnan va
kiintuneen tulkintakäytännön mukaan (esi
merkiksi PeVL 5/1997 vp, 2411994 vp ja 
20/1994 vp) tällainen muutos voidaan toteut
taa tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä. 

Puolustustilalain soveltamisalasäännöstä 
ehdotetaan uudistettavaksi siten, että siinä 
mainittaisiin erikseen Suomeen kohdistuva 
sota sekä tähän rinnastettavat vakavasti ylei
sen järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavat 
sisäiset, väkivaltaiset levottomuudet, joilla 
pyritään kumoamaan tai muuttamaan perus
tuslain mukainen valtiojärjestys. Hallitus
muodon 16 a §:n 2 momentissa mahdolliste
taan sellaisten tilapäisten poikkeuksien säätä
minen l'erusoikeuksista, jotka ovat välttä
mättömiä Suomeen kohdistuvan aseellisen 
hyökkäyksen samoin kuin vakavuudeltaan 
aseelliseen hyökkäykseen lain mukaan rin
nastettavien, kansakuntaa uhkaavien poik
keusolojen aikana. Ehdotetussa puolustustila
lain 1 §:n muuttamisessa on kyse juuri halli
tusmuodon 16 a §:n 2 momentissa tarkoite
tun rinnastuksen tekemisestä. Ehdotuksessa 
mainittujen tilanteiden on katsottava lukeutu
van niihin kansakuntaa uhkaaviin poik
keusoloihin, jotka kuuluvat hallitusmuodon 
16 a §:n 2 momentissa tarkoitetun valtuutus
säännöksen soveltamisalaan. Näin ollen puo
lustustilalain 1 §:ään ehdotettu muutos ei 
edellytä valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n mu
kaista käsittelyjärjestystä. 

Puolustustilalain toimivaltuussäännöksiin 
ehdotetut muutokset merkitsisivät puolestaan 
nykyisen sääntelyn täsmentämistä. Tältä osin 
viitataan ehdotettujen 11, 12 ja 16 §:n yksi-
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tyiskohtaisissa perusteluissa esitettyyn. Eh
dotukset voidaan käsitellä tavallisessa lain
säätämisjärjestyksessä. 

Pelastustoimilain 65 §:ään sisältyvät sään
nökset pelastustoimen erityisistä toimival
tuuksista poikkeusoloissa ehdotetaan siirret
täväksi valmiuslakiin, kuten perustuslakiva
liokunta on edellyttänyt (PeVM 10/1998 vp 
ja PeVL 31/1998 vp). Samalla näiden toimi
valtuuksien soveltamisalaa jonkin verran 
supistettaisiin, kuten edellä yksityiskohtaisis
sa perusteluissa on esitetty. Pelastustoimilain 
65 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan valtio
neuvosto voi määrätä "muista toimenpiteistä, 
jotka väestön ja omaisuuden suojelemiseksi 
ovat tarpeen". Tätä säännöstä ei ehdoteta 
sisällytettäväksi valmiuslakiin, koska sen ei 
voida katsoa täyttävän perusoikeusrajoituk
selta edellytettäviä täsmällisyys- ja tarkkara
jaisuusvaatimuksia. 

Pelastustoimilaki säädettiin perustuslain
säätämisjärjestyksessä juuri mainitun 65 §:n 
vuoksi (ks. HaVM 23/1998 vp ja PeVL 
31/1998 vp). Perustuslakivaliokunta on tul
kintakäytännössään katsonut, että poikkeuk
sena perustuslaista säädettyä lakia voidaan 
muuttaa tavallisessa lainsäätämisjärjestykses
sä, jos muuttava laki ei laajenna sitä poik
keusta, joka muuteltavalla lailla tehtiin pe-
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rustuslakiin. Valiokunta on soveltanut näitä 
periaatteita myös silloin, kun aiemmalla lail
la säädetyt perustuslakipoikkeukset siirretään 
uuteen lakim kumoamaila alkuperäinen poik
keuslaki ( esim. Pe VL 2411994 vp ja Pe VL 
1/1994 vp). Edellä esitetyn mukaisesti ku
mottaisiin pelastustoimilain 65 § ja pelastus
tointa poikkeusoloissa koskevat toimivaltuu
det siirrettäisiin valmiuslakiin. Kokonaisuu
tena tarkastellen perustuslaista tehtyjen poik
keusten ala samalla supistuisi. Ainoastaan 
ehdotettuun 22 a §:ään sisältyvän sääntelyn 
soveltamisalan ulottaminen koskemaan Suo
men kansalaisten lisäksi kaikkia Suomessa 
asuvia merkitsisi henkilökohtaista vapautta 
rajoittavan työvelvollisuuden vähäistä laa
jenemista. Pelastustoimilaki myös menettäisi 
poikkeuslakiluonteensa. Näistä syistä pelas
tustoimilain 65 §:n sääntelyn sisällyttämisen 
valmiuslakiin ei voida katsoa vaikuttavan 
ehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 

Ehdotukseen liittyvien valtiosääntöoikeu
dellisten näkökohtien vuoksi hallitus pitää 
suotavana, että esityksestä pyydettäisiin pe
rustuslakivaliokunnan lausunto. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 
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1. 
Laki 

valmiuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyl
lä tavalla, 

muutetaan 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun valmiuslain (1080/1991) 1 §:n 1 momentti, 
2 §:n 3 kohta, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5-7, 9 ja 15 §, 24 §:n 1 momentti, 
29 §:n johdantokappale ja 5 kohta, 32 §, 33 §:n johdantokappale ja 4 kohta, 37 §:n 1 mo
mentti Ja 50 §:n 2-4 momentti, sekä 

lisätään 16 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 22 aja 25 a §, 33 §:ään uusi 2 momentti ja 
lakiin uusi 34 a, 34 b ja 40 a § seuraavasti: 

1 § 
Tämän lain tarkoituksena on poik

keusoloissa turvata väestön toimeentulo ja 
maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä 
ja perusoikeuksia sekä turvata valtakunnan 
alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys. 

2 § 
Poikkeusoloja tämän lain mukaan ovat: 

3) vieraiden valtioiden välinen sota tai so
danuhka ja sellainen sodanuhkaa merkitsevä 
vakava kansainvälinen jännitystila, joka 
edellyttää välttämättömiä toimenpiteitä Suo
men puolustusvalmiuden kohottamiseksi, 
sekä muu vaikutuksiltaan näihin verrattava 
Suomen ulkopuolella sattunut erityinen ta
pahtuma, jos siitä voi aiheutua vakava vaara 
1 §:n 1 momentissa tarkoitetuille kansallisen 
olemassaolon ja hyvinvoinnin perusteille; 

edellyttäen, että tilanteen hallitseminen ei 
ole mahdollista viranomaisten säännönmu
kaisin toimivaltuuksin. 

3 § 
Poikkeusolojen vallitessa voidaan tasaval

lan presidentin asetuksella oikeuttaa valtio
neuvosto käyttämään 4 luvussa säädettyjä 
toimivaltuuksia. 

4§ 
Jos 3 §:n 3 ja 4 momentissa säädettyä me

nettelyä ei ole mahdollista noudattaa vaaran
tamatta merkittävästi lain tarkoituksen saa
vuttamista, voidaan tasavallan presidentin 
asetuksella säätää, että valtioneuvosto saa 

käyttää asetuksessa säädettyjä toimivaltuuk
sia välittömästi. 

5 § 
Jos poikkeusolojen jatkuessa on lain tar

koituksen saavuttamiseksi välttämätöntä vä
littömästi edelleen oikeuttaa tasavallan presi
dentin asetuksella valtioneuvosto käyttämään 
lain mukaisia toimivaltuuksia eikä eduskunta 
ole tehnyt asetuksen johdosta 3 §:n 3 mo
mentissa tarkoitettua päätöstä ennen kuin 
toimivaltuuksien käyttö voimassa olevan 
asetuksen mukaan päättyy, vaikka uusi ase
tus on toimitettu eduskunnalle vähintään 
kaksi viikkoa ennen mainittua ajankohtaa, 
saa valtioneuvosto käyttää kaikkia uudessa 
asetuksessa mainittuja toimivaltuuksia. Edus
kunnan päätettyä asetuksesta on voimassa, 
mitä 3 §:n 4 momentissa säädetään. 

6 § 
Tämän lain 3-5 §:ssä tarkoitetuissa ta

pauksissa annetut valtioneuvoston asetukset 
ja päätökset, jotka koskevat 4 luvussa sää
dettyjen toimivaltuuksien käyttämistä, on 
heti saatettava eduskunnan käsiteltäväksi. Ne 
on kumottava, jos eduskunta niin päättää. 

7 § 
Edellä 3-5 §:n nojalla annettu tasavallan 

presidentin asetus ja 6 §:ssä tarkoitetut val
tioneuvoston asetukset ja päätökset on ku
mottava poikkeusolojen lakattua. 

Jos jonkin 4 luvussa säädetyn toimivaltuu
den käyttöedellytykset lakkaavat, on toimi
valtuuden käyttämiseen oikeuttavat tasaval
lan presidentin asetuksen säännökset ja vas-
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taavat valtioneuvoston asetuksen säännökset 
kumottava. 

Kumottaessa 6 §:ssä tarkoitettu valtioneu
voston asetus kokonaan tai osittain päättyy 
myös kumottavan toimivaltuuden nojalla 
tehtyjen päätösten voimassaolo. 

9 § 
Tähän lakiin perustuvia toimivaltuuksia 

koskevissa tasavallan presidentin ja valtio
neuvoston asetuksissa sekä toimivaltuuksia 
käytettäessä ja täytäntöön pantaessa ei ke
tään saa ilman hyväksyttävää perustetta aset
taa eri asemaan sukupuolen, tän, alkuperän, 
kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 
terveydentilan, vammaisuuden tai muun hen
kilöön liittyvän syyn perusteella. 

Poikkeusoloissa ei tämän lain nojalla saa 
rajoittaa kenenkään perustuslaissa turvattuja 
tai muitakaan oikeuksia enempää kuin tilan
teen hallitseminen välttämättä edellyttää. 

Tämän lain nojalla ei voida rajoittaa perus
tuslaissa turvattua oikeutta elämään ja henki
lökohtaiseen koskemattomuuteen eikä uskon
non ja omantunnon vapautta eikä kohdella 
ketään ihmisarvoa loukkaavasti. 

Perustuslaissa turvattua sanan-, kokoontu
mis-, mielenosoitus- ja yhdistymisvapautta 
sekä kirjeen, puhelun ja muun luottamuksel
lisen viestin salaisuutta, oikeutta käyttää vi
ranomaisissa omaa kieltään ja oikeutta oi
keudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ei tämän 
lain nojalla saa rajoittaa muulloin kuin Suo
meen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen ja 
sodan aikana. Henkilökohtaista vapautta ei 
tämän lain nojalla saa rajoittaa muutoin kuin 
22, 22 a ja 23 §:n nojalla. 

15 § 
Valtioneuvosto voi valvoa ja säännöstellä 

tavaroiden tuotantoa ja jakelua sekä rakenta
mista ja asetuksella säätää: 

1) että tavaroiden tuotannosta tai jakelusta 
taikka rakentamisesta huolehtivat ovat vel
vollisia suorittamaan määrättyjä tehtäviä se
kä huolehtimaan määrätystä tuotannosta ja 
jakelusta tai rakentamisesta; 

2) että määrättyjä tavaroita saa tuottaa, 
valmistaa tai jalostaa ainoastaan valtioneu
voston asettamin ehdoin ja rajoituksin; 

3) että määrättyjä tavaroita ei saa pitää 
myytävänä, tarjota vastiketta vastaan, luovut
taa, hankkia, varastoida eikä vastaanottaa tai 
että niitä saa pitää myytävänä, tarjota vasti
ketta vastaan, luovuttaa, hankkia, varastoida, 
vastaanottaa, kuljettaa ja käyttää vain sillä 

tavoin ja sellaisin ehdoin kuin valtioneuvos
to säätää; 

4) että rakentamista ei saa aloittaa tai sitä 
ei saa jatkaa ilman valtioneuvoston vahvista
mien perusteiden mukaan myönnettyä eri
tyistä lupaa; sekä 

5) että väestön tai omaisuuden turvaami
seksi on rakennettava ja järjestettävä tarvitta
via suojarakenteita ja -laitteita. 

Jos 1 momentin 3 kohdan nojalla on an
nettu säännöksiä tavaran luovuttamisesta, on 
niitä vastaavasti sovellettava elinkeinonhar
joittajan ottaessa tavaroita liikkeestään omaa 
käyttöään varten, jollei valtioneuvoston ase
tuksella toisin säädetä. 

16 § 

Valtioneuvosto voi valvoa ja säännöstellä 
lakisääteiseen vakuutukseen tai sosiaaliavus
tukseen luettavia etuuksia ja toimeentulotu
kea sekä asetuksella säätää poikkeuksia nii
den määräytymisperusteista ja toimeenpanos
ta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan 
myös säätää poikkeuksia näitä etuuksia sekä 
toimeentulotukea koskevista oikaisu- ja 
muutoksenhakumenettelyistä. 

22 a § 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan pelas

tustoimen tehostamiseksi säätää, että jokai
nen Suomessa asuva, joka on täyttänyt 17 
mutta ei 65 vuotta, on velvollinen tekemään 
väestön suojelemiseksi tarpeellista työtä. 

24 § 
Suomessa asuva voidaan 22, 22 a ja 

23 §:n nojalla määrätä vain kykyjensä ja 
voimiensa mukaiseen työhön. Työmääräystä 
annettaessa on otettava huomioon asianomai
sen ikä, perhesuhteet ja terveydentila sekä 
muutkin olot. 

25 a § 
Pelastustoimen tehostamiseksi valtioneu

voston asetuksella voidaan säätää poikkeuk
sia siitä, mitä muuten on voimassa pelastus
toimen tehtäviä hoitavien viranomaisten vel
vollisuuksista ja tehtävistä sekä johto- ja 
alistussuhteista väestönsuojelussa. 

29 § 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää

tää: 
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5) että kunnanhallituksen päätösvaltaa jois
sakin asioissa siirretään kunnanjohtajalle tai 
muulle johtavalle viranhaltijalle, ei kuiten
kaan sellaisissa asioissa, joissa valtuuston 
päätösvaltaa on 4 kohdan nojalla siirretty 
kunnanhallitukselle; sekä 

32 § 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan viran

omaisten tehtävien asianmukaisen hoidon 
turvaamiseksi tai väestönsuojelun toteuttami
seksi säätää, että viranomaisten käyttöön on 
luovutettava: 

1) rakennuksia ja huonetiloja; sekä 
2) kuljetus-, pelastus-, sammutus-, rai-

vaus-, ensiapu- ja viestikalustoa, atk-laitteis
toja sekä muita viranomaisten toiminnalle 
tai pelastustoimen hoitamiseksi välttämättö
miä tavaroita. 

33 § 
Valtioneuvosto voi 2 §:n 1-3 kohdassa 

tarkoitetuissa poikkeusoloissa: 

4) oikeuttaa puolustusministeriön ja liiken
neministeriön ottamaan väliaikaisesti hallin
taansa sellaisia maa- ja vesialueita, raken
nuksia sekä huone- ja varastotiloja, jotka 
ovat tarpeen puolustusvalmiuden kohottami
seksi. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
valtioneuvoston asetuksella voidaan 2 §:n 
5 kohdassa tarkoitetun tilanteen niin edellyt
täessä väestönsuojelun päämäärien saavut
tamiseksi kieltää oikeuden oleskella määrä
tyllä paikkakunnalla tai poistua sieltä taikka 
rajoittaa tällaista oikeutta. 

34 a § 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää

tää, että väestö tai osa siitä taikka tuotanto
laitokset ja omaisuus on pelastustoimen hoi
tamisen niin vaatiessa siirrettävä määrätyltä 
alueelta muualle siinä laajuudessa kuin poik
keukselliset olot edellyttävät. 

34 b § 
Edellä 34 a §:ssä tarkoitettujen järjestely

jen toteuttamiseksi valtioneuvoston asetuk
sella voidaan säätää, että viranomaiset saavat 
ottaa haltuunsa sellaista omaisuutta, joka on 
tarpeen siirretyn väestön majoituksen, muo
nituksen ja muun huollon järjestämiseksi. 

37 § 
Jos joku on tämän lain 15 §:n 1 momentin 

1 kohdan, 30--32 §:n, 33 §:n 1 momentin 
taikka 34 tai 34 b §:n nojalla toteutetun toi
menpiteen johdosta kärsmyt vahinkoa, jota 
hänelle ei korvata muun lain nojalla, suorite
taan hänelle vahingosta täysi korvaus valtion 
varoista. 

40 a § 
Valtakunnan terveydenhuoltopäällikkö joh

taa valtioneuvoston apuna terveydenhuollon 
varautumista poikkeusoloihin. V altakunnan 
terveydenhuoltopäällikön tulee huolehtia, 
että terveydenhuollon hoitamiseksi poikkeus
oloissa on tarvittavat suunnitelmat ja että ne 
on sovitettu yhteen muun poikkeusoloihin 
varautumista koskevan suunnittelun kanssa. 

V altakunnan terveydenhuoltopäällikkönä 
toimii sosiaali- ja terveysministeriön kans
liapäällikkö. Sodan aikana tai muusta erityi
sestä syystä valtioneuvosto voi kuitenkin 
vapauttaa hänet valtakunnan terveydenhuol
topäällikön tehtävästä ja määrätä siihen toi
sen henkilön, joka on tehtävän edellyttämäl
lä tavalla perehtynyt terveydenhuoltoon. 

Valtioneuvosto voi sosiaali- ja terveysmi
nisteriön esityksestä asettaa enintään viideksi 
vuodeksi kerrallaan poikkeusolojen ter
veydenhuollon neuvottelukunnan suunnitte
lemaan ja valmistelemaan terveydenhuollon 
hoitamista poikkeusoloissa. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä poikkeusolojen ter
veydenhuollon neuvottelukunnan kokoon
panosta ja tehtävistä sekä asioiden käsittelys
tä neuvottelukunnassa. 

50§ 

Joka laiminlyö asianmukaisesti täyttää tä
män lain 22, 22 a, 23 tai 25 §:n nojalla mää
rätyn työvelvollisuutensa, on tuomittava, 
jollei teko ole virkavelvollisuuden rikkomi
sena rangaistava, työvelvollisuusrikkomuk
sesta poikkeusoloissa sakkoon. 

Joka jättää noudattamatta taikka muuten 
rikkoo tai yrittää rikkoa tämän lain 30--32 
§:n, 33 §:n 1 momentin 1, 2 tai 4 kohdan 
taikka 34 tai 34 b §:n nojalla annettuja sään
nöksiä tai määräyksiä, on tuomittava luovu
tusvelvollisuuden laiminlyönnistä sakkoon. 

Joka jättää noudattamatta taikka muuten 
rikkoo tai yrittää rikkoa tämän lain 33 §:n 1 
momentin 3 kohdan tai 33 §:n 2 momentin 
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nojalla annettua kieltoa tai rajoitusta, on tuo
mittava liikkumisrajoituksen rikkomisesta 
sakkoon. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 2000. 

Tällä lailla kumotaan lääkintähuollosta 
poikkeuksellisissa oloissa 17 päivänä touko-

2. 

kuuta 1963 annettu asetus (24611963) siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa asetettu 
lääkintähuollon neuvottelukunta jatkaa toi
mikautensa loppuun poikkeusolojen ter
veydenhuollon neuvottelukuntana. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Laki 

puolustustilalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun puolustustilalain (1083/1991) 1 §, 2 §:n 1 

momentti, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 ja 2 momentti, 
9 §:n 1 momentti sekä 11, 12, 16, 39 ja 40 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 39 ja 40 § laissa 669/1995, seuraavasti: 

1 § 
Valtiollisen itsenäisyyden turvaamiseksi ja 

oikeusjärjestyksen ylläpitämiseksi voidaan 
valtakunnan puolustusta tehostaa ja sen tur
vallisuutta lujittaa saattamalla voimaan puo
lustustila Suomeen kohdistuvan sodan aikana 
sekä siihen rinnastettavissa vakavasti yleisen 
järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavissa si
säisissä, väkivaltaisissa levottomuuksissa, 
joilla pyritään kumoamaan tai muuttamaan 
perustuslain mukainen valtiojärjestys. 

2§ 
Puolustustila saatetaan voimaan ja sen voi

massaoloa jatketaan tasavallan presidentin 
asetuksella. Asetuksessa säädetään, miltä 
osin 2 ja 3 luvun säännöksiä sovelletaan. 
Niitä saadaan säätää sovellettaviksi vain siltä 
osin kuin se on välttämätöntä tämän lain 
tarkoituksen saavuttamiseksi, jos valmius
laissa ( 1080/1991) säädetyt toimivaltuudet 
eivät siihen riitä. 

3 § 
Tasavallan presidentin asetus puolustusti

lan voimaan saattamisesta (soveltamisasetus) 

annetaan määrätyksi, enintään kolmen kuu
kauden pituiseksi ajaksi. 

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

momentissa säädetyin edellytyksin jatkaa 
tasavallan presidentin asetuksella (jatka
misasetus), joka on annettava määrätyksi, 
enintään yhden vuoden pituiseksi ajaksi ker
rallaan. Mitä 3 §:n 2 momentissa säädetään, 
koskee myös jatkamisasetusta. 

7 § 
Tämän lain nojalla ei kenenkään perustus

laissa turvattuja tai muitakaan oikeuksia saa 
rajoittaa enempää kuin lain tarkoituksen saa
vuttamiseksi on välttämätöntä eikä lakia so
vellettaessa ketään saa ilman hyväksyttävää 
perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, 
tän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuk
sen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuu
den tai muun henkilöön liittyvän syyn perus
teella. 
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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 
rikokseen, joka on omiaan vahingoittamaan 
tai vaarantamaan valtakunnan puolustusta tai 
sen turvallisuutta, kihlakunnan poliisilaitok
sen päällikkö voi enintään kolmeksi kuukau
deksi kerrallaan velvoittaa hänet asumaan 
määrätyllä paikkakunnalla tai oleskelemaan 
määrätyssä paikassa ja asettaa hänet samalla 
erityisen valvonnan alaiseksi taikka määrätä 
hänet muuttamaan oleskelupaikkakunnaltaan. 

Henkilö, johon 1 momentissa tarkoitettu 
määräys on kohdistettu, saa valittaa mää
räyksestä asuinpaikkansa yleiseen alioikeu
teen 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona 
määräys on annettu hänelle tiedoksi. Alioi
keus on valitusta käsitellessään päätösvaltai
nen myös, kun siinä on yksin puheenjohtaja. 
Valituskirjelmä voidaan antaa myös mää
räyksen antaneelle kihlakunnan poliisilaitok
sen päällikölle alioikeuteen toimittamista 
varten. Mahdollisuudesta valittaa määräyk
sestä on ilmoitettava sen antamisen yh
teydessä. 

9 § 
Jos 8 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet ovat 

lain tarkoituksen saavuttamiseksi riittämättö
miä, mainitun pykälän 1 momentissa tarkoi
tetun henkilön asuinpaikan yleinen alioikeus 
voi kihlakunnan poliisilaitoksen päällikön, 
lääninpoliisijohtajan, suojelupoliisin päälli
kön tai poliisiylijohtajan vaatimuksesta mää
rätä hänet otettavaksi turvasäilöön enintään 
kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. 

11§ 
Yleisestä kokouksesta on kirjallisesti il

moitettava kokouspaikan poliisille viimeis
tään kolme päivää ennen suunnitellun ko
kouksen pitämistä. Kihlakunnan poliisilai
toksen päällikkö voi erityisestä syystä hy
väksyä myöhemminkin tehdyn ilmmtuksen. 

Kihlakunnan poliisilaitoksen päällikkö voi 
kieltää kokouksen pitämisen, jos kokous to
dennäköisesti vahingoittaisi tai vaarantaisi 

valtakunnan puolustusta tai sen turvallisuut
ta. 

Poliisin on estettävä sellaisen kokouksen 
pitäminen, josta ei ole tehty 1 momentin 
mukaista ilmoitusta tai jonka pitäminen on 2 
momentin nojalla kielletty. 

Päällystöön kuuluvalla poliisilla on oikeus 
määrätä kokous päättymään, jos sen kulun 
perusteella voidaan pitää todennäköisenä, 
että kokouksen jatkaminen vahingoittaisi tai 
vaarantaisi valtakunnan puolustusta tai sen 
turvallisuutta. 

12 § 
Lääninhallitus voi rajoittaa oikeutta poistua 

tietyltä paikkakunnalta sekä kieltää ulkona 
liikkumisen määrättyinä aikoina tai määrä
tyillä paikoilla ilman poliisin lupaa, jos 
väestön turvallisuus tai sotilaallisen maan
puolustuksen tärkeä etu sitä vaatii. 

Kiireeilisessä tapauksessa 1 momentissa 
tarkoitetun määräyksen voi antaa kihlakun
nan poliisilaitoksen päällikkö. Päätös on vä
littömästi alistettava lääninhallituksen vah
vistettavaksi. 

16 § 
Kihlakunnan poliisilaitoksen päällikkö voi 

määrätä, että yksityisten hallussa olevat am
puma-aseet, aseen osat, ammukset ja pat
ruunat sekä räjähdysaineet on toistaiseksi 
luovutettava poliisiviranomaisen haltuun, jos 
se on tarpeen väestön turvallisuuden tai soti
laallisen maanpuolustuksen tärkeän edun 
vuoksi. 

39 § 
Rangaistus 13 §:ssä tarkoitetun tiedon oi

keudettomasta julkistamisesta tai toiselle 
ilmaisemisesta säädetään rikoslain (39/1889) 
12 luvun 5-7 §:ssä. 

40§ 
Rangaistus 13 §:ssä tarkoitetun salassa 

pidettäväksi säädetyn tai määrätyn tiedon 
törkeästä huolimattomuudesta tehdystä oi
keudettomasta julkistamisesta tai toiselle 
ilmaisemisesta säädetään rikoslain 12 luvun 
8 §:ssä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 2000. 
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3. 
Laki 

pelastustoimilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 30 päivänä huhtikuuta 1999 annetun pelastustoimilain (561/1999) 65 ja 76 §, 78 

§:n 2 momentti, 79 §:n 1 momentin 2 kohta, 80 ~:n 3 momentti ja 82 §:n 3 momentti sekä 
lisätään 1 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 

1 § 

Lain soveltamisala 

Pelastustoimen erityisistä toimivaltuuksista 

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999 

poikkeusoloissa säädetään valmiuslaissa 
(1080/1991). 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 2000. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MARTI'I AHTISAARI 

Oikeusministeri Johannes Koskinen 
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Liite 
1. 

Laki 

valmiuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyl
lä tavalla, 

muutetaan 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun valmiuslain (1080/1991) 1 §:n 1 momentti, 
2 §:n 3 kohta, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5-7, 9 ja 15 §, 24 §:n 1 momentti, 
29 §:n johdantokappale ja 5 kohta, 32 §, 33 §:n johdantokappale ja 4 kohta, 37 §:n 1 mo
mentti Ja 50 §:n 2-4 momentti sekä 

lisätään 16 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 22 aja 25 a §, 33 §:ään uusi 2 momentti ja 
lakiin uusi 34 a, 34 b ja 40 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Tämän lain tarkoituksena on poik

keusoloissa turvata väestön toimeentulo ja 
maan talouselämä, ylläeitää oikeusjärjestystä 
ja kansalaisten perus01keuksia sekä turvata 
valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja 
itsenäisyys. 

2 § 
Poikkeusoloja tämän lain mukaan ovat: 

3) vieraiden valtioiden välinen sota tai so
danuhka ja muu vaikutuksiltaan näihin ver
rattava Suomen ulkov.uolella sattunut erityi
nen tapahtuma, jos stitä voi aiheutua vakava 
vaara 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuille kan
sallisen olemassaolon ja hyvinvoinnin perus
teille; 

edellyttäen, että tilanteen hallitseminen ei 
ole mahdollista viranomaisten säännönmu
kaisin toimivaltuuksin. 

3 § 
Poikkeusolojen vallitessa voidaan asetuk

sella oikeuttaa valtioneuvosto käyttämään 4 
luvussa säädettyjä toimivaltuuksia. 

4§ 
Jos 3 §:n 3 ja 4 momentissa säädettyä me

nettelyä ei ole mahdollista noudattaa vaaran-

Ehdotus 

1 § 
Tämän lain tarkoituksena on poik

keusoloissa turvata väestön toimeentulo ja 
maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä 
ja perusoikeuksia sekä turvata valtakunnan 
alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys. 

2§ 
Poikkeusoloja tämän lain mukaan ovat: 

3) vieraiden valtioiden välinen sota tai so
danuhka ja sellainen sodanuhkaa merkitsevä 
vakava kansainvälinen jännitystila, joka 
edellyttää välttämättömiä toimenpiteitä Suo
men puolustusvalmiuden kohottamiseksi, se
kä muu vaikutuksiltaan näihin verrattava 
Suomen ulkopuolella sattunut erityinen ta
pahtuma, jos siitä voi aiheutua vakava vaara 
1 §:n 1 momentissa tarkoitetuille kansallisen 
olemassaolon ja hyvinvoinnin perusteille; 

edellyttäen, että tilanteen hallitseminen ei 
ole mahdollista viranomaisten säännönmu
kaisin toimivaltuuksin. 

3 § 
Poikkeusolojen vallitessa voidaan tasaval

lan presidentin asetuksella oikeuttaa valtio
neuvosto käyttämään 4 luvussa säädettyjä 
toimi valtuuksia. 

4§ 
Jos 3 §:n 3 ja 4 momentissa säädettyä me

nettelyä ei ole mahdollista noudattaa vaaran-
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Voimassa oleva laki 

tamatta merkittävästi lain tarkoituksen saa
vuttamista, voidaan asetuksella säätää, että 
valtioneuvosto saa käyttää asetuksessa mai
nittavia toimivaltuuksia välittömästi. 

5 § 
Jos poikkeusolojen jatkuessa on lain tar

koituksen saavuttamiseksi välttämätöntä vä
littömästi edelleen oikeuttaa asetuksella val
tioneuvosto käyttämään lain mukaisia toimi
valtuuksia eikä eduskunta ole tehnyt asetuk
sen johdosta 3 §:n 3 momentissa tarkoitettua 
päätöstä ennen kuin toimivaltuuksien käyttö 
voimassa olevan asetuksen mukaan päättyy, 
vaikka uusi asetus on toimitettu eduskunnal
le vähintään kaksi viikkoa ennen mainittua 
ajankohtaa, saa valtioneuvosto käyttää kaik
kia uudessa asetuksessa mainittuja toimival
tuuksia. Eduskunnan päätettyä asetuksesta 
on voimassa, mitä 3 §:n 4 momentissa on 
säädetty. 

6§ 
Tämän lain 3-5 §:ssä tarkoitetun asetuksen 

nojalla annetut valtioneuvoston päätökset, 
jotka koskevat 4 luvussa säädettyjen toimi
valtuuksien käyttämistä, on heti saatettava 
eduskunnan käsiteltäväksi. Ne on kumottava, 
jos eduskunta niin päättää. 

7 § 
Edellä 3-5 §:ssä tarkoitettu asetus ja 6 

§:ssä tarkoitetut valtioneuvoston päätökset 
on kumottava poikkeusolojen lakattua. 

Jos jonkin 4 luvussa säädetyn toimivaltuu
den käyttöedellytykset lakkaavat, on toimi
valtuuden käyttämiseen oikeuttavat asetuk
sen säännökset ja vastaavat valtioneuvoston 
päätöksen määräykset kumottava. 

Kumottaessa 6 §:ssä tarkoitettu määräys 
päättyy myös sen nojalla tehtyjen päätösten 
voimassaolo. 

292327F 

Ehdotus 

tamatta merkittävästi lain tarkoituksen saa
vuttamista, voidaan tasavallan presidentin 
asetuksella säätää, että valtioneuvosto saa 
käyttää asetuksessa säädettyjä toimivaltuuk
sia välittömästi. 

5 § 
Jos poikkeusolojen jatkuessa on lain tar

koituksen saavuttamiseksi välttämätöntä vä
littömästi edelleen oikeuttaa tasavallan pre
sidentin asetuksella valtioneuvosto käyttä
mään lain mukaisia toimivaltuuksia eikä 
eduskunta ole tehnyt asetuksen johdosta 3 
§:n 3 momentissa tarkoitettua päätöstä ennen 
kuin toimivaltuuksien käyttö voimassa ole
van asetuksen mukaan päättyy, vaikka uusi 
asetus on toimitettu eduskunnalle vähintään 
kaksi viikkoa ennen mainittua ajankohtaa, 
saa valtioneuvosto käyttää kaikkia uudessa 
asetuksessa mainittuja toimi valtuuksia. Edus
kunnan päätettyä asetuksesta on voimassa, 
mitä 3 §:n 4 momentissa säädetään. 

6§ 
Tämän lain 3-5 §:ssä tarkoitetuissa ta

pauksissa annetut valtioneuvoston asetukset 
ja päätökset, jotka koskevat 4 luvussa sää
dettyjen toimivaltuuksien käyttämistä, on 
heti saatettava eduskunnan käsiteltäväksi. Ne 
on kumottava, jos eduskunta niin päättää. 

7 § 
Edellä 3-5 §:n nojalla annettu tasavallan 

presidentin asetus ja 6 §:ssä tarkoitetut val
tioneuvoston asetukset ja päätökset on ku
mottava poikkeusolojen lakattua. 

Jos jonkin 4 luvussa säädetyn toimivaltuu
den käyttöedellytykset lakkaavat, on toimi
valtuuden käyttämiseen oikeuttavat tasaval
lan presidentin asetuksen säännökset ja vas
taavat valtioneuvoston asetuksen säännökset 
kumottava. 

Kumottaessa 6 §:ssä tarkoitettu valtioneu
voston asetus kokonaan tai osittain päättyy 
myös kumottavan toimivaltuuden nojalla 
tehtyjen päätösten voimassaolo. 
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Voimassa oleva laki 

9 § 
Tähän lakiin perustuvia toimivaltuuksia 

koskevissa asetuksissa sekä toimivaltuuksia 
käytettäessä ja täytäntöön pantaessa ei ke
tään saa ilman hyväksyttävää perustetta aset
taa eri asemaan kuin muut rodun, ihonvärin, 
syntyperän, sukupuolen, kielen, kansallisuu
den, uskonnon, iän, poliittisen tai muun mie
lipiteen taikka muun näihin verrattavan syyn 
vuoksi. 

Poikkeusoloissa ei tämän lain nojalla saa 
rajoittaa kenenkään perustuslaissa turvattuja 
tai muitakaan oikeuksia enempää kuin tilan
teen hallitseminen välttämättä edellyttää. 
Hallitusmuodon 6 §:n 1 momentissa turvat
tua hengen ja kunnian suojaa sekä hallitus
muodon 8 ja 9 §:ssä turvattua uskonnonva
pautta ei tämän lain perusteella voida rajoit
taa. Hallitusmuodon 6 §:n 1 momentissa 
turvattua henkilökohtaista vapautta ei saa 
rajoittaa tähän lakiin perustuen muutoin kuin 
22 ja 23 §:n nojalla. Hallitusmuodon 10 ja 
12-14 §:ssä turvattuja perusoikeuksia ei saa 
rajoittaa tähän lakiin perustuen muulloin 
kuin Suomeen kohdistuvan aseellisen hyök
käyksen ja sodan aikana. 

15 § 
V aitioneuvosto voi valvoa ja säännöstellä 

tavaroiden tuotantoa ja jakelua sekä määrätä: 
1) että tavaroiden tuotannosta tai jakelusta 

huolehtivat ovat velvollisia suorittamaan 
määrättyjä tehtäviä sekä huolehtimaan mää
rätystä tuotannosta ja jakelusta; 

2) että määrättyjä tavaroita saa tuottaa, 
valmistaa tai jalostaa ainoastaan valtioneu
voston asettamin ehdoin ja rajoituksin; sekä 

3) että määrättyjä tavaroita ei saa pitää 
myytävänä, tarjota vastiketta vastaan, luovut
taa, hankkia, varastoida eikä vastaanottaa tai 
että niitä saa pitää myytävänä, tarjota vasti
ketta vastaan, luovuttaa, hankkia, varastoida, 
vastaanottaa, kuljettaa ja käyttää vain sillä 
tavoin ja sellaisin ehdoin kuin valtioneuvos
to määrää. 

Ehdotus 

9 § 
Tähän lakiin perustuvia toimivaltuuksia 

koskevissa tasavallan presidentin ja valtio
neuvoston asetuksissa sekä toimivaltuuksia 
käytettäessä ja täytäntöön pantaessa ei ke
tään saa ilman hyväksyttävää perustetta aset
taa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, 
kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 
terveydentilan, vammaisuuden tai muun hen
kilöön liittyvän syyn perusteella. 

Poikkeusoloissa ei tämän lain nojalla saa 
rajoittaa kenenkään perustuslaissa turvattuja 
tai muitakaan oikeuksia enempää kuin tilan
teen hallitseminen välttämättä edellyttää. 

Tämän lain nojalla ei voida rajoittaa pe
rustuslaissa turvattua oikeutta elämään ja 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen eikä 
uskonnon ja omantunnon vapautta eikä koh
della ketään ihmisarvoa loukkaavasti. 

Perustuslaissa turvattua sanan-, kokoontu
mis-, mielenosoitus- ja yhdistymisvapautta 
sekä kirjeen, puhelun ja muun luottamuksel
lisen viestin salaisuutta, oikeutta käyttää vi
ranomaisissa omaa kieltään ja oikeutta oi
keudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ei tämän 
lain nojalla saa rajoittaa muulloin kuin Suo
meen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen ja 
sodan aikana. Henkilökohtaista vapautta ei 
tämän lain nojalla saa rajoittaa muutoin kuin 
22, 22 aja 23 §:n nojalla. 

15 § 
V aitioneuvosto voi valvoa ja säännöstellä 

tavaroiden tuotantoa ja jakelua sekä rakenta
mista ja asetuksella säätää: 

1) että tavaroiden tuotannosta tai jakelusta 
taikka rakentamisesta huolehtivat ovat vel
vollisia suorittamaan määrättyjä tehtäviä se
kä huolehtimaan määrätystä tuotannosta ja 
jakelusta tai rakentamisesta; 

2) että määrättyjä tavaroita saa tuottaa, 
valmistaa tai jalostaa ainoastaan valtioneu
voston asettamin ehdoin ja rajoituksin; 

3) että määrättyjä tavaroita ei saa pitää 
myytävänä, tarjota vastiketta vastaan, luovut
taa, hankkia, varastoida eikä vastaanottaa tai 
että niitä saa pitää myytävänä, tarjota vasti
ketta vastaan, luovuttaa, hankkia, varastoida, 
vastaanottaa, kuljettaa ja käyttää vain sillä 
tavoin ja sellaisin ehdoin kuin valtioneuvos
to säätää; 
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Jos 1 momentin 3 kohdan nojalla on an
nettu määräyksiä tavaran luovuttamisesta, on 
niitä vastaavasti sovellettava elinkeinonhar
joittajan ottaessa tavaroita liikkeestään omaa 
käyttöään varten, jollei valtioneuvosto toisin 
määrää. 

24 § 
Suomessa asuva voidaan 22 ja 23 §:n no

jalla määrätä vain kykyjensä ja voimiensa 
mukaiseen työhön. Työmääräystä annettaes
sa on otettava huomiOon asianomaisen ikä, 
perhesuhteet ja terveydentila sekä muutkin 
olot. 

Ehdotus 

4) että rakentamista ei saa aloittaa tai sitä 
ei saa jatkaa ilman valtioneuvoston vahvis
tamien perusteiden mukaan myönnettyä eri
tyistä lupaa; sekä 

5) että väestön tai omaisuuden turvaami
seksi on rakennettava ja järjestettävä tarvit
tavia suojarakenteita ja -laitteita. 

Jos 1 momentin 3 kohdan nojalla on an
nettu säännöksiä tavaran luovuttamisesta, on 
niitä vastaavasti sovellettava elinkeinonhar
joittajan ottaessa tavaroita liikkeestään omaa 
käyttöään varten, jollei valtioneuvoston ase
tuksella toisin säädetä. 

16 § 

V aitioneuvosto voi valvoa ja säännöstellä 
lakisääteiseen vakuutukseen tai sosiaaliavus
tukseen luettavia etuuksia ja toimeentulotu
kea sekä asetuksella säätää poikkeuksia nii
den määräytymisperusteistaja toimeenpanos
ta. V aitioneuvoston asetuksella voidaan 
myös säätää poikkeuksia näitä etuuksia sekä 
toimeentulotukea koskevista oikaisu- ja 
muutoksenhakumenettelyistä. 

22 a § 
V aitioneuvoston asetuksella voidaan pelas

tustoimen tehostamiseksi säätää, että jokai
nen Suomessa asuva, joka on täyttänyt 17 
mutta ei 65 vuotta, on velvollinen tekemään 
väestön suojelemiseksi tarpeellista työtä. 

24 § 
Suomessa asuva voidaan 22, 22 a ja 

23 §:n nojalla määrätä vain kykyjensä ja 
voimiensa mukaiseen työhön. Työmääräystä 
annettaessa on otettava huomioon asianomai
sen ikä, perhesuhteet ja terveydentila sekä 
muutkin olot. 

25 a § 
Pelastustoimen tehostamiseksi valtioneu

voston asetuksella voidaan säätää poikkeuk
sia siitä, mitä muuten on voimassa pelastus
toimen tehtäviä hoitavien viranomaisten vel
vollisuuksista ja tehtävistä sekä johto- ja 
alistussuhteista väestönsuojelussa. 
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29 § 
Valtioneuvosto voi määrätä: 

5) että kunnanhallituksen päätösvaltaa jois
sakin asioissa siirretään kunnanjohtajalle tai 
apulaiskunnanjohtajalle, ei kuitenkaan sellai
Sissa asioissa, joissa kunnanvaltuuston pää
tösvaltaa on 4 kohdan nojalla siirretty kun
nanhallitukselle; sekä 

32 § 
Valtioneuvosto voi viranomaisten tehtävien 

asianmukaisen hoidon turvaamiseksi määrätä 
viranomaisten käyttöön luovutettavaksi: 

1) rakennuksia ja huonetiloja; sekä 
2) kuljetus-, pelastus-, ensiapu- ja viestika

lustoa, atk-laitteistoja sekä muita viran
omaisten toiminnalle välttämättömiä tavaroi
ta. 

33 § 
V aitioneuvosto voi 2 §:n 1-3 kohdassa 

mainituissa poikkeusoloissa: 

4) oikeuttaa puolustusministeriön ja liiken
neministeriön ottamaan väliaikaisesti hallin
taansa sellaisia maa- ja vesialueita, raken
nuksia sekä huone- ja varastotiloja, jotka 
ovat tarpeen puolustuslaitteiden rakentamis
ta, varastointia tai huoltoa varten taikka len
tokenttien, maanteiden ja siltojen rakenta
mista tai korjaamista varten. 

Ehdotus 

29 § 
V aitioneuvoston asetuksella voidaan sää

tää: 

5) että kunnanhallituksen päätösvaltaa jois
sakin asioissa siirretään kunnanjohtajalle tai 
muulle johtavalle viranhaltijalle, ei kuiten
kaan sellaisissa asioissa, joissa valtuuston 
päätösvaltaa on 4 kohdan nojalla siirretty 
kunnanhallitukselle; sekä 

32 § 
V aitioneuvoston asetuksella voidaan viran

omaisten tehtävien asianmukaisen hoidon 
turvaamiseksi tai väestönsuojelun toteuttami
seksi säätää, että viranomaisten käyttöön on 
luovutettava: 

1) rakennuksia ja huonetiloja; sekä 
2) kuljetus-, pelastus-, sammutus-, rai

vaus-, ensiapu- ja viestikalustoa, atk-laitteis
toja sekä muita viranomaisten toiminnalle 
tai pelastustoimen hoitamiseksi välttämättö
miä tavaroita. 

33 § 
Valtioneuvosto voi 2 §:n 1-3 kohdassa 

tarkoitetuissa poikkeusoloissa: 

4) oikeuttaa puolustusministeriön ja liiken
neministeriön ottamaan väliaikaisesti hallin
taansa sellaisia maa- ja vesialueita, raken
nuksia sekä huone- ja varastotiloja, jotka 
ovat tarpeen puolustusvalmiuden kohottami
seksi. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
valtioneuvoston asetuksella voidaan 2 §:n 
5 kohdassa tarkoitetun tilanteen niin edellyt
täessä väestönsuojelun päämäärien saavut
tamiseksi kieltää oikeuden oleskella määrä
tyllä paikkakunnalla tai poistua sieltä taikka 
rajoittaa tällaista oikeutta. 

34 a § 
V aitioneuvoston asetuksella voidaan saa

tää, että väestö tai osa siitä taikka tuotanto
laitokset ja omaisuus on pelastustoimen hoi
tamisen niin vaatiessa sii"ettävä määrätyltä 
alueelta muualle siinä laajuudessa kuin poik
keukselliset olot edellyttävät. 
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37 § 
Milloin joku on tämän lain 15 §:n 1 mo

mentin 1 kohdan tai 30-34 §:n nojalla an
netun määräyksen johdosta kärsinyt vahin
koa, jota hänelle ei korvata muun lain nojal
la, suoritetaan hänelle täysi korvaus valtion 
varoista. 

Ehdotus 

34 b § 
Edellä 34 a §:ssä tarkoitettujen järjestely

jen toteuttamiseksi valtioneuvoston asetuk
sella voidaan säätää, että viranomaiset saavat 
ottaa haltuunsa sellaista omaisuutta, joka on 
tarpeen siirretyn väestön majoituksen, muo
nituksen ja muun huollon järjestämiseksi. 

37 § 
Jos joku on tämän lain 15 §:n 1 momentin 

1 kohdan, 30--32 §:n, 33 §:n 1 momentin 
taikka 34 tai 34 b §:n nojalla toteutetun toi
menpiteen johdosta kärsinyt vahinkoa, jota 
hänelle ei korvata muun lain nojalla, suorite
taan hänelle vahingosta täysi korvaus valtion 
varoista. 

40 a § 
V altakunnan terveydenhuoltopäällikkö joh

taa valtioneuvoston apuna terveydenhuollon 
varautumista poikkeusoloihin. V altakunnan 
terveydenhuoltopäällikön tulee huolehtia, 
että terveydenhuollon hoitamiseksi poikkeus
oloissa on tarvittavat suunnitelmat ja että ne 
on sovitettu yhteen muun poikkeusoloihin 
varautumista koskevan suunnittelun kanssa. 

Valtakunnan terveydenhuoltopäällikkönä 
toimii sosiaali- ja terveysministeriön kans
liapäällikkö. Sodan aikana tai muusta erityi
sestä syystä valtioneuvosto voi kuitenkin va
pauttaa hänet valtakunnan terveydenhuolto
päällikön tehtävästä ja määrätä siihen toisen 
henkilön, joka on tehtävän edellyttämällä 
tavalla perehtynyt terveydenhuoltoon. 

V aitioneuvosto voi sosiaali- ja terveysmi
nisteriön esityksestä asettaa enintään viideksi 
vuodeksi kerrallaan poikkeusolojen ter
veydenhuollon neuvottelukunnan suunnitte
lemaan ja valmistelemaan terveydenhuollon 
hoitamista poikkeusoloissa. 

V aitioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä poikkeusolojen ter
veydenhuollon neuvottelukunnan kokoon
panosta ja tehtävistä sekä asioiden käsitte
lystä neuvottelukunnassa. 
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50§ 

Joka laiminlyö asianmukaisesti täyttää 
tämän lain 22, 23 tai 25 §:n nojalla 
määrätyn työvelvollisuutensa, on tuomittava, 
jollei teko ole virkavelvollisuuden rikkomi
sena rangaistava, työvelvollisuusrikkomuk
sesta poikkeusoloissa sakkoon. 

Joka jättää noudattamatta taikka muuten 
rikkoo tai yrittää rikkoa tämän lain 30-32 
§:n, 33 §:n 1, 2 tai 4 kohdan taikka 34 §:n 
nojalla annettuja määräyksiä, on tuomit
tava luovutusvelvollisuuden laiminlyönnistä 
sakkoon. 

Joka jättää noudattamatta taikka muuten 
rikkoo tai yrittää rikkoa tämän lain 33 §:n 3 
kohdan nojalla annettuja määräyksiä, on 
tuomittava liikkumisrajoituksen rikkomisesta 
sakkoon. 

Ehdotus 

50§ 

Joka laiminlyö asianmukaisesti täyttää tä
män lain 22, 22 a, 23 tai 25 §:n nojalla mää
rätyn työvelvollisuutensa, on tuomittava, 
jollei teko ole virkavelvollisuuden rikkomi
sena rangaistava, työvelvollisuusrikkomuk
sesta poikkeusoloissa sakkoon. 

Joka jättää noudattamatta taikka muuten 
rikkoo tai yrittää rikkoa tämän lain 30-32 
§:n, 33 §:n 1 momentin 1, 2 tai 4 kohdan 
taikka 34 tai 34 b §:n nojalla annettuja sään
nöksiä tai määräyksiä, on tuomittava luovu
tusvelvollisuuden laiminlyönnistä sakkoon. 

Joka jättää noudattamatta taikka muuten 
rikkoo tai yrittää rikkoa tämän lain 33 §:n 1 
momentin 3 kohdan tai 33 §:n 2 momentin 
nojalla annettua kieltoa tai rajoitusta, on tuo
mittava liikkumisrajoituksen rikkomisesta 
sakkoon. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 2000. 

Tällä lailla kumotaan lääkintähuollosta 
poikkeuksellisissa oloissa 17 päivänä touko
kuuta 1963 annettu asetus (24611963) siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa asetettu 
lääkintähuollon neuvottelukunta jatkaa toi
mikautensa loppuun poikkeusolojen ter
veydenhuollon neuvottelukuntana. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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puolustustilalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun puolustustilalain (1083/1991) 1 §, 2 §:n 1 

momentti, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 ja 2 momentti, 
9 §:n 1 momentti sekä 11, 12, 16, 39 ja 40 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 39 ja 40 § laissa 669/1995, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Valtiollisen itsenäisyyden turvaamiseksi ja 

oikeusjärjestyksen ylläpitämiseksi voidaan 
valtakunnan puolustusta tehostaa ja sen tur
vallisuutta lujittaa saattamalla hallitusmuo
don 16 §: ssä mainituissa poikkeusoloissa 
voimaan puolustustila. 

2 § 
Puolustustila saatetaan voimaan ja sen voi

massaoloa jatketaan asetuksella, Asetuksessa 
säädetään, miltä osin 2 ja 3 luvun säännök
siä sovelletaan. Niitä saadaan säätää sovel
lettaviksi vain siltä osin kuin se on välttämä
töntä tämän lain tarkoituksen saavuttamisek
si, jos valmiuslaissa (1080/91) säädetyt toi
mivaltuudet eivät siihen riitä. 

3 § 
Asetus puolustustilan voimaan saattamises

ta (soveltamisasetus) annetaan määrätyksi, 
enintään kolmen kuukauden pituiseksi ajak
si. 

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

momentissa säädetyin edellytyksin jatkaa 
asetuksella (jatkamisasetus), joka on annetta
va määrätyksi, enintään yhden vuoden pitui
seksi ajaksi kerrallaan. Mitä 3 §:n 2 momen
tissa on säädetty, koskee myös jatka
misasetusta. 

Ehdotus 

1 § 
Valtiollisen itsenäisyyden turvaamiseksi ja 

oikeusjärjestyksen ylläpitämiseksi voidaan 
valtakunnan puolustusta tehostaa ja sen tur
vallisuutta lujittaa saattamalla voimaan puo
lustustila Suomeen kohdistuvan sodan aikana 
sekä siihen rinnastettavissa vakavasti yleisen 
järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavissa si
säisissä, väkivaltaisissa levottomuuksissa, 
joilla pyritään kumoamaan tai muuttamaan 
perustuslain mukainen valtiojärjestys. 

2 § 
Puolustustila saatetaan voimaan ja sen voi

massaoloa jatketaan tasavallan presidentin 
asetuksella. Asetuksessa säädetään, miltä 
osin 2 ja 3 luvun säännöksiä sovelletaan. 
Niitä saadaan säätää sovellettaviksi vain siltä 
osin kuin se on välttämätöntä tämän lain 
tarkoituksen saavuttamiseksi, jos valmius
laissa ( 108011991) säädetyt toimivaltuudet 
eivät siihen riitä. 

3 § 
Tasavallan presidentin asetus puolustusti

lan voimaan saattamisesta (soveltamisasetus) 
annetaan määrätyksi, enintään kolmen kuu
kauden pituiseksi ajaksi. 

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

momentissa säädetyin edellytyksin jatkaa 
tasavallan presidentin asetuksella (jatka
misasetus), joka on annettava määrätyksi, 
enintään yhden vuoden pituiseksi ajaksi ker
rallaan. Mitä 3 §:n 2 momentissa säädetään, 
koskee myös jatkamisasetusta. 
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7 § 
Tämän lain nojalla ei kenenkään perustus

laissa turvattuja tai muitakaan oikeuksia saa 
rajoittaa enempää kuin lain tarkoituksen saa
vuttamiseksi on välttämätöntä eikä lakia so
vellettaessa ketään saa ilman hyväksyttävää 
perustetta asettaa eri asemaan kuin muut ro
dun, ihonvärin, syntyperän, sukupuolen, kie
len, kansallisuuden, uskonnon, iän, poliitti
sen tai muun mielipiteen taikka muun näihin 
verrattavan syyn vuoksi. 

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 
rikokseen, joka on omiaan vahingoittamaan 
tai vaarantaruaan valtakunnan puolustusta tai 
sen turvallisuutta, poliisipiirin päällikkö voi 
enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan 
velvoittaa hänet asumaan määrätyllä paikka
kunnalla tai oleskelemaan määrätyssä pai
kassa ja asettaa hänet samalla erityisen sil
mälläpidon alaiseksi taikka määrätä hänet 
muuttamaan oleskelupaikkakunnaltaan. 

Henkilö, johon 1 momentissa tarkoitettu 
määräys on kohdistettu, saa valittaa mää
räyksestä asuinpaikkansa Y.leiseen alioikeu
teen 14 päivän kuluessa s1itä päivästä, jona 
määräys on annettu hänelle tiedoksi. Alioi
keus on valitusta käsitellessään päätösvaltai
nen myös, kun siinä on yksin puheenjohtaja. 
Valituskirjelmä voidaan antaa myös mää
räyksen antaneelle poliisipiirin päällikölle 
sanottuun alioikeuteen toimittamista varten. 
Mahdollisuudesta valittaa määräyksestä on 
sen antamisen yhteydessä ilmoitettava. 

9 § 
Jos 8 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet ovat 

lain tarkoituksen saavuttamisen kannalta riit
tämättömiä, sanotun pykälän 1 momentissa 
tarkoitetun henkilön asuinpaikan yleinen ali
oikeus voi poliisipiirin päällikön, poliisitar
kastajan, suojelupoliisin päällikön tai polii
siylijohtajan vaatimuksesta määrätä hänet 

Ehdotus 

7 § 
Tämän lain nojalla ei kenenkään perustus

laissa turvattuja tai muitakaan oikeuksia saa 
rajoittaa enempää kuin lain tarkoituksen saa
vuttamiseksi on välttämätöntä eikä lakia so
vellettaessa ketään saa ilman hyväksyttävää 
perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, 
iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuk
sen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuu
den tai muun henkilöön liittyvän syyn perus
teella. 

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 
rikokseen, joka on omiaan vahingoittamaan 
tai vaarantaruaan valtakunnan puolustusta tai 
sen turvallisuutta, kihlakunnan poliisilaitok
sen päällikkö voi enintään kolmeksi kuukau
deksi kerrallaan velvoittaa hänet asumaan 
määrätyllä paikkakunnalla tai oleskelemaan 
määrätyssä paikassa ja asettaa hänet samalla 
erityisen valvonnan alaiseksi taikka määrätä 
hänet muuttamaan oleskelupaikkakunnaltaan. 

Henkilö, johon 1 momentissa tarkoitettu 
määräys on kohdistettu, saa valittaa mää
räyksestä asuinpaikkansa Y.leiseen alioikeu
teen 14 päivän kuluessa stitä päivästä, jona 
määräys on annettu hänelle tiedoksi. Alioi
keus on valitusta käsitellessään päätösvaltai
nen myös, kun siinä on yksin puheenjohtaja. 
Valituskirjelmä voidaan antaa myös mää
räyksen antaneelle kihlakunnan poliisilaitok
sen päällikölle alioikeuteen toimittamista 
varten. Mahdollisuudesta valittaa määräyk
sestä on ilmoitettava sen antamisen yh
teydessä. 

9 § 
Jos 8 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet ovat 

lain tarkoituksen saavuttamiseksi riittämät
tömiä, mainitun pykälän 1 momentissa tar
koitetun henkilön asuinpaikan yleinen alioi
keus voi kihlakunnan poliisilaitoksen pääl
likön, lääninpoliisijohtajan, suojelupoliisin 
päällikön tai poliisiylijohtajan vaatimuksesta 
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otettavaksi turvasäilöön enintään kolmeksi 
kuukaudeksi kerrallaan. 

11§ 
Yleisestä kokouksesta on kirjallisesti il

moitettava asianomaiselle poliisiviranomai
selle viimeistään kolme päivää ennen suun
niteltua kokouksen pitämistä. Poliisipiirin 
päällikkö voi erityisestä syystä hyväksyä 
myöhemminkin tehdyn ilmOituksen. 

Poliisipiirin päällikkö voi kieltää kokouk
sen pitämisen, jos kokous saattaa vahingoit
taa tai vaarantaa valtakunnan puolustusta tai 
sen turvallisuutta. 

Poliisin on estettävä sellaisen kokouksen 
pitäminen, josta ei ole tehty 1 momentin 
mukaista ilmoitusta tai jonka pitäminen on 2 
momentin nojalla kielletty. 

Poliisilla on oikeus hajottaa kokous, jos 
sen kulusta ilmenee, että kokouksen jatkami
nen saattaa vahingoittaa tai vaarantaa valta
kunnan puolustusta tai sen turvallisuutta. 

12 § 
Lääninhallitus voi rajoittaa oikeutta kulkea 

paikkakunnalta toiselle sekä kieltää ulkona 
liikkumisen määrättyinä aikoina tai määrä
tyillä paikoilla ilman poliisin lupaa. 

Kiireeilisessä tapauksessa 1 momentissa 
tarkoitetun määräyksen voi antaa poliisipiirin 
päällikkö. Päätös on välittömästi alistettava 
lääninhallituksen vahvistettavaksi. 

16 § 
Poliisipiirin päällikkö voi määrätä, että 

yksityisten hallussa olevat ampuma- ja muut 
aseet, ampumatarvikkeet ja räjähdysaineet on 
toistaiseksi luovutettava poliisiviranomaisen 
haltuun. 

292327F 

Ehdotus 

määrätä hänet otettavaksi turvasäilöön enin
tään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. 

11§ 
Yleisestä kokouksesta on kirjallisesti il

moitettava kokouspaikan poliisille viimeis
tään kolme päivää ennen suunnitellun ko
kouksen pitämistä. Kihlakunnan poliisilai
toksen päällikkö voi erityisestä syystä hy
väksyä myöhemminkin tehdyn ilmoituksen. 

Kihlakunnan poliisilaitoksen päällikkö voi 
kieltää kokouksen pitämisen, jos kokous to
dennäköisesti vahingoittaisi tai vaarantaisi 
valtakunnan puolustusta tai sen turvallisuut
ta. 

Poliisin on estettävä sellaisen kokouksen 
pitäminen, josta ei ole tehty 1 momentin 
mukaista ilmoitusta tai jonka pitäminen on 2 
momentin nojalla kielletty. 

Päällystöön kuuluvalla poliisilla on oikeus 
määrätä kokous päättymään, jos sen kulun 
perusteella voidaan pitää todennäköisenä, 
että kokouksen jatkaminen vahingoittaisi tai 
vaarantaisi valtakunnan puolustusta tai sen 
turvallisuutta. 

12 § 
Lääninhallitus voi rajoittaa oikeutta poistua 

tietyltä paikkakunnalta sekä kieltää ulkona 
liikkumisen määrättyinä aikoina tai määrä
tyillä paikoilla ilman poliisin lupaa, jos 
väestön turvallisuus tai sotilaallisen maan
puolustuksen tärkeä etu sitä vaatii. 

Kiireeilisessä tapauksessa 1 momentissa 
tarkoitetun määräyksen voi antaa kihlakun
nan poliisilaitoksen päällikkö. Päätös on vä
littömästi alistettava lääninhallituksen vah
vistettavaksi. 

16 § 
Kihlakunnan poliisilaitoksen päällikkö voi 

määrätä, että yksityisten hallussa olevat am
puma-aseet, aseen osat, ammukset ja pat
ruunat sekä räjähdysaineet on toistaiseksi 
luovutettava poliisiviranomaisen haltuun, jos 
se on tarpeen väestön turvallisuuden tai so
tilaallisen maanpuolustuksen tärkeän edun 
vuoksi. 
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39 § 
Rangaistus 13 §:ssä tarkoitetun tiedon oi

keudettomasta julkistamisesta tai toiselle 
ilmaisemisesta säädetään rikoslain 12 luvun 
6-8 §:ssä. 

40§ 
Rangaistus 13 §:ssä tarkoitetun salassa 

pidettäväksi säädetyn tai määrätyn tiedon 
törkeästä huolimattomuudesta tehdystä oi
keudettomasta julkistamisesta tai toiselle 
ilmaisemisesta säädetään rikoslain 12 luvun 
9 §:ssä. 

Ehdotus 

39 § 
Rangaistus 13 §:ssä tarkoitetun tiedon oi

keudettomasta julkistamisesta tai toiselle 
ilmaisemisesta säädetään rikoslain (391 1889) 
12 luvun 5-7 §:ssä. 

40§ 
Rangaistus 13 §:ssä tarkoitetun salassa 

pidettäväksi säädetyn tai määrätyn tiedon 
törkeästä huolimattomuudesta tehdystä oi
keudettomasta julkistamisesta tai toiselle 
ilmaisemisesta säädetään rikoslain 12 luvun 
8 §:ssä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 2000. 

päivänä 



HE 186/1999 vp 51 

3. 
Laki 

pelastustoimilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 30 päivänä huhtikuuta 1999 annetun pelastustoimilain (561/1999) 65 ja 76 §, 78 

§:n 2 momentti, 79 §:n 1 momentin 2 kohta, 80 §:n 3 momentti ja 82 §:n 3 momentti sekä 
lisätään 1 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

65 § 

Poikkeusoloja koskevat erityiset toimival
tuudet 

Jos valmiuslain 2 §:ssä tai puolustustilalain 
1 §:ssä tarkoitetuissa poikkeusoloissa on te
hostettava pelastustointa ja siihen varautu
mista, voidaan asetuksella oikeuttaa valtio
neuvosto siihen, että se voi määrätä: 

1) että jokainen Suomen kansalainen, joka 
on täyttänyt 17 mutta ei 65 vuotta, on vel
vollinen tekemään väestön suojelemiseksi 
tarpeellista työtä, johon hän ruumiinvoiman
sa ja terveydentilansa huomioon ottaen ky
kenee; 

2) että väestö tai osa siitä, tuotantolaitok
set, virastot ja laitokset ja omaisuus on tilan
teen edellyttämässä laajuudessa määrätyltä 
alueelta siirrettävä muualle; 

3) että oikeus oleskella määrätyllä paikka
kunnalla tai poistua paikkakunnalta on kiel
letty tai rajoitettu; 

4) että väestön tai omaisuuden turvaami
seksi on rakennettava ja järjestettävä sen 
lisäksi, mitä edellä tässä laissa säädetään, 
tarvittavia suojarakenteita ja -laitteita; 

5) että väestönsuojelua varten saadaan ot
taa käyttöön rakennuksia ja huoneistoja, kul
jetus-, sammutus-, raivaus-, ensiapu-, viesti-

Ehdotus 

1 § 

Lain soveltamisala 

Pelastustoimen erityisistä toimivaltuuksista 
poikkeusoloissa säädetään valmiuslaissa 
( 1080/1991 ). 

(kumotaan, ks. valmiuslain 15, 22 a, 24 
§:n 1 mom., 25, 25 a ja 32 §, 33 §:n 2 
mom., 34 a ja 34 b §) 



52 HE 186/1999 vp 

Voimassa oleva laki 

ja muita välineitä sekä siirretyn väestön ma
joitukseen, muonitukseen ja muuhun huol
toon tarpeellista omaisuutta ja tarvikkeita; 

6) muista toimenpiteistä, jotka väestön ja 
omaisuuden suojaamiseksi ovat tarpeen; sekä 

7) pelastusviranomaisten ja muidenkin vi
ranomaisten velvollisuuksista ja tehtävistä 
sekä johto- ja alistussuhteista väestönsuoje
lussa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta päätök
senteosta ja toimivaltuuksien täytäntöön
panosta on soveltuvin osin vastaavasti voi
massa, mitä valmiuslain 2 ja 3 luvussa, 36 ja 
41-46 §:ssä säädetään. 

76 § 

Poikkeusoloissa suoritettavat korvaukset 

Milloin joku on tämän lain 65 §:n 1 mo
mentin 5 kohdan nojalla annetun määräyk
sen johdosta kärsinyt vahinkoa, jota hänelle 
ei korvata muun lain nojalla, suoritetaan hä
nelle täysi korvaus valtion varoista. 

Jos vahinkoa on vahingon kärsineen varal
lisuusolot ja muut olosuhteet huomioon otta
en pidettävä vähäisenä tai jos valtionta
loudelliset tai kansantaloudelliset syyt sitä 
vahinkojen suuren määrän vuoksi välttämättä 
vaativat, suoritetaan vahingosta kohtuullinen 
korvaus. 

V aitioneuvosto antaa tarvittaessa tarkem
mat määräykset siitä, minkä perusteiden mu
kaan ja millaista menettelyä noudattaen kor
vaus on määrättävä. 

V aitioneuvosto antaa tarvittaessa määräyk
set siitä, että korvausta voidaan suorittaa 
valtion varoista muunkin kuin 1 momentissa 
tarkoitetun määräyksen johdosta tai poiketen 
siitä mitä tässä laissa säädetään kustannusten 
jaosta. Jos kunta saa tehtävän hoitamisesta 
aiheutuneisiin kustannuksiin muun lain mu
kaan valtionosuutta tai -avustusta, kustan
nusten korvaamisessa noudatetaan, mitä 
sanotuista valtionosuuksista tai -avustuksista 
säädetään. 

Ehdotus 

(kumotaan, ks. valmiuslain 37 ja 38 §) 
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78 § 

Pelastus- ja väestönsuojelutehtäviin 
määrätyn palkkio ja korvaukset 

Väestönsuojelutehtäviin 65 §:n nojalla 
määrätyille maksetaan palkkaus samojen 
periaatteiden mukaan kuin valmiuslain 24 
§:n mukaan työvelvollisiksi määrätyille. 

79 § 

Pelastustoiminnassa ja väestönsuojelussa 
sattuneen tapaturman korvaaminen 

.. P~l~~tustoiminnassa tai väestön~u'?je!_uteh
tavtssa sattuneesta tapaturmasta tat snna saa
dusta ammattitaudista suoritetaan korvausta 
valtion varoista samojen perusteiden mukaan 
kuin työtapaturmasta tai ammattitaudista sil
tä osin kmn vahingoittuneella ei ole oikeutta 
vähintään saman suuruiseen korvaukseen 
muun lain mukaan niille, jotka: 

2) on 65 §:n perusteella määrätty väestön
suojelutehtäviin; 

80 § 

Muutoksenhaku 

V aitioneuvoston tekemään hallintopäätök
seen, joka on saatettava eduskunnan käsitel
täväksi, ei saa valittamalla hakea muutosta. 

82 § 

Rangaistukset 

Joka laiminlyö valtioneuvoston 65 §:n 1 
momentin 1-5 kohdan perusteella antamas
sa määräyksessä asetetun velvoitteen tai rik
koo muutoin määräyksessä asetettua kieltoa 
tai rajoitusta, on tuomittava, jollei teosta 

Ehdotus 

(kumotaan, ks. valmiuslain 24 §) 

(kumotaan pykälän 2 kohta, ks. valmius
lain 39 §) 

(kumotaan, ks. valmiuslain 48 §:n 3 
mom.) 

(kumotaan, ks. valmiuslain 50 §) 
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muualla laissa säädetä ankarampaa ran
gaistusta, väestönsuojelurikoksesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukau
deksi. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu
ta 2000. 


