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Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä määrätyllä tavalla,
säädetään:

I OSA

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 luku

Lain tarkoitus, soveltamisala ja yleiset
periaatteet

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on poikkeus-
oloissa suojata väestöä sekä turvata sen toi-
meentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oi-
keusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoike-
uksia sekä turvata valtakunnan alueellinen
koskemattomuus ja itsenäisyys.

2 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään viranomaisten toi-
mivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Li-
säksi laissa säädetään viranomaisten varautu-
misesta poikkeusoloihin.

3 §

Poikkeusolojen määritelmä

Poikkeusoloja tämän lain mukaan ovat:
1) Suomeen kohdistuva aseellinen tai sii-

hen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys
ja sen välitön jälkitila;

2) Suomeen kohdistuva huomattava aseel-
lisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan
hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torju-
minen vaatii tämän lain mukaisten toimival-
tuuksien välitöntä käyttöön ottamista;

3) väestön toimeentuloon tai maan talous-
elämän perusteisiin kohdistuva erityisen va-
kava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena
yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät
toiminnot olennaisesti vaarantuvat;

4) erityisen vakava suuronnettomuus ja sen
välitön jälkitila; sekä

5) vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suur-
onnettomuutta vastaava hyvin laajalle levin-
nyt vaarallinen tartuntatauti.

4 §

Toimivaltuuksien käyttöperiaatteet

Viranomaiset voidaan oikeuttaa poikkeus-
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oloissa käyttämään vain sellaisia toimival-
tuuksia, jotka ovat välttämättömiä ja oikea-
suhtaisia 1 §:ssä säädetyn tarkoituksen saa-
vuttamiseksi. Toimivaltuuksia voidaan käyt-
tää vain sellaisin tavoin, jotka ovat välttämät-
tömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja
oikeassa suhteessa toimivaltuuden käyttämi-
sellä tavoiteltavaan päämäärään nähden.

Tämän lain mukaisia toimivaltuuksia voi-
daan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallitta-
vissa viranomaisten säännönmukaisin toimi-
valtuuksin.

5 §

Suhde kansainvälisiin velvoitteisiin

Tätä lakia sovellettaessa on noudatettava
Suomea sitovia kansainvälisiä velvoitteita ja
kansainvälisen oikeuden yleisesti tunnustet-
tuja sääntöjä.

Tämän lain II osan soveltamisen aloittami-
sesta 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa ja soveltamisen päättymi-
sestä ilmoitetaan kansalaisoikeuksia ja poliit-
tisia oikeuksia koskevan kansainvälisen
yleissopimuksen (SopS 8/1976) sopimusval-
tioille Yhdistyneiden Kansakuntien pääsih-
teerin välityksellä sillä tavoin kuin yleissopi-
muksen 4 artiklan 3 kohdassa määrätään. Eu-
roopan neuvoston pääsihteerille tiedotetaan
lain II osan soveltamisen aloittamisesta 3 §:n
1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusolois-
sa ja soveltamisen päättymisestä sillä tavoin
kuin ihmisoikeuksien ja perusvapauksien
suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen (SopS
19/1990) 15 artiklan 3 kappaleessa määrä-
tään.

2 luku

Toimivaltuuksien käyttöönotosta
päättäminen

6 §

Asetus toimivaltuuksien soveltamisen aloitta-
misesta

Jos valtioneuvosto, yhteistoiminnassa tasa-
vallan presidentin kanssa, toteaa maassa val-
litsevan poikkeusolot, voidaan valtioneuvos-

ton asetuksella (käyttöönottoasetus) säätää II
osan säännösten soveltamisen aloittamisesta.
Tällainen asetus voidaan antaa määräajaksi,
enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Käyttöönottoasetuksessa on mainittava,
miltä osin tämän lain mukaisia toimivaltuuk-
sia voidaan soveltaa ja toimivaltuuksien alu-
eellinen soveltamisala, jos niitä ei saateta so-
vellettaviksi koko valtakunnan alueella.

Käyttöönottoasetus on välittömästi saatet-
tava eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunta
päättää, saako asetus jäädä voimaan vai onko
se kumottava osittain tai kokonaan ja onko se
voimassa säädetyn vai sitä lyhyemmän ajan.
Jollei käyttöönottoasetusta ole viikon kulu-
essa sen antamisesta toimitettu eduskunnalle,
asetus raukeaa.

Kun eduskunta on tehnyt 3 momentissa
tarkoitetun päätöksen, käyttöönottoasetuk-
sessa mainittuja säännöksiä voidaan alkaa so-
veltaa siltä osin kuin eduskunta ei ole päättä-
nyt, että asetus on kumottava.

7 §

Asetus toimivaltuuksien soveltamisen aloitta-
misesta kiireellisessä tapauksessa

Jos 6 §:n 3 ja 4 momentissa säädettyä
menettelyä ei ole mahdollista noudattaa vaa-
rantamatta merkittävästi lain tarkoituksen
saavuttamista, voidaan valtioneuvoston ase-
tuksella säätää, että II osan toimivaltuussään-
nöksiä voidaan soveltaa välittömästi.

Tällainen asetus voidaan antaa enintään
kolmeksi kuukaudeksi, ja se on välittömästi
saatettava eduskunnan käsiteltäväksi. Jollei
asetusta ole viikon kuluessa sen antamisesta
toimitettu eduskunnalle, asetus raukeaa. Ase-
tus on kumottava osittain tai kokonaan, jos
eduskunta niin päättää.

8 §

Toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
päättäminen

Poikkeusolojen jatkuessa valtioneuvoston
asetuksella voidaan säätää II osan säännösten
soveltamisen jatkamisesta (jatkamisasetus).
Tällainen asetus voidaan antaa määräajaksi,
enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan.

2 1552/2011



Jatkamisasetus on välittömästi saatettava
eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunta päät-
tää, saako asetus jäädä voimaan vai onko se
kumottava osittain tai kokonaan.

9 §

Jatkamisasetuksen soveltaminen

Kun eduskunta on tehnyt 8 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetun päätöksen, saadaan jatkamis-
asetuksessa mainittuja tämän lain säännöksiä
soveltaa siltä osin kuin eduskunta ei ole päät-
tänyt, että asetus on kumottava kokonaan tai
osittain.

Jollei eduskunta ole tehnyt päätöstä jatka-
misasetuksesta ennen kuin säännösten sovel-
taminen voimassa olevan asetuksen mukaan
päättyy, vaikka jatkamisasetus on toimitettu
eduskunnalle vähintään kaksi viikkoa ennen
mainittua ajankohtaa, saadaan kaikkia jatka-
misasetuksessa mainittuja tämän lain sään-
nöksiä soveltaa. Eduskunnan päätettyä ase-
tuksesta on voimassa, mitä 1 momentissa sää-
detään.

10 §

Jälkitarkastus

Tämän lain II osan säännösten nojalla an-
nettavat valtioneuvoston ja ministeriön ase-
tukset saatetaan välittömästi eduskunnan kä-
siteltäviksi. Eduskunta päättää, onko asetuk-
set kumottava.

11 §

Toimivaltuussäännösten soveltamisen
päättyminen

Poikkeusolojen päättyessä on voimassa
oleva käyttöönottoasetus tai jatkamisasetus
kumottava.

Jos jonkin II osan säännöksen soveltamise-
dellytykset lakkaavat, käyttöönotto- tai jatka-
misasetusta on vastaavasti muutettava.

Kumottaessa tai muutettaessa 1 ja 2 mo-
mentin mukaisesti käyttöönotto- tai jatkamis-
asetusta on samalla kumottava ne lain II osan
säännösten nojalla annetut asetukset, joiden
soveltamisedellytykset ovat lakanneet.

3 luku

Varautuminen

12 §

Varautumisvelvollisuus

Valtioneuvoston, valtion hallintoviran-
omaisten, valtion itsenäisten julkisoikeudel-
listen laitosten, muiden valtion viranomaisten
ja valtion liikelaitosten sekä kuntien, kun-
tayhtymien ja muiden kuntien yhteenliitty-
mien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeus-
oloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisval-
misteluin sekä muilla toimenpiteillä varmis-
taa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoita-
minen myös poikkeusoloissa.

13 §

Varautumisen johtaminen, valvonta ja
yhteensovittaminen

Varautumista johtaa ja valvoo valtioneu-
vosto sekä kukin ministeriö toimialallaan.
Kukin ministeriö yhteensovittaa varautumista
omalla toimialallaan. Varautumisen yhteen-
sovittamisesta valtioneuvostossa säädetään
erikseen.

II OSA

TOIMIVALTUUDET
POIKKEUSOLOISSA

4 luku

Rahoitusmarkkinoiden ja vakuutusalan
toiminnan turvaaminen

14 §

Rahoitusmarkkinoita koskevat määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) Suomessa asuvalla:
a) luonnollista henkilöä, jolla on täällä ko-

tipaikka;
b) täällä sijaitsevaa ulkomaista sivuliikettä;

sekä
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c) julkis- tai yksityisoikeudellista oikeus-
henkilöä, jolla on täällä kotipaikka; ei kuiten-
kaan Suomen valtiota;

2) ulkomailla asuvalla sellaista luonnol-
lista henkilöä sekä julkis- tai yksityisoikeu-
dellista oikeushenkilöä, jonka kotipaikka ei
ole Suomessa, ja ulkomailla sijaitsevaa suo-
malaista sivuliikettä;

3) maksuvälineellä seteliä, maksuliik-
keessä yleisesti käytettyä metallirahaa, säh-
köistä rahaa, pankkivekseliä, sekkiä ja muuta
niihin rinnastettavaa maksuosoitusta;

4) ulkomaisella maksuvälineellä maksuvä-
linettä, joka on ulkomaan rahan määräinen tai
sisältää oikeuden maksuun ulkomaan rahana;

5) arvopaperilla arvopaperimarkkinalaissa
(495/1989) tarkoitettua arvopaperia ja arvo-
osuusjärjestelmästä annetussa laissa
(826/1991) tarkoitettua arvo-osuutta sekä
kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja ter-
miineillä annetun lain (772/1988) 1 luvun 2
§:ssä tarkoitettua vakioitua johdannaissopi-
musta ja siihen rinnastettavaa johdannaisso-
pimusta;

6) ulkomaisella arvopaperilla arvopaperia,
joka on ulkomailla asuvan liikkeeseen las-
kema, ja tällaiseen arvopaperiin kohdistuvaa
oikeutta;

7) saamistodisteella velkakirjaa, vekseliä,
talletustodistusta, pankkikirjaa ja muuta nii-
hin rinnastettavaa sitoumusasiakirjaa.

Tätä lukua sovellettaessa katsotaan Poh-
joismaiden Investointipankki, Pohjoismaiden
projektivientirahasto sekä muu sellainen kan-
sainvälinen rahoitus- tai muu laitos, jonka
kotipaikka on Suomessa, ulkomailla asu-
vaksi.

15 §

Rahoitus- ja maksuvälineitä koskevat toimet

Maan valuuttavarannon sekä valtion mak-
suvalmiuden turvaamiseksi 3 §:n 1 ja 2 koh-
dassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa:

1) arvopapereita, maksuvälineitä ja saamis-
todisteita saadaan viedä maasta ja tuoda maa-
han vain Suomen Pankin luvalla;

2) Suomessa asuva on korvausta vastaan
velvollinen luovuttamaan tai siirtämään Suo-
men Pankille omistamansa tai hallussaan ole-
vat ulkomaiset maksuvälineet, ulkomailla

olevat Suomen rahan määräiset maksuväli-
neet, ulkomaiset arvopaperit sekä saamiset
ulkomailla asuvalta (kotiuttamisvelvollisuus);

3) sellaiset toimet, jotka muuttavat tai saat-
tavat muuttaa Suomessa asuvan omistuksessa
tai hallussa olevien ulkomaisten maksuväli-
neiden, arvopaperien tai ulkomailla asuvalta
olevien saamisten määrää tai laatua, sekä sel-
laiset Suomessa asuvan ja ulkomailla asuvan
väliset toimet, jotka muuttavat tai saattavat
muuttaa Suomessa asuvan varojen tai velko-
jen määrää tai laatua, ovat sallittuja ainoas-
taan Suomen Pankin luvalla.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu
kotiuttaminen on tehtävä valtioneuvoston
asetuksella säädettävässä määräajassa asetuk-
sen voimaantulosta tai siitä, kun kotiuttamis-
velvollinen on asetuksen voimaantulon jäl-
keen saanut kotiutettavat maksuvälineet, ar-
vopaperit ja saamiset haltuunsa tai omistusoi-
keuden niihin. Kotiuttaa ei voida suomalaisen
pankin ulkomailla olevaan sivukonttoriin
eikä ulkomaisen pankin Suomessa olevaan
sivukonttoriin.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tusta kotiuttamisvelvollisuudesta maksetaan
kotiuttajalle Suomen rahana korvaus. Kor-
vausta maksettaessa noudatetaan sitä kurssia,
jota Suomen Pankki luovutushetkellä valuu-
tanvaihdossaan soveltaa.

16 §

Poikkeukset maastavientikiellosta, kotiutta-
misvelvollisuudesta ja ulkomailla asuvan

kanssa suoritettavien valuuttatoimien
kiellosta

Suomen Pankki voi myöntää 15 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun maastavientiluvan, poik-
keuksen kotiuttamisvelvollisuudesta tai kiel-
losta suorittaa valuuttatoimi ulkomailla asu-
van kanssa, jos on suoritettava:

1) poikkeusoloissa väestön toimeentulolle
ja maan talouselämälle välttämättömästä
tuonnista aiheutuva meno;

2) julkisen yhteisön lakiin, sopimukseen
tai sitoumukseen perustuva välttämätön meno
ulkomaille;

3) Suomessa toimivan yrityksen maksuval-
miuden turvaamisesta tai muusta erityisestä
syystä johtuva välttämätön valuuttatoimi;
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4) poikkeusoloissa Suomelle välttämättö-
mästä tuotannosta ulkomailla aiheutuva
meno;

5) ulkomailla olevan omaisuuden säilyttä-
misestä suomalaisessa omistuksessa johtuva
välttämätön meno.

Suomen Pankki voi myöntää 15 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun luvan tai poikkeuksen
myös, jos se on välttämätöntä luoton tai va-
kuuden antamiseksi ulkomailla asuvalle tai
ottamiseksi ulkomailla asuvalta taikka ulko-
maisten arvopapereiden tai saamisten hankki-
miseksi ulkomailla asuvalta tai luovuttami-
seksi ulkomailla asuvalle.

17 §

Varojen vastaanoton, luotonannon ja sijoi-
tustoiminnan rajoittaminen

Väestön toimeentulon, valtion maksuval-
miuden tai välttämättömän taloudellisen toi-
minnan turvaamiseksi 3 §:n 1—3 kohdassa
tarkoitetuissa poikkeusoloissa:

1) luotto- ja rahoituslaitokset, vakuutus- ja
eläkelaitokset sekä sijoituspalveluyritykset
saavat antolainauksessaan periä korkoa ja
muuta korvausta siten, että korkokanta tai
muu korvaus ei ylitä eikä alita valtioneuvos-
ton asetuksella säädettävää määrää;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitetut yhteisöt
saavat myöntää luottoja ja antaa luotonantoon
liittyviä takauksia tai niihin verrattavia sitou-
muksia vain niihin tarkoituksiin, niille luo-
tonhakijaryhmille sekä sellaisilla ehdoilla ja
sellaisia hakijakohtaisia enimmäismääriä
kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin
säädetään;

3) talletuksia, asiakasvaratileille vastaan-
otettuja varoja, jäsensijoituksia tai muita ta-
kaisinmaksettavia varoja koskevien sopimus-
ehtojen estämättä on noudatettava valtioneu-
voston asetuksella tarkemmin säädettäviä va-
rojen nostoa koskevia nostettavaa määrää,
nostojen ajoitusta ja nostokertoja koskevia
ehtoja;

4) sen estämättä, mitä muualla laissa sää-
detään, luotto- ja rahoituslaitokset, vakuutus-
ja eläkelaitokset, sijoituspalveluyritykset ja
rahastoyhtiöt eivät saa vähimmäisvarantovel-
voitteisiin perustuvia sijoituksiaan lukuun ot-
tamatta sijoittaa muihin kohteisiin, muunlai-

sia määriä eivätkä muina ajankohtina kuin
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin sää-
detään.

Jos 1 momentin 4 kohdan mukaiset toimet
osoittautuvat riittämättömiksi valtion maksu-
valmiuden turvaamiseksi, kohdassa tarkoite-
tut yhteisöt ovat velvollisia sijoittamaan val-
tion liikkeeseen laskemiin velkasitoumuksiin
sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin säädetään.

Suomen Pankki ja Finanssivalvonta huo-
lehtivat omilla toimialoillaan 1 ja 2 momen-
tin nojalla annettujen asetusten täytäntöönpa-
nosta.

18 §

Indeksiehdon käyttö

Hintavakauden turvaamiseksi indeksieh-
don tai muun sidonnaisuuden ottaminen sopi-
mukseen ja sopimukseen jo otetun tällaisen
ehdon käyttö on kielletty 3 §:n 1—3 koh-
dassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa. Kielle-
tyistä indeksiehdoista ja sidonnaisuuksista
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella.

Valtioneuvoston 1 momentin nojalla anta-
man asetuksen vastainen indeksiehto on mitä-
tön. Jos ehdon mitättömyys johtaisi kohtuut-
tomuuteen, ehto voidaan kokonaan tai osaksi
ottaa huomioon tai sopimusta voidaan muulla
tavoin sovitella siten kuin varallisuusoikeu-
dellisista oikeustoimista annetun lain
(228/1929) 36 §:ssä säädetään.

19 §

Arvopaperitoiminnan rajoittaminen

Valtion maksuvalmiuden, maan talouselä-
män perusteiden kannalta välttämättömän ta-
loudellisen toiminnan taikka arvopaperi- tai
vakuutusmarkkinoiden häiriöttömän toimin-
nan turvaamiseksi 3 §:n 1—3 kohdassa tar-
koitetuissa poikkeusoloissa:

1) arvopapereita saa laskea liikkeeseen yh-
teiseltä raha-arvoltaan, laadultaan tai lajiltaan
rajoitetusti taikka ainoastaan tietyssä tarkoi-
tuksessa vain sen mukaan kuin valtioneuvos-
ton asetuksella tarkemmin säädetään;

2) arvopaperipörssissä tai muilla markki-
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napaikoilla saa käydä kauppaa vain valtio-
neuvoston asetuksella erikseen säädettävillä
arvopapereilla;

3) arvopaperikaupan selvitystoimintaa ja
arvopaperikeskuksen toimintaa saa harjoittaa
vain valtioneuvoston asetuksella säädettä-
vällä sellaisella tavalla, joka ei vaaranna sel-
vitysjärjestelmien tai arvo-osuusjärjestelmän
toimintaa eikä aiheuta vakavaa uhkaa rahoi-
tusmarkkinoiden toiminnalle tai sijoittajien
lakisääteisille eduille;

4) voidaan myöntää vain valtioneuvoston
asetuksella tarkemmin säädettyjä sijoitussi-
donnaisia henkivakuutuksia.

Finanssivalvonta huolehtii 1 momentin no-
jalla annettujen asetusten täytäntöönpanosta.

20 §

Maksuliikkeen rajoittaminen

Maksuliikkeen sekä sitä koskevien selvi-
tysjärjestelmien häiriöttömän toiminnan tur-
vaamiseksi 3 §:n 1—3 kohdassa tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa tilisiirtoja ei saa tehdä
määrällisesti enempää, raha-arvoltaan suu-
rempina eikä pienempinä taikka laadultaan
tai lajiltaan muunlaisina kuin valtioneuvoston
asetuksella tarkemmin säädetään. Tilisiirron
suorittamiselle muualla laissa säädettyjen tai
muuten velvoittavien määräaikojen sijasta so-
velletaan valtioneuvoston asetuksella säädet-
täviä pitempiä määräaikoja.

Häirinnälle alttiiden maksutapojen käyttö
on kielletty. Häirinnälle alttiit maksutavat
määritellään valtioneuvoston asetuksella.

Suomen Pankki ja Finanssivalvonta huo-
lehtivat omilla toimialoillaan 1 ja 2 momen-
tin nojalla annettujen asetusten täytäntöönpa-
nosta.

21 §

Poikkeukset vakavaraisuusvaatimuksista

Rahoitus- ja vakuutusmarkkinoiden va-
kaan toiminnan turvaamiseksi 3 §:n 1—3
kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa luot-
tolaitoksiin, sijoituspalveluyrityksiin sekä va-
kuutus- ja eläkelaitoksiin sovelletaan valtio-
neuvoston asetuksella säädettävää laissa sää-
dettyä vakavaraisuusvaatimusta alempaa va-

kavaraisuusvaatimusta, jos lakisääteisen va-
kavaraisuusvaatimuksen täyttäminen voi
poikkeusoloissa johtaa mainittujen laitosten
tai yritysten toiminnan olennaiseen vaarantu-
miseen.

Finanssivalvonta huolehtii 1 momentin no-
jalla annettujen asetusten täytäntöönpanosta.

22 §

Poikkeukset korvausrahastoille asetetuista
vaatimuksista

Rahoitusmarkkinoiden vakaan toiminnan
turvaamiseksi 3 §:n 1—3 kohdassa tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa voidaan:

1) valtioneuvoston asetuksella säätää poik-
keus laissa säädetystä velvollisuudesta kartut-
taa talletussuojarahastoa, sijoittajien korvaus-
rahastoa, kirjausrahastoa tai selvitysrahastoa,
jos rahaston kartuttamista on poikkeusoloissa
pidettävä luottolaitoksille, sijoituspalveluyri-
tyksille tai muille rahastoon kuuluville koh-
tuuttomana taloudellisena rasitteena;

2) velvollisuutta maksaa korvaus rahaston
varoista määräajassa lykätä valtioneuvoston
asetuksella tarkemmin säädettävin tavoin, jos
korvauksen maksaminen määräajassa ei ole
poikkeusolojen vallitessa mahdollista.

Finanssivalvonta huolehtii 1 momentin no-
jalla annettujen asetusten täytäntöönpanosta.

23 §

Konkurssia, selvitystilaa, kirjanpitoa ja tilin-
päätöstä koskevat poikkeukset

Rahoitus- ja vakuutusmarkkinoiden va-
kaan toiminnan turvaamiseksi 3 §:n 1—3
kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa voi-
daan valtioneuvoston asetuksella säätää poik-
keuksia laissa säädetyistä luotto- ja rahoitus-
laitosten, sijoituspalveluyritysten, rahastoyh-
tiöiden, arvopaperipörssin, arvopaperikes-
kuksen ja optioyhteisön sekä vakuutus- ja
eläkelaitosten:

1) konkurssiin ja selvitystilaan asettamisen
edellytyksistä sekä konkurssi- ja selvitystila-
menettelystä;

2) toiminnan tervehdyttämiseen tähtäävän
toimenpidesuunnitelman tai muun tervehdyt-
tämissuunnitelman laatimisvelvollisuudesta,
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tällaisen suunnitelman sisältöä koskevista
vaatimuksista ja muusta tervehdyttämisessä
noudatettavasta menettelystä;

3) liiketapahtumien kirjaamista, omaisuu-
den arvostusta, tilinpäätöksen laatimisajan-
kohtaa, rekisteröimisajankohtaa sekä julkista-
mista koskevista vaatimuksista samoin kuin
osavuosikatsauksen laatimista, laatimisajan-
kohtaa ja julkistamista koskevista vaatimuk-
sista.

Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voi-
daan säätää poikkeuksia vaatimuksista yhdis-
tellä konsernitilinpäätökseen tytär-, osak-
kuus- ja yhteisyrityksiä.

Edellä 1 momentin 1 kohdan nojalla voi-
daan säätää valtioneuvoston asetuksella vain
sellaisia poikkeuksia, jotka ovat välttämättö-
miä momentissa mainittujen yhteisöjen toi-
minnan olennaisen vaarantumisen estämi-
seksi.

Finanssivalvonta huolehtii 1 ja 2 momen-
tin nojalla annettujen asetusten täytäntöönpa-
nosta.

24 §

Poikkeukset eläkevastuuta ja vastuuvelkaa
sekä niiden kattamista koskevista vaatimuk-

sista

Vakuutusmarkkinoiden vakaan toiminnan
turvaamiseksi 3 §:n 1—3 kohdassa tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa valtioneuvoston ase-
tuksella voidaan säätää poikkeuksia eläkevas-
tuun tai vastuuvelan laskemista tai kattamista
koskevista laissa säädetyistä vaatimuksista,
jos tällaiset poikkeukset ovat välttämättömiä
vakuutus- tai eläkelaitosten toiminnan olen-
naisen vaarantumisen estämiseksi.

Finanssivalvonta huolehtii 1 momentin no-
jalla annettujen asetusten täytäntöönpanosta.

25 §

Poikkeukset henki- ja vahinkovakuutussopi-
musten ehdoista

Vakuutusmarkkinoiden vakaan toiminnan,
väestön toimeentulon tai maan talouselämän
perusteiden turvaamiseksi poikkeusoloissa:

1) vakuutuksenantaja saa maksaa vakuu-
tuskorvauksen tai muun vakuutuksesta suori-

tettavan etuuden alennettuna taikka kokonaan
lykätä etuuden maksamista;

2) vakuutuksenottaja saa maksaa vakuutus-
maksun alennettuna tai kokonaan lykätä va-
kuutusmaksun maksamista;

3) vakuutuksenantaja saa irtisanoa väestön
toimeentulon tai maan talouselämän jatku-
vuuden kannalta välttämättömän vakuutusso-
pimuksen vain sellaisilla perusteilla, joita
voidaan pitää hyväksyttävinä ottaen huo-
mioon poikkeusolojen vakuutustoiminnalle
aiheuttamat erityiset riskit ja vakuutuksenot-
tajien suojantarve poikkeusoloissa;

4) vakuutuksenantaja tai vakuutuksenottaja
ei saa vedota sellaiseen vakuutussopimuksen
ehtoon, jonka noudattamista poikkeusoloissa
voidaan pitää kohtuuttomana ottaen huo-
mioon vakuutuksenantajan ja vakuutuksenot-
tajan taloudellinen tilanne, vakuutetun välttä-
mätön toimeentulo, vakuutuksenottajien ja
vakuutettujen yhdenvertainen kohtelu tai
muut poikkeusolojen aiheuttamat erityiset
seikat;

5) vakuutuksenantajalla on oikeus periä 3
kohdassa tarkoitetusta vakuutuksesta ja, kun
vakuutuksenantajan oikeutta vedota vakuu-
tussopimuksen ehtoon rajoitetaan, 4 kohdassa
tarkoitetusta vakuutuksesta Finanssivalvon-
nan määräämien perusteiden mukainen lisä-
maksu.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset 1 momentin:

1) 1 kohdassa tarkoitetun alennuksen
enimmäismäärästä, maksun lykkäämisen
enimmäisajasta sekä puuttuvan määrän suo-
rittamisesta korkoineen siihen oikeutetulle;

2) 2 kohdassa tarkoitetusta vakuutusmak-
sun alennuksesta ja lykkäämisestä;

3) 3 kohdan mukaisista hyväksyttävistä ir-
tisanomisperusteista;

4) 4 kohdassa tarkoitetuista vakuutussopi-
musten ehdoista, joihin vetoamista rajoite-
taan.

26 §

Toiminnan järjestelyn ja kotipaikan siirron
kielto

Finanssivalvonta voi 3 §:n 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetuissa poikkeusoloissa sen lisäksi,
mitä muualla laissa säädetään, kieltää valvot-
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tavansa sulautumisen, jakautumisen, kotipai-
kan siirron taikka liiketoiminnan, vakuutus-
kannan tai vakuutustoiminnan luovuttamisen,
jos tällainen toimenpide voi vakavasti vaa-
rantaa rahoitus- tai vakuutusmarkkinoiden
toimintaa taikka väestön toimeentuloa tai
maan talouselämän perusteita.

27 §

Euroopan keskuspankin lausunto

Edellä 15 tai 17 §:ssä, 19 §:n 1 momentin
3 kohdassa taikka 20 tai 21 §:ssä säädettyjä
toimivaltuuksia koskeva käyttöönottoasetus,
joka koskee Euroopan yhteisön perustamisso-
pimuksen tai Euroopan keskuspankkijärjes-
telmän ja Euroopan keskuspankin perussään-
nön mukaan Euroopan keskuspankkijärjestel-
mälle kuuluvia tehtäviä, voidaan antaa vain,
jolleivät Euroopan keskuspankki ja Suomen
Pankki toimiessaan Euroopan keskuspankki-
järjestelmän tehtävissä osana Euroopan kes-
kuspankkijärjestelmää ole poikkeusolojen
vallitessa toimintakykyisiä. Valtioneuvoston
on ennen asetuksen antamista pyydettävä kii-
reellistä menettelyä noudattaen Euroopan
keskuspankin lausunto.

5 luku

Hyödyketuotannon ja -jakelun sekä
energiahuollon varmistaminen

28 §

Hyödyketuotantoa ja -jakelua koskevat
määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) maatilatalouden alkutuotannolla maata-

louden harjoittamisesta luopumisen tukemi-
sesta annetussa laissa (612/2006) tarkoitettua
maatilataloutta ja muuta yritystoimintaa sekä
metsätaloutta, kalastusta ja kalanviljelyä;

2) kulutushyödykkeellä kuluttajansuojalain
(38/1978) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja tava-
roita, palveluksia sekä muita hyödykkeitä ja
etuuksia;

3) kuluttajalla kuluttajansuojalain 1 luvun
4 §:ssä tarkoitettuja henkilöitä;

4) elinkeinonharjoittajalla luonnollista
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka pitää am-
mattimaisesti kaupan, myy tai muutoin vasti-
ketta vastaan luovuttaa hyödykkeitä;

5) säännöstelyllä määrällisten rajoitusten
asettamista hyödykkeiden vaihdantaan.

29 §

Valvonta- ja ilmoitusvelvollisuus

Väestön toimeentulon turvaamiseksi 3 §:n
1—3 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa
elinkeinonharjoittaja on velvollinen pyyn-
nöstä ilmoittamaan työ- ja elinkeinoministeri-
ölle, Kuluttajavirastolle, aluehallintoviras-
tolle ja kuluttajaneuvonnasta annetun lain
(800/2008) nojalla kuluttajaneuvontaa anta-
valle maistraatille tiedot sellaisten päivittäis-
tavarahuollon piiriin kuuluvien kulutushyö-
dykkeiden kysyntä- ja tarjontatilanteesta,
joilla on huomattava merkitys väestön toi-
meentulolle ja kansanterveydelle. Lisäksi
elinkeinonharjoittajan on pyydetyssä laajuu-
dessa ilmoitettava hyödykkeen hinta tai hin-
noitteluperuste ja niiden muutokset, jos se on
hintavalvontaa varten välttämätöntä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin ilmoitusmenettelyn toteuttamisesta
sekä määritellään ilmoitusmenettelyn alaiset
hyödykkeet.

30 §

Polttonesteen säännöstelyn kohdistaminen

Polttonesteen saannin varmistamiseksi vä-
estön toimeentulon, sotilaallisen puolustus-
valmiuden ja yhteiskunnan toimivuuden kan-
nalta välttämättömiin tarkoituksiin 3 §:n 1—3
kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa val-
tioneuvoston asetuksella säädetään määrästä,
jolla polttonesteen kulutusta on vähennettävä
sekä vähennyksen kohdistumisesta liikentee-
seen, maatalouteen, energiantuotantoon, teol-
lisuuteen ja lämmitykseen.

31 §

Maatilatalouden alkutuotannon ohjaaminen
ja säännöstely

Maatilatalouden toimintaedellytysten ja
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elintarvikehuollon turvaamiseksi poikkeus-
oloissa elinkeinonharjoittaja saa maatilatalou-
den alkutuotantoa varten myydä tai muutoin
luovuttaa valtioneuvoston asetuksella tarkem-
min säädettäviä lannoitteita, rehuja, torjunta-
aineita ja eläinten lääkitsemiseen tarkoitettuja
lääkkeitä vain sellaiselle maatilatalouden al-
kutuotannon harjoittajalle, jolla on tämän lain
mukainen ostolupa. Maatilatalouden alkutuo-
tannossa käytettävää polttoöljyä saa 3 §:n
1—3 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa
myydä tai muutoin luovuttaa vain ostolupaa
vastaan.

Jos alkutuotannossa käytettävän hyödyk-
keen hankkiminen edellyttää 1 momentin
mukaan ostolupaa, maatilatalouden alkutuo-
tannon harjoittaja saa käyttää tällaista hyödy-
kettä vain elintarviketuotannon turvaamiseksi
välttämättömään tuotantoon. Valtioneuvoston
asetuksella annetaan tarkemmat säännökset
siitä, millaista tuotantoa kulloinkin pidetään
elintarviketuotannon turvaamiseksi välttä-
mättömänä.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen
myöntää ostoluvan. Sitä myönnettäessä ote-
taan erityisesti huomioon maatilatalouden al-
kutuotannon harjoittajan aikaisemman tuo-
tannon määrä.

Metsähallituksen hallinnassa olevilla alu-
eilla harjoitettavaan metsätalouteen käytettä-
vistä lannoitteista, torjunta-aineista ja poltto-
öljystä päättää maa- ja metsätalousministeriö.

32 §

Vähittäiskaupan säännöstely

Väestön toimeentulon turvaamiseksi 3 §:n
1—3 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa
elinkeinonharjoittaja saa luovuttaa väestön
toimeentulolle välttämättömiä kulutushyö-
dykkeitä kuluttajalle vain ostolupaa vastaan.
Säännöstelyn alaisista kulutushyödykkeistä ja
säännöstelyssä noudatettavasta menettelystä
säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Säännöstelyn ohjaus ja toimeenpano kuu-
luu työ- ja elinkeinoministeriölle, aluehallin-
tovirastolle ja kunnille. Kunnat myöntävät
ostoluvat, vastaavat alueellaan ostolupahal-
linnosta ja tiedottavat ostolupamenettelystä.

33 §

Muun kaupan säännöstely

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen
turvaamiseksi 3 §:n 1—3 kohdassa tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa elinkeinonharjoittajan
on pidettävä muun elinkeinonharjoittajan ja
julkisyhteisöjen saatavana ostolupaa vastaan
heille yleisesti markkinoimaansa, valtioneu-
voston asetuksella tarkemmin määriteltävää
hyödykettä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään
säännöstelyn alaisista hyödykkeistä sekä
säännöstelyssä noudatettavasta menettelystä.
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa tässä py-
kälässä tarkoitetun kaupan yleisestä säännös-
telystä ja säännöstelyn valvonnasta. Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää
toimialueellaan 1 momentissa tarkoitetut os-
toluvat.

34 §

Teollisuustuotannon säännöstely

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen
kannalta välttämättömän hyödyketuotannon
turvaamiseksi 3 §:n 1—3 kohdassa tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa elinkeinonharjoittaja
saa käyttää valtioneuvoston asetuksella tar-
kemmin määriteltäviä metalleja, metalliseok-
sia, kemikaaleja, lääkeraaka-aineita, elektro-
niikkakomponentteja, maataloustuotteita,
elintarviketeollisuuden käyttämiä tavaroita,
energiantuotannon raaka- tai polttoaineita tai
muita teollisuustuotannon välttämättömiä
materiaaleja tai hyödykkeitä vain siten kuin
valtioneuvoston asetuksella säädetään.

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa-
vat teollisuustuotannon säännöstelystä ja val-
vonnasta.

35 §

Ulkomaankaupan säännöstely

Väestön terveydenhuollon, välttämättömän
teollisuustuotannon ylläpitämisen ja puolus-
tusvalmiuden turvaamiseksi poikkeusoloissa
saa tämän lain perusteella säännösteltäviä
hyödykkeitä viedä maasta vain valtioneuvos-

91552/2011



ton myöntämällä luvalla. Valtioneuvoston
asetuksella voidaan luvanvaraisuus rajoittaa
koskemaan vain joitakin säännösteltävistä
hyödykkeistä.

Jos 1 momentissa tarkoitettu lupamenettely
ei ole riittävä toimenpide väestön terveyden-
huollon, välttämättömän teollisuustuotannon
ylläpitämisen ja puolustusvalmiuden turvaa-
miseksi, ei 1 momentissa tarkoitettuja sään-
nösteltäviä hyödykkeitä saa viedä maasta
(vientikielto). Valtioneuvoston asetuksella
voidaan vientikielto rajoittaa koskemaan vain
joitakin säännösteltävistä hyödykkeistä.

Väestön terveydenhuollon, välttämättömän
teollisuustuotannon ylläpitämisen ja puolus-
tusvalmiuden turvaamiseksi tai tietylle elin-
keinoalalle aiheutuvan vahingon tai markki-
nahäiriön estämiseksi poikkeusoloissa saa tä-
män lain perusteella säännösteltäviä hyödyk-
keitä tuoda maahan vain valtioneuvoston
myöntämällä luvalla. Valtioneuvoston ase-
tuksella voidaan luvanvaraisuus rajoittaa kos-
kemaan vain joitakin säännösteltävistä hyö-
dykkeistä.

Jos 3 momentissa tarkoitettu lupamenettely
ei ole riittävä toimenpide väestön terveyden-
huollon, välttämättömän teollisuustuotannon
ylläpitämisen ja puolustusvalmiuden turvaa-
miseksi tai tietylle elinkeinoalalle aiheutuvan
vahingon tai markkinahäiriön estämiseksi, ei
3 momentissa tarkoitettuja säännösteltäviä
hyödykkeitä saa tuoda maahan (tuontikielto).
Valtioneuvoston asetuksella voidaan tuonti-
kielto rajoittaa koskemaan vain joitakin sään-
nösteltävistä hyödykkeistä.

36 §

Sähkön käytön rajoittaminen

Yhteiskunnan toimivuuden turvaamiseksi
3 §:n 1—3 kohdassa tarkoitetuissa poikkeus-
oloissa valtioneuvosto voi päätöksellään ra-
joittaa sähkön käyttöä tai kokonaan kieltää
sähkön käytön valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin määriteltäviin muihin kuin huol-
tovarmuuden kannalta välttämättömiin tar-
koituksiin.

Rajoituksen tai kiellon noudattamista val-
vovat työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden
mukaisesti Energiamarkkinavirasto ja sähkö-

markkinalaissa (386/1995) tarkoitettu ver-
konhaltija.

37 §

Sähkön kulutuskiintiö

Maan talouselämän tai väestön toimeentu-
lon turvaamiseksi 3 §:n 1—3 kohdassa tar-
koitetuissa poikkeusoloissa sähköä saa käyt-
tää vain valtioneuvoston asetuksessa sääde-
tyn prosenttimäärän sähkönkäyttäjän normaa-
lin vuosikulutuksen mukaisesta kulutuksesta.

Verkonhaltija määrittää kulutuskiintiön
kunkin sähkösopimuksen perusteella edel-
lisenä kalenterivuonna toimitetun sähkön
määrän perusteella. Jos tätä perustetta ei
voida käyttää, kulutuskiintiö määritetään vas-
taavan sähkönkäyttäjän tavanomaisen kulu-
tuksen tai luotettavan selvityksen perusteella.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset kulutuskiintiön lasken-
nasta.

38 §

Sähkön käytöstä perittävä ylitysmaksu

Kulutuskiintiön ylittävästä sähkön käytöstä
on maksettava valtiolle ylitysmaksua. Ylitys-
maksun suuruus kilowattituntia kohden on
kolme kertaa vähittäismyyjän perimä keski-
määräinen sähköenergian kuluttajahinta. Vä-
hittäismyyjä määrittää ylitysmaksun suuruu-
den kuukausittain sähkön edellisen kalenteri-
kuukauden kuluttajahintojen keskiarvon pe-
rusteella.

Ylitysmaksun perinnästä on voimassa,
mitä verojen ja maksujen perinnästä on sää-
detty. Ylitysmaksun kantaa sähkön vähittäis-
myyjä. Ylitysmaksujen kantamista valvovat
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voi hakemuksesta myöntää luvan ostaa säh-
köä yli kulutuskiintiön määrän ilman ylitys-
maksua väestön toimeentulon tai maanpuo-
lustuksen kannalta välttämättömään tarkoi-
tukseen.
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39 §

Sähköntoimituksen keskeyttäminen

Maan talouselämän, väestön toimeentulon
tai puolustusvalmiuden turvaamiseksi 3 §:n
1—3 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa
verkonhaltija voi tilapäisesti keskeyttää säh-
köntoimituksen, jos sähkön kulutuksen vä-
hentämiseksi tämän lain nojalla toteutetut toi-
menpiteet eivät vähennä sähkön kulutusta
sähköverkon toimintakyvyn ylläpitämiseksi
riittävästi. Sähköntoimitusta ei kuitenkaan
saa ilman pakottavaa syytä keskeyttää huolto-
varmuuden kannalta tärkeältä sähkönkäyttä-
jältä.

Verkonhaltijan on pidettävä sähköntoimi-
tuksen keskeytykset kullakin alueella mah-
dollisimman lyhytkestoisina ja noudatettava
tasapuolisuutta keskeytysten kohdistami-
sessa. Sähköntoimituksen keskeytysten pe-
rusteita ja tasapuolista kohdistamista valvoo
Energiamarkkinavirasto.

Tämän lain nojalla toteutettuun sähköntoi-
mituksen keskeytykseen ei sovelleta sähkö-
markkinalain säännöksiä vakiokorvauksesta
verkkopalvelun keskeytymisen vuoksi.

40 §

Kaukolämmön käytön rajoittaminen

Maan talouselämän, väestön toimeentulon
tai puolustusvalmiuden turvaamiseksi kauko-
lämpöä saa 3 §:n 1—3 kohdassa tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa ottaa jakeluverkosta
kiinteistöjen lämmitystä varten vain valtio-
neuvoston asetuksella tarkemmin säädettävän
määrän. Julkisten tilojen sisälämpötilaa ei saa
lämmittämällä nostaa yli valtioneuvoston
asetuksella säädettävän lämpötilan. Kauko-
lämmön myyjä tai muu toimittaja on velvol-
linen toteuttamaan säännöstelytoimenpiteiden
vaatimat tarpeelliset säädöt sekä sinetöimään
säätölaitteet muissa kuin kotirauhan piiriin
kuuluvissa tiloissa. Kaukolämmön jakeluver-
kosta ottamisen rajoitukset eivät koske huol-
tovarmuuden kannalta välttämätöntä lämmön
käyttöä.

Energiamarkkinavirasto ja kunnat valvovat
rajoitusten noudattamista.

41 §

Lämmityspolttoöljyn säännöstely

Maan talouselämän, väestön toimeentulon
tai puolustusvalmiuden turvaamiseksi 3 §:n
1—3 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa
kevyttä ja raskasta polttoöljyä saa toimittaa
lämmitystarkoitukseen vain valtioneuvoston
asetuksessa säädetyn prosenttimäärän asiak-
kaan normaalista vuosikulutuksesta. Vuosi-
kulutuksena pidetään kahden kuluvaa vuotta
edeltäneen kalenterivuoden kulutuksen keski-
arvoa. Keskiarvon laskee öljyn myyjä. Jos
keskiarvon laskemiseen tarvittavia tietoja ei
ole käytettävissä, vuosikulutus arvioidaan
kiinteistön omistajan antaman luotettavan
selvityksen perusteella.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voi hakemuksesta myöntää luvan ylittää kiin-
tiö, jos se on välttämätöntä väestön terveyden
tai turvallisuuden varmistamiseksi. Perus-
teista ylittää kiintiö säädetään tarkemmin työ-
ja elinkeinoministeriön asetuksella.

Asiakkaan on ilmoittauduttava öljyn myy-
jän asiakasrekisteriin sekä annettava viipy-
mättä öljyn myyjän tai tämän vähittäismyyn-
tiverkostoon kuuluvan myyjän pyytämät
säännöstelyn toimeenpanon kannalta välttä-
mättömät tiedot.

Tarkemmat säännökset lämmityspolttoöl-
jyn säännöstelyn toimeenpanosta annetaan
valtioneuvoston asetuksella. Työ- ja elinkein-
oministeriö sekä elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus vastaavat säännöstelyn valvon-
nasta.

42 §

Maakaasun käytön rajoittaminen

Väestön toimeentulon turvaamiseksi 3 §:n
1—3 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa
maakaasun käyttö jakeluputkistosta on sal-
littu vain välttämättömään tarkoitukseen.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
set määrittävät toimialueillaan ne tarkoituk-
set, joihin maakaasun käyttö on 1 momentin
nojalla sallittu.

Rajoituksen noudattamista valvovat työ- ja
elinkeinoministeriön ohjeiden mukaisesti
Energiamarkkinavirasto, maakaasumarkkina-
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laissa (508/2000) tarkoitettu verkonhaltija
sekä toimialueellaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus.

43 §

Hintasäännöstely

Säännöstelyn toimivuuden varmistami-
seksi 32, 36, 40 ja 42 §:ssä tarkoitettujen
hyödykkeiden hintaa ei saa korottaa valtio-
neuvoston asetuksella säädettävää määrää
enempää.

44 §

Vedenhankinnan turvaaminen

Yhdyskuntien vesihuollon turvaamiseksi
poikkeusoloissa maa- ja metsätalousministe-
riö voi päätöksellään velvoittaa vesihuoltolai-
toksen toimittamaan tai luovuttamaan vettä
oman toiminta-alueensa ulkopuolisen veden-
tarpeen tyydyttämiseksi sekä päätöksellään
muuttaa vesilakiin (587/2011) tai sen nojalla
myönnettyyn lupaan perustuvaa vedenotto-
oikeutta, jos se on välttämätöntä kunnan tai
suurehkon kuluttajajoukon vedensaannin tur-
vaamiseksi tai muutoin yleiseltä kannalta
merkittävän vesihuoltolaitoksen toiminnan
turvaamiseksi taikka muusta näihin verratta-
vasta painavasta syystä.

45 §

Puun ja turpeen saannin turvaaminen

Maan talouselämän, energiahuollon ja vält-
tämättömän rakentamisen turvaamiseksi
3 §:n 1—3 kohdassa tarkoitetuissa poikkeus-
oloissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus voi päätöksellään velvoittaa maanomista-
jan, puutavaran tai turpeen omistajan taikka
puun hakkuu- tai turpeen otto-oikeuden halti-
jan luovuttamaan puuta, puutavaraa ja tur-
vetta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle sekä puolustusvoimille.

Metsäkeskus on pyynnöstä velvollinen an-
tamaan tarpeellista virka-apua elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle sekä puolus-
tusvoimille 1 momentissa tarkoitetun päätök-
sen tekemiseksi ja toimeenpanemiseksi.

6 luku

Rakentamisen ja rakennustuotteiden
säännöstely

46 §

Välttämätön rakentaminen

Edellä 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa huolehditaan ensisijaisesti
välttämättömästä rakentamisesta.

Välttämätöntä rakentamista ovat:
1) puolustusvoimien hankkeet;
2) väestön suojaamisen, huollon ja turval-

lisuuden vaatimat rakennustyöt;
3) liikenne- ja viestintäyhteyksien sekä

kunnallistekniikan kiireelliset rakennus- ja
korjaustyöt;

4) energiahuollon vaatimat rakennustyöt;
5) maanpuolustuksen, väestön toimeentu-

lon tai huoltovarmuuden kannalta tärkeän
teollisuuden rakennustyöt;

6) keskeneräisten rakennustöiden loppuun-
saattamiseksi tai töiden sopivaan vaiheeseen
viemiseksi tarpeelliset työt; sekä

7) rakennusten ja rakennelmien välttämät-
tömät korjaustyöt.

47 §

Rakentamisen aloitus- ja jatkamislupa

Edellä 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa rakentamista ei saa aloittaa
tai jatkaa, ellei rakennushankkeelle ole mui-
den tarvittavien lupien tai päätösten lisäksi
myönnetty aloitus- tai jatkamislupaa. Aloitus-
tai jatkamislupa on myönnettävä, jollei työ-
voiman, koneiden ja rakennustuotteiden
saannin varmistaminen 46 §:ssä tarkoitettuun
välttämättömään rakentamiseen toisin vaadi.

Puolustusvoimat ei tarvitse aloitus- tai jat-
kamislupaa rakennushankkeidensa toteutta-
miseen. Aloitus- tai jatkamislupaa ei tarvita
myöskään 119 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tuun tilapäisen väestönsuojan rakentamiseen.

48 §

Rakennustuotteiden ostolupa

Rakennustuotteiden saannin varmistami-
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seksi välttämättömään rakentamiseen 3 §:n 1
ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa
rakennustuotteita myyvä elinkeinonharjoit-
taja saa myydä tai muutoin luovuttaa raken-
nustuotteita vain ostolupaa vastaan. Ostolu-
paa ei kuitenkaan tarvita myytäessä tai muu-
toin luovutettaessa tuotteita tukku- tai vähit-
täiskaupalle taikka puolustusvoimien raken-
nushankkeiden toteuttamiseen.

Valtioneuvoston asetuksella määritellään
ne rakennustuotteet, joita voidaan luovuttaa
vain ostolupaa vastaan.

49 §

Aloitus- ja jatkamisluvan sekä ostoluvan
myöntäminen

Kunnan rakennustarkastaja myöntää ra-
kennushankkeen aloitus- ja jatkamisluvan.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
myöntää kuitenkin aloitus- ja jatkamisluvan
alueellisesti merkittäville hankkeille ja ympä-
ristöministeriö valtakunnallisesti merkittä-
ville hankkeille. Alueellisesti merkittävät ja
valtakunnallisesti merkittävät hankkeet mää-
ritellään valtioneuvoston asetuksella.

Kunnan rakennustarkastaja myöntää ra-
kennustuotteiden ostoluvan.

Tarkempia säännöksiä lupamenettelystä
voidaan antaa ympäristöministeriön asetuk-
sella.

50 §

Elinkeinonharjoittajan ilmoittamis-
velvollisuus

Elinkeinonharjoittaja, joka pitää kaupan ra-
kennustuotteita, joita voidaan luovuttaa vain
ostolupaa vastaan, on velvollinen pyynnöstä
ilmoittamaan hallussaan olevien ja luovutta-
miensa tuotteiden määrän kunnan rakennus-
tarkastajalle.

7 luku

Asuntokannan käytön säännöstely

51 §

Asuntokannan säännöstelyviranomainen

Kunta, jonka alueella asuntokannan käyt-

töä säännöstellään 52 tai 53 §:n mukaisesti,
antaa mainitut toimenpiteet jonkin toimieli-
mensä tehtäväksi tai asettaa erityisen toimi-
elimen huolehtimaan niistä (asuntokannan
säännöstelyviranomainen).

52 §

Asunnon ilmoittaminen vuokrattavaksi

Asuntotilanteen helpottamiseksi 3 §:n 1, 2
ja 4 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa
asunnon omistaja on velvollinen ilmoitta-
maan vuokrattavaksi tarjoamansa asunnon
asuntokannan säännöstelyviranomaiselle
vuokralaisen osoittamista varten (asunnono-
mistajan ilmoitusvelvollisuus).

Jos asuntokannan säännöstelyviranomai-
nen arvioi, ettei asunnonomistajan ilmoitus-
velvollisuus ole riittävä toimenpide asuntojen
käyttöön saamiseksi, asunnon omistaja on
velvollinen ilmoittamaan vapaana olevat ja
vapautuvat asuinhuoneistonsa sekä omista-
mansa muut asunnoksi sopivat tilat asunto-
kannan säännöstelyviranomaiselle vuokralai-
sen osoittamista varten (asunnonomistajan
laajennettu ilmoitusvelvollisuus).

53 §

Asumaan sijoittaminen

Jos asuntokannan säännöstelyviranomai-
nen arvioi, ettei asunnonomistajan laajennettu
ilmoitusvelvollisuus ole riittävä toimenpide
asuntojen käyttöön saamiseksi, on sellainen
asunnon haltija, jolla on hallussaan useampia
huoneita kuin yksi huone ruokakunnan kuta-
kin jäsentä kohden keittiötä mukaan luke-
matta, velvollinen ilmoittamaan ylimääräiset
huoneet asuntokannan säännöstelyviranomai-
selle vuokralaisen osoittamista varten (asu-
maan sijoittaminen).

54 §

Menettely asuntoa vuokrattaessa ja asumaan
sijoitettaessa

Jos asuntokannan säännöstelyviranomai-
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nen ei ole 14 päivän kuluessa 52 §:ssä tarkoi-
tetusta ilmoituksesta osoittanut asuntoon
vuokralaista, asunnonomistaja voi vuokrata
sen sopivaksi katsomalleen henkilölle.

Asuntokannan säännöstelyviranomaisen on
ensisijaisesti osoitettava vuokrattavat tilat
sellaiselle asunnontarvitsijalle, jonka asun-
nontarve on suurin. Asunnonhaltijan ehdotus
on mahdollisuuksien mukaan otettava huo-
mioon.

Kun asuntokannan säännöstelyviranomai-
nen osoittaa asuntoon asukkaan 53 §:n mu-
kaisesti, se laatii osapuolten välisen vuokra-
sopimuksen. Jolleivät osapuolet pääse sopi-
mukseen vuokrasuhteen ehdoista, asuntokan-
nan säännöstelyviranomainen määrää niistä.
Vuokra on määrättävä alueella vallitsevan
kohtuullisen käyvän vuokran mukaiseksi.

55 §

Vuokran korottamisen ja vuokrasopimuksen
irtisanomisen rajoittaminen

Asuntotilanteen helpottamiseksi 3 §:n 1, 2
ja 4 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa
asuinhuoneistosta perittävää vuokraa ei saa
korottaa valtioneuvoston asetuksella säädettä-
vää määrää enempää.

Asuntotilanteen helpottamiseksi 3 §:n 1, 2
ja 4 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa
vuokranantaja ei saa irtisanoa asuinhuoneis-
ton vuokrasopimusta, ellei hän tarvitse asun-
toa omaan, perheenjäsenensä tai muun lähei-
sen omaisensa asuinkäyttöön taikka ellei irti-
sanomiseen ole muu erittäin painava syy.

8 luku

Sosiaaliturvaan liittyvät muutokset

56 §

Lakisääteisen vakuutuksen ja etuuksien
muutokset

Väestön toimeentulon ja valtion maksuval-
miuden turvaamiseksi 3 §:n 1—3 kohdassa
tarkoitetuissa poikkeusoloissa voidaan työ-
eläkettä, kansaneläkettä, sairaus-, tapaturma-,
potilas- tai liikennevakuutusta sekä ansiope-
rusteista työttömyyspäivärahaa, peruspäivära-
haa, vuorotteluvapaakorvauksia tai aikuis-

koulutustukea koskevien säännösten perus-
teella suoritettavan etuuden tai kuntoutusra-
han taikka vastaavan muun etuuden maksa-
minen keskeyttää enintään kolmeksi kuukau-
deksi tai sitä voidaan lykätä enintään kolmen
kuukauden ajan.

Edellä 1 momentissa mainitussa tarkoituk-
sessa voidaan 3 §:n 1—3 kohdassa tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa työeläkettä, kansanelä-
kettä, sairaus-, tapaturma-, potilas- tai liiken-
nevakuutusta sekä ansioperusteista työttö-
myyspäivärahaa, peruspäivärahaa, vuorotte-
luvapaakorvauksia tai aikuiskoulutustukea
koskevien säännösten perusteella suoritettava
etuus tai kuntoutusraha taikka vastaava muu
etuus maksaa enintään kolmen kuukauden
ajalta enintään 50 prosentilla alennettuna.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin alennuksen suuruudesta ja alennettu-
jen etuuksien maksukaudesta sekä 1 momen-
tissa tarkoitetun maksamisen keskeyttämisen
tai lykkäämisen kestosta.

Edellä 1 momentissa mainittuja eläkkeitä
maksetaan kuitenkin niiden alentamisesta,
maksamisen keskeyttämisestä ja lykkäämi-
sestä huolimatta aina niin paljon, että etuu-
densaajan saamat eläkkeet ovat yhteensä vä-
hintään kansaneläkelaissa (568/2007) tarkoi-
tetun täysimääräisen kansaneläkkeen suurui-
set.

57 §

Sosiaaliavustusten muutokset

Väestön toimeentulon ja valtion maksuval-
miuden turvaamiseksi 3 §:n 1—3 kohdassa
tarkoitetuissa poikkeusoloissa voidaan äitiys-
avustuksen, tuen kansainvälisen lapseksiotta-
misen kustannuksiin, elatustuen, lapsilisän,
lasten kotihoidon tuen, lasten yksityisen hoi-
don tuen, asumistuen, työmarkkinatuen,
opintorahan, asumislisän, sotilasavustuksen,
sotilasvammakorvauksen, kuntoutusetuuden,
maahanmuuttajien erityistuen taikka vastaa-
van muun etuuden sekä toimeentulotuen
maksaminen keskeyttää enintään kolmeksi
kuukaudeksi tai sitä voidaan lykätä enintään
kolmen kuukauden ajan.

Edellä 1 momentissa mainitussa tarkoituk-
sessa voidaan 3 §:n 1—3 kohdassa tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa äitiysavustus, tuki
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kansainvälisen lapseksiottamisen kustannuk-
siin, elatustuki, lapsilisä, lasten kotihoidon
tuki, lasten yksityisen hoidon tuki, asumis-
tuki, työmarkkinatuki, opintoraha, asumis-
lisä, sotilasavustus, sotilasvammakorvaus,
kuntoutusetuus, maahanmuuttajien erityistuki
taikka vastaava muu etuus sekä toimeentulo-
tuki enintään kolmen kuukauden ajalta mak-
saa enintään 50 prosentilla alennettuna. Val-
tioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min alennuksen suuruudesta ja alennettujen
etuuksien maksukaudesta sekä 1 momentissa
tarkoitetun maksamisen keskeyttämisen tai
lykkäämisen kestosta.

58 §

Etuuksien maksatus

Edellä 56 ja 57 §:ssä tarkoitettujen etuuk-
sien saajille maksetaan etuuden alentamisen
tai etuuden maksamisen keskeytyksen tai lyk-
käämisen aikana toimeentulotukea siten, että
henkilölle tai perheelle muiden tulojen kanssa
yhteenlaskettuna tulee käyttöön vähintään
toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä
sekä välttämättömät asuin- ja terveydenhuol-
tomenot kattava määrä.

Etuuksien maksatuksen järjestämisestä
säädetään sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella.

59 §

Maksun viivästymisen seuraamuksista vapau-
tuminen

Velallisena oleva luonnollinen henkilö va-
pautuu poikkeusoloissa viivästyskoron suo-
rittamisvelvollisuudesta ja muista maksun
viivästymisestä johtuvista seuraamuksista,
jos hänen maksuviivästyksensä olennaisilta
osiltaan on johtunut maksuvaikeuksista, joi-
hin hän on joutunut:

1) 56 ja 57 §:ssä tarkoitetun lakisääteisen
vakuutuksen, etuuksien tai sosiaaliavustuksen
muutoksien vuoksi;

2) 90 §:ssä tarkoitetun maksatuksen siirtä-
misen vuoksi;

3) 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa asevelvollisuuslain
(1438/2007) mukaiseen kertausharjoitukseen,

ylimääräiseen palvelukseen tai liikekannalle-
panon aikaiseen palvelukseen osallistumisen
vuoksi.

Maksun viivästymisen seuraamuksista va-
pautuminen ei koske palkka- tai elatusapuvel-
kaa.

9 luku

Sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien
toimivuuden sekä postipalveluiden saata-

vuuden turvaaminen

60 §

Viestintäverkkoihin ja viestintäpalveluihin
kohdistuvat toimenpiteet

Sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien
toimivuuden turvaamiseksi ja niihin kohdis-
tuvien tietoturvauhkien torjumiseksi liikenne-
ja viestintäministeriö voi 3 §:n 1—3 koh-
dassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa päätök-
sellään velvoittaa viestintämarkkinalaissa
(393/2003) tarkoitetun teleyrityksen:

1) tuottamaan verkko- ja viestintäpalveluja
sekä antamaan viranomaiselle verkko- ja
viestintäpalveluiden käyttöä koskevan tilan-
nekuvan;

2) pitämään kunnossa tai rakentamaan
taikka jättämään rakentamatta viestintäverk-
koja;

3) luovuttamaan viranomaiselle tai toiselle
teleyritykselle käyttöoikeuden viestintämark-
kinalain 4 luvussa tarkoitettuun omaisuuteen;
ministeriö voi myös päätöksellään kumota
teleyritykselle viestintämarkkinalain nojalla
asetetun käyttöoikeuden luovutusvelvollisuu-
den;

4) järjestämään kansainväliset verkko- ja
viestintäpalveluyhteytensä liikenne- ja vies-
tintäministeriön yksilöimällä tavalla;

5) sopimaan kansallisista tai kansainväli-
sistä verkkovierailuista liikenne- ja viestintä-
ministeriön osoittamalla tavalla;

6) liittämään viestintäverkon yhteen toisen
viestintäverkon kanssa tai purkamaan yhteen-
liittämisen;

7) katkaisemaan määräajaksi tai toistai-
seksi verkko- tai viestintäpalveluyhteydet
tiettyyn maahan tai kansainvälisiin verkko- ja
viestintäpalveluihin;
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8) ylläpitämään järjestelmiä ja palveluita
tietyistä paikoista.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi poik-
keusoloissa lisäksi päättää yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen kannalta välttämättö-
män viestinnän etuoikeudesta yleisissä vies-
tintäverkoissa. Päätös voi kohdistua vain sel-
laiseen viestintäverkkoon, jossa viestinnän
etuoikeus on teknisesti mahdollista toteuttaa.

61 §

Radiotaajuuksiin kohdistuvat toimenpiteet

Sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien
toimivuuden turvaamiseksi sekä Suomen so-
tilaallisen puolustamisen ja alueellisen koske-
mattomuuden turvaamisen samoin kuin ylei-
sen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämi-
sen kannalta välttämättömän viestinnän häiri-
öttömyyden varmistamiseksi liikenne- ja
viestintäministeriö voi 3 §:n 1—3 kohdassa
tarkoitetuissa poikkeusoloissa valtuuttaa
Viestintäviraston:

1) muuttamaan radiotaajuuksista ja telelait-
teista annetussa laissa (1015/2001) tarkoite-
tun radioluvan ehtoja;

2) peruuttamaan radioluvan;
3) keskeyttämään radiolupien myöntämi-

sen;
4) kieltämään radiotaajuuksista ja telelait-

teista annetussa laissa tarkoitetun radiolähet-
timen tai radiojärjestelmän käytön taikka ra-
joittamaan niiden käyttöä muulla tavalla.

62 §

Tietoturvaan liittyvät toimenpiteet

Sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien
toimivuuden turvaamiseksi ja niihin kohdis-
tuvien tietoturvauhkien torjumiseksi liikenne-
ja viestintäministeriö voi 3 §:n 1—3 koh-
dassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa päätök-
sellään velvoittaa sähköisen viestinnän tieto-
suojalaissa (516/2004) tarkoitetun teleyrityk-
sen, lisäarvopalvelun tarjoajan tai muun kuin
valtionhallinnon yhteisötilaajan taikka näiden
lukuun toimivan henkilön:

1) estämään tilapäisesti sähköpostiviestien,
tekstiviestien ja muiden vastaavien viestien
tai vertaisverkkoliikenteen lähettämisen, vä-
littämisen tai vastaanottamisen;

2) salaamaan tai olemaan salaamatta
verkko- ja viestintäpalvelunsa;

3) ryhtymään muihin vastaaviin välttämät-
tömiin toimiin tietoturvaloukkausten torjumi-
seksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden
poistamiseksi.

63 §

Tietojärjestelmän käyttöoikeuden yleinen
luovutusvelvollisuus

Sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien
toimivuuden turvaamiseksi liikenne- ja vies-
tintäministeriö voi 3 §:n 1—3 kohdassa tar-
koitetuissa poikkeusoloissa päätöksellään
velvoittaa yksityisen henkilön tai muun kuin
valtionhallintoon kuuluvan yhteisön luovutta-
maan viranomaiselle tai viranomaisen nimeä-
mälle taholle käyttöoikeuden ohjelmistoon,
päätelaitteeseen, tietojärjestelmään, radiolä-
hettimeen, varavoimalaitteeseen taikka näi-
den osiin tai lisävarusteisiin, jos luovutus on
välttämätön yhteiskunnan elintärkeiden toi-
mintojen ylläpidossa käytettävien verkko- ja
viestintäpalveluiden toiminnan turvaami-
seksi.

64 §

Postitoimintaan kohdistuvat toimenpiteet

Postipalveluiden saatavuuden ja yhteiskun-
nan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi
liikenne- ja viestintäministeriö voi poikkeus-
oloissa päätöksellään velvoittaa postilaissa
(415/2011) tarkoitetun postiyrityksen tai vas-
taavaa toimintaa harjoittavan muun yrityk-
sen:

1) tuottamaan postin yleispalvelua sekä an-
tamaan viranomaiselle postipalveluiden käyt-
töä ja tuottamista koskevan tilannekuvauk-
sen;

2) järjestämään kansainvälisen postiliiken-
teen liikenne- ja viestintäministeriön yksilöi-
mällä tavalla;

3) tekemään yhteistyötä muiden postiyri-
tysten tai vastaavaa toimintaa harjoittavien
muiden yritysten kanssa liikenne- ja viestin-
täministeriön yksilöimällä tavalla;

4) tarjoamaan postin yleispalvelua posti-
laissa säädetystä poikkeavalla liikenne- ja
viestintäministeriön yksilöimällä tavalla;
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5) ylläpitämään järjestelmiä ja palveluita
tietyistä paikoista.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi poik-
keusoloissa lisäksi päättää yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen kannalta välttämättö-
mien kirjelähetysten ja postipakettien etuoi-
keudesta postipalveluiden tarjonnassa.

65 §

Sähköistä viestintää ja postitoimintaa koske-
vat tekniset määräykset

Sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien
toimivuuden ja postipalveluiden saatavuuden
turvaamiseksi Viestintävirasto voi antaa
60—64 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien ja vel-
vollisuuksien teknistä toteuttamista koskevia
määräyksiä.

66 §

Tietojärjestelmäalan valmiusyksikkö ja sen
tehtävät

Sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien
toimivuuden turvaamiseksi, niihin kohdistu-
vien tietoturvauhkien torjumiseksi ja yhteis-
kunnan elintärkeiden toimintojen turvaami-
seksi 3 §:n 1—3 kohdassa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa työ- ja elinkeinoministeriö
voi liikenne- ja viestintäministeriön esityk-
sestä perustaa elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksiin alueellisia tietojärjestelmä-
alan valmiusyksiköitä. Tietojärjestelmäalan
valmiusyksiköitä johtaa ja valvoo Viestintä-
virasto.

Tietojärjestelmäalan valmiusyksikön tehtä-
vänä on:

1) pitää yhteyttä läänien johtokeskuksiin
tai niiden osiin, puolustusvoimien alueorga-
nisaatioon ja muihin alueellisiin viranomai-
siin sekä alueen yrityksiin ja yhteisöihin;

2) sovittaa alueellisesti yhteen liikenne- ja
viestintäministeriön sekä Viestintäviraston tä-
män lain nojalla antamien määräysten ja pää-
tösten täytäntöönpanoa;

3) koota ja ylläpitää alueellista tilanneku-
vaa verkko- ja viestintäpalveluiden tarjontaan
ja käyttöön vaikuttavista asioista; ja

4) tiedottaa verkko- ja viestintäpalveluiden
tarjonnassa tai käytössä tapahtuvista muutok-
sista.

10 luku

Kuljetusten turvaaminen ja polttonesteen
säännöstely

67 §

Polttonesteen säännöstely liikenteessä

Polttonesteen saannin varmistamiseksi
maanpuolustuksen, väestön toimeentulon ja
maan talouselämän kannalta välttämättömiin
tarkoituksiin 3 §:n 1—3 kohdassa tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa liikenne- ja viestintä-
ministeriön asetuksella säädetään liikenne-
polttonesteen 30 §:n mukaisen kokonaissääs-
tön jakautumisesta tie-, rautatie-, vesi- ja len-
toliikenteen kesken.

68 §

Tieliikenteen polttonesteen säännöstely

Edellä 3 §:n 1—3 kohdassa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa tieliikenteen polttonestettä
saa myydä ja luovuttaa ainoastaan käyttö- tai
ostolupaa vastaan siten kuin tässä luvussa
säädetään.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tie-
liikenteen polttonesteen säännöstelyn toi-
meenpanoajasta. Liikenne- ja viestintäminis-
teriön asetuksella annetaan tarkemmat sään-
nökset polttonesteen säästötavoitteista eri ku-
luttajaryhmille ja kuluttajille myytävän polt-
tonesteen enimmäismäärästä.

69 §

Tieliikenteen polttonesteen säännöstelyviran-
omaiset

Tieliikenteen polttonesteen säännöstelyvi-
ranomaisia ovat liikenne- ja viestintäministe-
riö sekä liikenteen polttoaineyksiköt, joita pe-
rustetaan sellaisiin elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksiin, joissa on liikennetehtä-
viä hoitava vastuualue (liikennetehtäviä hoi-
tava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus), sekä poliisilaitoksiin. Liikenteen poltto-
aineyksiköt toimivat liikenne- ja viestintämi-
nisteriön johdon ja valvonnan alaisina.

Tarkemmat säännökset liikenteen polttoai-
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neyksiköiden perustamisesta, organisaatiosta,
työnjaosta ja tehtävistä annetaan valtioneu-
voston asetuksella.

70 §

Polttonesteen käyttölupa

Polttonesteen käyttölupa voidaan myöntää:
1) valtion viranomaisille ja valtion liikelai-

toksille sekä kunnallisille viranomaisille nii-
den omistamia tai niiden hallinnassa taikka
niiden käytössä olevia moottoriajoneuvoja
varten; ja

2) maan talouselämän toimintaedellytysten
turvaamiseksi välttämätöntä liikennettä har-
joittaville liikenteenharjoittajille ja muuta
maan talouselämän toimintaedellytysten tur-
vaamiseksi välttämätöntä toimintaa hoitaville
yrityksille tai yhteisöille niiden omistamia tai
hallinnassa olevia moottoriajoneuvoja varten.

Liikenne- ja viestintäministeriö myöntää
käyttöluvan valtion viranomaisille ja valtion
liikelaitoksille. Elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen liikenteen polttoaineyksikkö
myöntää käyttöluvan kunnallisille viranomai-
sille sekä liikenteenharjoittajalle tai muulle
yritykselle tai yhteisölle.

Tämän pykälän 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitetut moottoriajoneuvot on merkittävä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
ylläpitämään ajoneuvojen varaamista poikke-
usolojen käyttöön koskevaan luetteloon.

71 §

Polttonesteen ostolupa

Polttonestettä saa myydä muulle kuin
70 §:ssä tarkoitetun moottoriajoneuvon omis-
tajalle tai haltijalle vain, jos hänellä on polt-
tonesteen ostolupa.

Poliisilaitoksen liikenteen polttoaineyk-
sikkö myöntää 1 momentissa tarkoitettujen
ajoneuvorekisteriin merkittyjen moottoriajo-
neuvojen omistajille tai haltijoille ostoluvat,
jotka oikeuttavat luvanhaltijan ostamaan siinä
osoitetun määrän polttonestettä tiettynä ai-
kana. Polttonesteen ostoluvan ulkomaan re-
kisterissä olevalle moottoriajoneuvolle, jonka
haltijalla ei ole kotikuntaa Suomessa, voi
myöntää se poliisilaitoksen liikenteen poltto-
aineyksikkö, jolle hakemus on jätetty.

Poliisilaitoksen liikenteen polttoaineyk-
sikkö voi myöntää hakemuksesta luvan lisä-
polttonesteen ostamista varten. Hakemus teh-
dään polttoaineyksikölle siinä poliisilaitok-
sessa, jonka toimialueeseen hakijan kotikunta
kuuluu. Ulkomaan rekisterissä olevan moot-
toriajoneuvon haltija, jolla ei ole kotikuntaa
Suomessa, voi tehdä hakemuksen mille ta-
hansa polttoaineyksikölle. Polttonesteen lisä-
ostolupa voidaan myöntää, jos se on tarpeel-
linen hakijan tai hänen perheenjäsenensä toi-
meentulon varmistamiseksi, hakijalle tai hä-
nen perheenjäsenelleen tärkeän matkan suo-
rittamiseksi taikka muusta vastaavasta haki-
jalle erityisen tärkeästä syystä. Polttonesteen
lisäostolupien myöntämisperusteista voidaan
säätää tarkemmin liikenne- ja viestintäminis-
teriön asetuksella.

72 §

Polttonesteen myyntipisteiden toiminnan
rajoittaminen

Säännösteltäessä polttonesteen myyntiä tai
muuta jakelua 70 ja 71 §:ssä tarkoitetulla
tavalla polttonestettä ei saa toimittaa sellai-
siin polttonesteen myynti- ja jakelupisteisiin,
joissa ostoja ei voida valvoa. Valtioneuvos-
ton asetuksella säädetään tarkemmin tällai-
sista myynti- ja jakelupisteistä.

73 §

Tieliikenteen polttonesteen säännöstelyviran-
omaisten muut tehtävät

Sen lisäksi, mitä 70 §:ssä säädetään, kuu-
luu liikenne- ja viestintäministeriön tehtäviin:

1) johtaa ja valvoa tieliikenteessä käytettä-
vien moottoriajoneuvojen polttonesteen sään-
nöstelyä;

2) tiedottaa säännöstelystä valtakunnalli-
sesti.

Sen lisäksi, mitä 70 §:ssä säädetään, kuu-
luu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen liikenteen polttoaineyksikön tehtäviin:

1) toimeenpanna säännöstely toimialueel-
laan;

2) ohjata ja valvoa poliisilaitosten liiken-
teen polttoaineyksiköiden toimintaa;
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3) tiedottaa säännöstelystä toimialueellaan;
4) valvoa säännöstelyä toimialueellaan.

74 §

Tiekuljetusviranomaiset

Tässä luvussa tarkoitettuja tiekuljetusvi-
ranomaisia ovat liikenne- ja viestintäministe-
riö sekä liikennetehtäviä hoitavat elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukset. Tiekuljetuk-
sia johtaa ja valvoo 3 §:n 1—3 kohdassa
tarkoitetuissa poikkeusoloissa liikenne- ja
viestintäministeriö valtakunnallisesti ja lii-
kennetehtäviä hoitava elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus toimialueellaan. Ne voivat
myös rajoittaa tiekuljetuksia siten kuin
75 §:ssä säädetään.

Liikennetehtäviä hoitavat elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukset voivat perustaa
3 §:n 1—3 kohdassa tarkoitetuissa poikkeus-
oloissa kuljetusohjausyksikköjä, jotka toimi-
vat liikenne- ja viestintäministeriön johdon ja
valvonnan alaisina.

75 §

Tiekuljetukset ja niiden ohjaaminen poik-
keusoloissa

Tiekuljetukset on 3 §:n 1—3 kohdassa tar-
koitetuissa poikkeusoloissa hoidettava siten,
että varmistetaan yhteiskunnan toimivuuden,
sotilaallisen puolustusvalmiuden sekä väes-
tön suojelun, turvallisuuden ja toimeentulon
kannalta välttämättömät kuljetukset.

Yhteiskunnan toimivuuden, sotilaallisen
puolustusvalmiuden sekä väestön suojelun,
turvallisuuden ja toimeentulon kannalta vält-
tämättömien kuljetusten varmistamiseksi 3
§:n 1—3 kohdassa tarkoitetuissa poikkeus-
oloissa voi tiekuljetusviranomainen ohjata lu-
vanvaraisessa liikenteessä käytettävän tiekul-
jetuskaluston käyttöä ja rajoittaa luvanva-
raista liikennettä ottaen huomioon yhteiskun-
nan kuljetustarpeet ja muut liikenteen rajoit-
tamiseen vaikuttavat tekijät. Kuljetuksia on
rajoitettava mahdollisimman tasapuolisesti
ottaen huomioon liikenteenharjoittajien ja
niiden asiakkaiden tarpeet.

Julkisen liikenteen turvaamiseksi 3 §:n 4 ja
5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa

voivat tiekuljetusviranomaiset muuttaa luvan-
varaisen henkilöliikenteen aikatauluja ja reit-
tejä sekä ohjata joukkoliikenteessä käytettä-
vää kalustoa tilanteen edellyttämällä tavalla.

76 §

Tieliikenteen rajoittaminen

Poliisi voi 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa tiekuljetusviranomai-
sen pyynnöstä 75 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tujen kuljetusten turvaamiseksi rajoittaa
muuta moottoriajoneuvoliikennettä tai kieltää
sen kokonaan määräajaksi tiekuljetusviran-
omaisen määräämillä teillä tai alueilla.

Liikennöintirajoitus tai -kielto ei saa estää
ketään kulkemasta vakituiselle asunnolleen.

77 §

Liikenteenharjoittajan sekä moottoriajoneu-
von omistajan ja haltijan velvollisuudet

Luvanvaraista liikennettä harjoittava lii-
kenteenharjoittaja ja yksityiskäyttöön rekiste-
röidyn moottoriajoneuvon omistaja tai haltija
on 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poik-
keusoloissa velvollinen suorittamaan tiekulje-
tusviranomaisen määräämiä kuljetuksia, jos
liikennetarve sitä välttämättä vaatii.

78 §

Moottoriajoneuvon käyttöoikeuden luovutus-
velvollisuus

Moottoriajoneuvon omistajan tai haltijan
on 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poik-
keusoloissa maanpuolustuksen, väestönsuoje-
lun, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tai
yhteiskunnan toiminnan turvaamisen kan-
nalta välttämättömien kuljetusten hoitamisen
sitä vaatiessa luovutettava omistamansa tai
hallinnassaan oleva moottoriajoneuvo tiekul-
jetusviranomaisen käyttöön.

Tarkemmat säännökset moottoriajoneuvo-
jen käyttöoikeuden luovutuksessa noudatetta-
vasta menettelystä annetaan valtioneuvoston
asetuksella.

191552/2011



79 §

Vesikuljetusten turvaaminen

Liikennevirasto johtaa ja valvoo 3 §:n 1 ja
2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa ve-
sikuljetuksia. Liikenneviraston päätöksellä
maanpuolustuksen tai yhteiskunnan elintär-
keiden toimintojen turvaamisen kannalta
välttämättömien vesikuljetusten toteuttami-
seksi voidaan mainituissa kohdissa tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa tilapäisesti poiketa
voimassa olevista säännöksistä ja määräyk-
sistä, jotka koskevat:

1) vesiväylien avaamista tai sulkemista;
2) jäänmurron, väyläaluspalveluiden taikka

saariston yhteysalusliikenteen hoitamista;
3) luotsauspalvelujen käyttämistä tai jär-

jestämistä;
4) vesiliikenteen ohjausta.
Liikenneviraston on ennen 1 momentissa

tarkoitetun päätöksen tekemistä kuultava
asianomaista sotilasviranomaista ja rajavar-
tiolaitosta. Tarvittaessa Liikenneviraston on
kuultava ennen päätöksen tekemistä myös
asianomaista poliisiviranomaista. Ennen tä-
män pykälän 1 momentin 3 kohdassa tarkoi-
tettuja palveluja koskevan päätöksen teke-
mistä Liikenneviraston on kuultava myös Lii-
kenteen turvallisuusvirastoa. Jos asia on eri-
tyisestä syystä ratkaistava viivytyksettä, Lii-
kennevirasto voi tehdä päätöksen ilman kuu-
lemista. Sen on kuitenkin välittömästi
ilmoitettava päätöksestä edellä mainituille vi-
ranomaisille.

Satamien sulkemisesta 3 §:n 1 ja 2 koh-
dassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa päättää
valtioneuvosto. Liikenteen turvallisuusvirasto
voi maanpuolustuksen tai yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta
välttämättömien vesikuljetusten loppuunsaat-
tamiseksi lisäksi määrätä satamien ahtauska-
luston sijoittamisesta sekä tilapäisesti, enin-
tään kuukauden ajaksi kerrallaan, määrätä
alusten lastaamisessa tai purkamisessa tarvit-
tavan henkilöstön toimimaan muussa sata-
massa kuin missä heidän vakituinen työpaik-
kansa on. Valtio vastaa henkilöstölle siirty-
misestä aiheutuvista matkakustannuksista ja
kohtuullisista elinkustannuksista.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi 3 §:n 1
ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa

yhteiskunnan elintärkeiden vesikuljetusten
turvaamiseksi määrätä Liikenteen turvalli-
suusviraston pidättäytymään enintään kuu-
deksi kuukaudeksi kerrallaan poistamasta
alusta Suomen alusrekisteristä.

80 §

Merenkulun ja muun vesiliikenteen polttones-
teen säännöstely

Maanpuolustuksen tai yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen kannalta välttämättö-
mien vesikuljetusten turvaamiseksi 3 §:n 1 ja
2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa
Liikenteen turvallisuusvirasto voi päätöksel-
lään rajoittaa yksityishenkilöiden ja yritysten
sekä varustamotoimintaa harjoittavien yritys-
ten ja laitosten oikeutta ostaa polttonestettä
asettamalla niille määrällisen kiintiön, jota ne
eivät ostoissaan saa tiettynä ajanjaksona ylit-
tää. Liikenteen turvallisuusvirasto voi kuiten-
kin myöntää luvan kiintiön ylittämiseen, jos
se on välttämätöntä maanpuolustuksen tai yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta
tärkeitä kuljetuksia hoitavan yrityksen tai lai-
toksen toiminnan turvaamiseksi tai jos siihen
on muu poikkeusolojen aikaisten vesikulje-
tusten järjestämisen kannalta painava syy.

81 §

Ilmakuljetusten turvaaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto johtaa ja
valvoo 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa ilmakuljetuksia ja liikennettä
yhteistoiminnassa ilmavoimien kanssa.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi yhteis-
kunnan toimivuuden ja sotilaallisen puolus-
tusvalmiuden turvaamiseksi:

1) kieltää siviili-ilmailun tai rajoittaa sitä
koko valtakunnan alueella tai sen osassa,

2) päättää lentopaikkojen tarkemmasta
käyttämisestä ja niiden käyttämisen rajoitta-
misesta.

Liikenteen turvallisuusviraston on ennen 2
momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä
kuultava asianomaista sotilasviranomaista.
Jos asia on erityisestä syystä ratkaistava vii-
vytyksettä, Liikenteen turvallisuusvirasto voi
tehdä päätöksen ilman kuulemista. Sen on
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kuitenkin välittömästi ilmoitettava päätök-
sestä asianomaiselle sotilasviranomaiselle.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
lentoasemien hallinnosta ja niiden toiminnan
järjestämisestä 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa.

82 §

Lentoliikenteen polttonesteen sekä varaosien
ja tarvikkeiden säännöstely

Ilmakuljetusten turvaamiseksi 3 §:n 1—3
kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto voi säännöstellä
ilmakuljetuksissa käytettävää lentopetrolia ja
lentobensiiniä. Säännöstelyn piiriin eivät
kuulu valtion omistamat tai sen käyttöön ot-
tamat ilma-alukset tai valtion tilaamat lennot,
ellei valtioneuvoston asetuksella toisin sää-
detä.

Liikenteen turvallisuusvirasto päättää len-
toliikenteen harjoittajille myytävästä lento-
petrolin ja lentobensiinin kiintiöstä kalenteri-
kuukausittain etukäteen käyttäen laskentape-
rusteena kiintiön hakijan osoittamaa edellisen
vuoden vastaavan ajankohdan Suomessa os-
tetun polttoaineen määrää. Jos lentoliikenteen
harjoittajan toiminta on edellisestä vuodesta
merkittävästi muuttunut, kiintiö määrätään
vastaamaan toiminnaltaan ja kalustoltaan
vastaavan lentoliikenteen harjoittajan kiin-
tiötä.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi perustel-
lusta syystä antaa luvan ylittää kiintiö tai
siirtää kiintiö toiselle lentoliikenteen harjoit-
tajalle osaksi tai kokonaan. Liikenteen turval-
lisuusvirasto voi lisäksi perustellusta syystä
sallia polttoaineen jakamisen yksittäistä len-
toa varten.

Jos 1 momentissa tarkoitettu polttonesteen
säännöstely on otettu käyttöön, lentoliiken-
teen harjoittaja saa hankkia ilmakuljetusten
järjestämiseksi tarpeellisia varaosia ja tarvik-
keita vain Liikenteen turvallisuusviraston
myöntämää ostolupaa vastaan. Ostolupa
myönnetään, jos se on tarpeen maanpuolus-
tuksen tai yhteiskunnan elintärkeiden toimin-
tojen kannalta tärkeiden kuljetusten turvaa-
miseksi tai jos siihen on muu poikkeusolojen
aikaisten ilmakuljetusten järjestämisen kan-
nalta painava syy.

83 §

Rautatiekuljetusten järjestäminen poikkeus-
oloissa

Rautatiekuljetukset on 3 §:n 1 ja 2 koh-
dassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa järjestet-
tävä siten, että varmistetaan maanpuolustuk-
sen, yhteiskunnan toimivuuden sekä väestön
turvallisuuden ja toimeentulon kannalta vält-
tämättömät kuljetukset sekä hoidetaan muut
yhteiskunnan kannalta tarpeelliset kuljetuk-
set.

Yhteiskunnan toimivuuden ja sotilaallisen
puolustusvalmiuden kannalta tärkeiden rauta-
tiekuljetusten turvaamiseksi 3 §:n 1 ja 2 koh-
dassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa liikenne-
ja viestintäministeriö voi päätöksellään rajoit-
taa rautatieyrityksen muuta toimintaa ja vel-
voittaa rautatieyrityksen hoitamaan yhteis-
kunnan toimivuuden tai maan talouselämän
kannalta välttämättömiä kuljetuksia.

Liikennevirasto voi muuttaa rautatielain-
säädännön nojalla tehtyä päätöstä ratakapasi-
teetin myöntämisestä, jos rautatiekuljetusten
uudelleen järjestäminen sitä välttämättä vaa-
tii.

84 §

Kiireelliset evakuointikuljetukset

Liikenne- ja viestintäministeriö voi 3 §:n 1,
2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeus-
oloissa määrätä luvanvaraista liikennettä har-
joittavan liikenteenharjoittajan, rautatieyri-
tyksen, ilmailutoimintaan oikeuttavan luvan
tai hyväksynnän haltijan ja suomalaisen va-
rustamon hoitamaan poikkeusolojen takia
välttämättömiä henkilöiden ja omaisuuden
evakuointikuljetuksia.

Kuljetukset on hoidettava ilman aiheetonta
viivytystä.

85 §

Liikenne- ja viestintäministeriön toimivalta
määrätä kuljetuksista

Maanpuolustuksen, väestönsuojelun ja yh-
teiskunnan toimivuuden turvaamisen sekä
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen var-
mistamisen kannalta välttämättömien kulje-
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tusten turvaamiseksi 3 §:n 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetuissa poikkeusoloissa liikenne- ja
viestintäministeriö voi antaa viranomaisille
määräyksiä eri kuljetusmuotojen yhteistoi-
minnasta yksilöidyn kuljetuksen tai kuljetus-
ten hoitamiseksi. Ministeriö voi myös pää-
töksellään velvoittaa luvanvaraista liikennettä
harjoittavan liikenteenharjoittajan, rautatie-
yrityksen, ilmailutoimintaan oikeuttavan lu-
van tai hyväksynnän haltijan ja suomalaisen
varustamon hoitamaan kuljetuksen päätök-
sessä yksilöidyllä tavalla, jos kuljetusta ei
voida hoitaa muulla tavalla.

11 luku

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvaaminen

86 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksi-
köiden toiminta

Väestön sosiaali- ja terveydenhuollon tur-
vaamiseksi 3 §:n 1, 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoi-
tetuissa poikkeusoloissa sosiaali- ja terveys-
ministeriö sekä toimialueellaan aluehallinto-
virasto voi päätöksellään velvoittaa sosiaali-
ja terveydenhuollon toimintayksikön:

1) laajentamaan tai muuttamaan toimin-
taansa;

2) siirtämään toimintansa kokonaan tai
osaksi oman toimialueensa tai sijaintipaik-
kansa ulkopuolelle taikka järjestämään toi-
mintaa myös toimialueensa ulkopuolella;

3) sijoittamaan hoidon tai huollon tar-
peessa olevia henkilöitä toimintayksikköönsä
siitä riippumatta, mitä asiasta on säädetty,
määrätty tai sovittu;

4) luovuttamaan toimintayksikön tai osan
siitä valtion viranomaisten käyttöön.

87 §

Muu terveydenhuollon ohjaaminen

Väestön terveydenhuollon turvaamiseksi
3 §:n 1, 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa sosiaali- ja terveysministeriö
voi päätöksellään velvoittaa lääketehtaan,
lääketukkukaupan, apteekkiliikkeen harjoitta-
miseen oikeutetun sekä sellaisen yhteisön ja
yksityisen elinkeinonharjoittajan, joka toimit-

taa terveydenhuollossa käytettäviä tavaroita
tai palveluja taikka muuten toimii terveyden-
huollon alalla:

1) laajentamaan tai muuttamaan toimin-
taansa;

2) siirtämään toimintansa kokonaan tai
osaksi oman toimialueensa tai sijaintipaik-
kansa ulkopuolelle taikka järjestämään toi-
mintaa myös toimialueensa ulkopuolella.

88 §

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä terveyden-
suojelu

Väestön sosiaali- ja terveydenhuollon tur-
vaamiseksi 3 §:n 1, 4 ja 5 kohdassa tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa voidaan valtioneuvos-
ton asetuksella säätää, että kunta voi luopua:

1) terveydenhuoltolaissa (1326/2010) sää-
dettyjen määräaikojen noudattamisesta kii-
reettömän hoidon järjestämisessä, jos se on
välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämi-
seksi ja jos määräajan ylittäminen ei vaa-
ranna potilaan terveyttä;

2) sosiaalihuoltolain (710/1982) 40 a §:n 2
momentissa tarkoitetuista sosiaalipalvelujen
tarpeen arvioinneista;

3) lasten päivähoidosta annetun lain
(36/1973) mukaisen päivähoidon järjestämis-
vastuusta, jos lapsen vanhemmat tai muut
huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muu-
toin;

4) terveydensuojelulain (763/1994) mukai-
sen ilmoituksenvaraiseen toimintaan liitty-
vien ilmoitusten käsittelystä ja päätöksente-
osta sekä asuntojen terveyshaittojen selvittä-
miseen liittyvistä tehtävistä.

12 luku

Valtiontalouden hoito poikkeusoloissa

89 §

Lisätalousarvion välitön soveltaminen

Poikkeusoloissa eduskunnalle annettua
hallituksen esitystä lisätalousarvioksi sovelle-
taan jo ennen kuin eduskunta on päättänyt
lisätalousarviosta, jos eduskunta antaa tähän
suostumuksensa.
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90 §

Valtion menojen maksatuksen siirtäminen

Valtion maksuvalmiuden turvaamiseksi
3 §:n 1—3 kohdassa tarkoitetuissa poikkeus-
oloissa valtioneuvosto voi siirtää sellaisten
valtion menojen maksatusta, joiden maksa-
tusajankohta on säädetty laissa tai asetuk-
sessa ja jotka eivät ole erääntyneet. Menon
maksatusajankohtaa saadaan siirtää enintään
kahdella viikolla kerrallaan.

13 luku

Julkis- ja yksityisoikeudelliset
palvelussuhteet

91 §

Työnvälityspakko

Maanpuolustuksen, väestön suojaamisen,
terveydenhuollon tai toimeentulon taikka
huoltovarmuuden kannalta erityisen merki-
tyksellisten toimialojen työvoiman saatavuu-
den turvaamiseksi muulla kuin tällaisella toi-
mialalla toimiva työnantaja saa palkatessaan
uusia työntekijöitä 3 §:n 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetuissa poikkeusoloissa ottaa palveluk-
seensa vain työvoimaviranomaisten osoitta-
mia työnhakijoita (työnvälityspakko).

Maanpuolustuksen, väestön suojaamisen,
terveydenhuollon tai toimeentulon taikka
huoltovarmuuden kannalta erityisen merki-
tyksellisistä toimialoista säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella.

92 §

Palkkasäännöstely

Hintavakauden ja julkisen talouden turvaa-
miseksi 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa julkis- tai yksityisoikeudelli-
seen palvelussuhteeseen perustuvia palkkoja
ei saa korottaa valtioneuvoston asetuksessa
säädettävää määrää enempää.

93 §

Palvelussuhteen ehdoista poikkeaminen

Maanpuolustuksen, väestön terveyden-

huollon, toimeentulon tai turvallisuuden
taikka maan talouselämän turvaamisen välttä-
mättä edellyttäessä työajan pidentämistä tai
työajan poikkeavaa sijoittelua 3 §:n 1 ja 2
kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa saa-
daan tilapäisesti poiketa:

1) työaikalain (605/1996) lepoaikoja ja yli-
työtä koskevista säännöksistä;

2) vuosilomalain (162/2005) vuosiloman
antamista koskevista säännöksistä.

Terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, pe-
lastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja po-
liisitoimessa palvelussuhteen ehdoista voi-
daan poiketa 1 momentissa tarkoitetulla ta-
valla väestön terveydenhuollon, toimeentulon
tai turvallisuuden vuoksi myös 3 §:n 4 ja 5
kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa.

Palvelussuhteen ehdoista poikkeaminen ei
saa aiheuttaa vaaraa työturvallisuudelle tai
työntekijän terveydelle. Poikkeamisen ra-
joista säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

94 §

Irtisanomisoikeuden rajoittaminen

Edellä 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa työnantajan oikeutta irtisa-
noa työ- tai virkasuhde voidaan valtioneuvos-
ton asetuksella rajoittaa siitä, mitä irtisano-
misoikeuden perusteista työsopimuslain
(55/2001) 7 luvussa, kunnallisesta viranhalti-
jasta annetun lain (304/2003) 8 luvussa ja
valtion virkamieslain (750/1994) 27 §:n 1
momentissa säädetään, jos tällainen rajoitta-
minen on tarpeen maanpuolustuksen kannalta
tärkeän tuotannon, väestön terveydenhuollon,
toimeentulon tai turvallisuuden taikka huolto-
varmuuden edellytysten turvaamiseksi. Val-
tioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat
säännökset siitä, miltä osin irtisanomisoike-
utta rajoitetaan ja mitä tuotantotoiminnan
aloja rajoittaminen koskee.

Jos se on 1 momentissa tarkoitetun tuotan-
non turvaamiseksi välttämätöntä, työnanta-
jalla ei ole oikeutta irtisanoa työ- tai virka-
suhdetta. Valtioneuvoston asetuksella anne-
taan tarkemmat säännökset siitä, mitä tuotan-
nonaloja irtisanomisoikeuden tilapäinen pois-
taminen koskee. Tällainen asetus voi olla voi-
massa enintään kaksi kuukautta kerrallaan.
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Maanpuolustuksen kannalta tärkeän tuo-
tannon, väestön terveydenhuollon, toimeen-
tulon tai turvallisuuden taikka huoltovarmuu-
den edellytysten turvaamiseksi 3 §:n 1 ja 2
kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa työn-
tekijän, virkamiehen ja kunnallisen viranhal-
tijan irtisanoessa palvelussuhteensa irtisano-
misaika on vähintään kuukauden pidempi
kuin se lain taikka työ- tai virkaehtosopimuk-
sen mukaan muutoin olisi, enintään kuitenkin
kuusi kuukautta. Valtioneuvoston asetuksella
säädetään tarkemmin irtisanomisajan pituu-
desta eri tehtäväryhmissä.

Terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, pe-
lastustoimessa ja hätäkeskustoiminnassa irti-
sanomisoikeutta voidaan rajoittaa 1—3 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla väestön välttä-
mättömän terveydenhuollon, vähimmäistoi-
meentulon tai turvallisuuden vuoksi myös
3 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeus-
oloissa.

14 luku

Työvelvollisuus

95 §

Työvelvolliset

Jos 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa työnvälityspakko ja irtisano-
misoikeuden rajoittaminen eivät ole riittäviä
toimenpiteitä maanpuolustuksen, väestön
suojaamisen, välttämättömän terveydenhuol-
lon tai vähimmäistoimeentulon taikka huolto-
varmuuden kannalta erityisen merkitykselli-
sen tuotannon turvaamiseksi, on jokainen
Suomessa asuva, jolla on kotikuntalain
(201/1994) mukaan kotikunta Suomessa ja
joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, vel-
vollinen tekemään tämän lain tarkoituksen
toteuttamiseksi välttämätöntä työtä.

Lisäksi 3 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa on jokainen Suomessa
asuva, jolla on kotikuntalain mukaan koti-
kunta Suomessa, joka toimii terveydenhuol-
lon alalla, on saanut koulutusta tällä alalla ja
joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, vel-
vollinen tekemään tämän lain tarkoituksen
toteuttamiseksi välttämätöntä työtä tervey-
denhuollossa. Määräys tällaiseen työhön voi-

daan antaa korkeintaan kahdeksi viikoksi ker-
rallaan. Määräys voidaan uusia kerran.

96 §

Työvelvollisen ilmoittautumisvelvollisuus

Työvelvollisen tulee tietojen antamista ja
työhön määräämistä varten kutsusta ilmoit-
tautua asuin- tai oleskelupaikkansa työvoima-
viranomaiselle.

Työvoimaviranomaisen kutsu voidaan an-
taa tiedoksi tavallisena tiedoksiantona tai
yleistiedoksiantona siten kuin hallintolain
(434/2003) 10 luvussa säädetään.

97 §

Työmääräys

Työvoimaviranomainen antaa työvelvolli-
selle työmääräyksen, josta käyvät ilmi aina-
kin seuraavat tiedot:

1) työvelvollisen nimi;
2) työnantajan nimi;
3) työpaikan osoite;
4) tehtävä;
5) ajankohta, jolloin työvelvollisen tulee

ottaa työvelvollisuustyö vastaan.

98 §

Työmääräyksen antamisen rajoitukset

Työmääräystä ei saa antaa henkilölle:
1) joka ei voi työn vaatimaksi ajaksi pois-

tua kotoaan jatkuvaa huolenpitoa tarvitsevan
lapsen tai muun henkilön hoitamisen vuoksi,
jos hoitoa ei voida muuten järjestää;

2) joka jätetään palvelukseen kutsumatta
asevelvollisuuslain 89 §:n mukaisesti;

3) joka on puolustusvoimien palveluk-
sessa; tai

4) joka on etukäteen varattu väestönsuoje-
lutehtäviin tai täydennyspoliisitehtäviin.

Jos henkilö on julkisessa virassa tai toi-
messa taikka tarpeellinen sellaisen julkisen
tai yksityisen laitoksen tai yrityksen palve-
luksessa, jonka toiminnan jatkuminen on
poikkeusoloissa välttämätöntä tämän lain tar-
koituksen toteuttamiseksi, häntä ei saa mää-
rätä muuhun työhön, ellei erityinen syy sitä
vaadi.
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99 §

Työmääräystä annettaessa huomioon
otettavat seikat

Työvoimaviranomainen saa antaa työvel-
volliselle työmääräyksen vain sellaiseen työ-
hön, jota tämä pystyy kohtuudella tekemään
ottaen huomioon hänen ikänsä, terveydenti-
lansa, mahdollinen vammaisuutensa, perhe-
suhteensa, koulutuksensa, aikaisempi työko-
kemuksensa sekä tehtäväksi määrättävän
työn luonne. Jos työvelvolliselle ei voida an-
taa määräystä kokopäivätyöhön, hänet voi-
daan määrätä tekemään työtä osa-aikaisesti.
Jos työvelvollinen vetoaa siihen, ettei hän
terveydellisistä syistä voi tehdä työmääräyk-
sessä mainittua työtä, hänen on esitettävä luo-
tettava selvitys terveydentilastaan työvoima-
viranomaisen asettamassa kohtuullisessa
määräajassa.

Alle seitsemänvuotiaan tai pysyvästi taikka
pitkäaikaisesti sairaan lapsen huoltajalle saa-
daan antaa työmääräys työttömyysturvalain
(1290/2002) 1 luvun 9 §:ssä tarkoitetun työs-
säkäyntialueen ulkopuolelle vain, jos maan-
puolustuksen kannalta tärkeän tuotannon yl-
läpitäminen sitä henkilön erityinen koulutus
tai muu siihen rinnastettava syy huomioon
ottaen välttämättä vaatii.

100 §

Työvelvollisuussuhde

Henkilö, jonka työvoimaviranomainen
määrää 97 §:ssä säädetyllä tavalla tekemään
95 §:ssä tarkoitettua työtä vastiketta vastaan
työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alai-
sena, on työvelvollisuussuhteessa.

Työvelvollisuussuhde alkaa siitä, kun työ-
velvollinen on saapunut työmääräyksessä
mainitulle työpaikalle tai, jos hänet on mää-
rätty työhön toiselle paikkakunnalle, määrät-
tyyn lähtöpaikkaan.

Työvelvollisuussuhde lakkaa, kun työvoi-
maviranomainen vapauttaa työvelvollisen
työmääräyksessä tarkoitetusta työstä. Jos työ-
velvollinen on määrätty työhön toiselle paik-
kakunnalle, lakkaa työvelvollisuussuhde kui-
tenkin vasta työvelvollisen palattua työpaik-
kakunnalta lähtö- tai asuinpaikkakunnalleen.

101 §

Työvelvollisuussuhteen ehdot

Työvelvollisuussuhteessa sovellettavat eh-
dot määräytyvät työnantajaa työehtosopimus-
lain (436/1946) tai työsopimuslain 2 luvun
7 §:n mukaan sitovan työehtosopimuksen tai
työnantajaa valtion virkaehtosopimuslain
(664/1970) tai kunnallisen virkaehtosopimus-
lain (669/1970) mukaan sitovan virkaehtoso-
pimuksen mukaan. Jollei tällaista työehtoso-
pimusta ole, työvelvolliselle on maksettava
palkka, joka kohtuudella vastaa hänen suori-
tettavakseen määrättyjä tehtäviä.

Työvelvollisuussuhteessa ja sen perusteella
suoritettavassa työssä on muutoin soveltuvin
osin noudatettava vastaavasti, mitä työ- tai
virkasuhteesta ja sen perusteella suoritetta-
vasta työstä on säädetty tai sovittu.

Työvelvollisuussuhteen aikana henkilön
työ- tai virkasuhde, jossa hän oli välittömästi
ennen työvelvollisuuden alkamista, jatkuu
keskeytymättä. Keskeytysaikaa pidetään työ-
hön rinnastettavana aikana laskettaessa sellai-
sia työ- tai virkasuhteen perusteella määräy-
tyviä muita kuin palkkaan ja vuosiloman an-
saintaan kohdistuvia etuuksia, joiden saami-
sen perusteena on työssäoloehto.

Työvelvollisella on oikeus työvelvollisuu-
den päätyttyä palata ensisijaisesti aikaisem-
paan työhönsä, jossa hän oli ennen työvelvol-
lisuuden alkamista. Jos tämä ei ole mahdol-
lista, työvelvolliselle on tarjottava aikaisem-
paa työtä vastaavaa työsopimuksen tai palve-
lussuhteen mukaista työtä ja, jos tämäkään ei
ole mahdollista, muuta sopimuksen mukaista
työtä.

102 §

Työnantajan tietojenantovelvollisuus

Työnantajan on työvoimaviranomaisen
pyynnöstä annettava tarpeellisia tietoja palve-
luksessaan olevasta työvelvollisuussuhtei-
sesta työvoimasta ja sen käytöstä.

Työnantajan on ilmoitettava työvoimavi-
ranomaiselle välittömästi, kun työmääräyk-
sen mukainen työ loppuu.
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103 §

Työvelvollisuusrekisteri

Työ- ja elinkeinoministeriö perustaa 3 §:n
1, 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeus-
oloissa työvelvollisuuden täytäntöönpanoa ja
työvoiman ohjausta varten työvelvollisuusre-
kisterin, jonka rekisterinpitäjä on työ- ja elin-
keinoministeriö. Rekisterin tietoja käyttävät
ja tietoja rekisteriin tallentavat myös elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä
työ- ja elinkeinotoimistot. Nämä viranomai-
set vastaavat rekisteriin tallentamiensa tieto-
jen virheettömyydestä sekä tallentamisen ja
käytön laillisuudesta omien tehtäviensä hoi-
dossa.

Työvelvollisuusrekisteri sisältää tietoja
työvelvollisista ja työnantajista. Rekisteriin
tallennetaan työvelvollisen tunnistetietoina
hänen nimensä, syntymäaikansa ja henkilö-
tunnuksensa sekä osoitteensa ja muut yhteys-
tietonsa. Rekisteriin voidaan lisäksi tallentaa
tietoja työvelvollisen ammatista, koulutuk-
sesta ja työllisyydestä sekä huoltovelvollisuu-
desta, työkyvystä ja käytettävyydestä. Rekis-
teriin tallennetaan lisäksi tietoja työnantajien
nimistä ja tuotanto- tai palvelutoimialoista
sekä toimipaikkojen sijainnista.

Työvoimaviranomaisella on sen estämättä,
mitä tietojen salassapidosta säädetään, oikeus
saada 1 momentissa tarkoitettua rekisteriä
varten tarpeellisia tietoja rekisteröidyn lisäksi
myös väestö- ja eläketurvarekistereistä sekä
lääkintä- ja terveydenhuollossa työskentele-
vien henkilöiden tietoja Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontaviraston rekistereistä.
Lisäksi työvoimaviranomaisella on oikeus sa-
lassapitosäännösten estämättä saada muilta
viranomaisilta työvelvollisuuden tarkoituk-
senmukaisen toteuttamisen kannalta tarpeelli-
sia tietoja yritysten tai muiden yhteisöjen
merkityksestä maanpuolustukselle tai maan
talouselämän jatkuvuuden turvaamiselle.

Työvelvollisuusrekisteristä voidaan sen es-
tämättä, mitä tietojen salassapidosta sääde-
tään, luovuttaa 95 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tujen henkilöiden tietoja sosiaali- ja terveys-
ministeriölle sekä aluehallintovirastolle 95
§:n 2 momentissa tarkoitetun työvelvollisuu-
den suunnittelua ja järjestämistä varten.

Tiedot poistetaan työvelvollisuusrekiste-

ristä kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun
tämän lain II osan soveltaminen on päättynyt.
Poistettavat tiedot arkistoidaan. Arkistotoi-
men tehtävistä ja arkistoon siirrettävistä asia-
kirjoista on voimassa, mitä arkistolaissa
(831/1994) tai sen nojalla säädetään tai mää-
rätään.

15 luku

Hallinnon järjestäminen poikkeusoloissa

104 §

Valtion viraston ja laitoksen sekä henkilöstön
siirtäminen

Hallintotehtävien hoitamiseksi 3 §:n 1 ja 2
kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa val-
tioneuvosto voi päättää alaisensa viraston,
laitoksen tai valtion liikelaitoksen siirtämi-
sestä tilapäisesti toiselle paikkakunnalle.

Sen estämättä, mitä valtion virkamieslaissa
säädetään, ministeriö voi 3 §:n 1 ja 2 koh-
dassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa päätök-
sellään velvoittaa valtion palveluksessa ole-
van henkilön siirtymään hoitamaan tilapäi-
sesti toista virkaa tai tehtävää. Valtion palve-
luksessa olevan henkilön siirtymisestä hallin-
nonalalta toiselle päättää kuitenkin valtiova-
rainministeriö. Tällöin valtiovarainminis-
teriön on ennen siirtämispäätöstä kuultava
asianomaisia ministeriöitä.

105 §

Valtion tietohallinnon ohjaus

Valtiovarainministeriö voi määrätä poik-
keusoloissa valtion tietohallinnon, tiedonkä-
sittelyn, sähköisten palveluiden, tietoliiken-
teen ja tietoturvallisuuden järjestämisestä.

Valtiovarainministeriön ohjaus ei koske
kuitenkaan puolustusvoimien, rajavartiolai-
toksen, poliisin, pelastusviranomaisten ja hä-
täkeskusten toiminnallisia tietojärjestelmiä.

106 §

Hallintoviranomaisten viestintä
poikkeusoloissa

Väestön tiedonsaannin turvaamiseksi ja vi-
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ranomaisten viestinnän yhteensovittamiseksi
poikkeusoloissa valtionhallinnon viestinnän
välitön johto kuuluu valtioneuvoston kansli-
alle. Valtioneuvoston asetuksella voidaan tar-
vittaessa perustaa Valtion viestintäkeskus.

Valtioneuvoston kanslia ja Valtion viestin-
täkeskus voivat antaa viestinnän sisältöä kos-
kevia määräyksiä valtionhallinnon viran-
omaisille.

Edellä 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa valtioneuvoston kanslia ja
Valtion viestintäkeskus voivat velvoittaa val-
tioneuvoston alaisen viranomaisen tai kun-
nallisen viranomaisen omassa viestinnässään
julkaisemaan tietynsisältöisen viestin tai kiel-
tää tietynsisältöisen viestin julkaisemisen.

107 §

Toimivallan ratkaiseminen

Poikkeusoloissa valtioneuvosto ratkaisee
pääministerin esityksestä hallinnonalojen vä-
lillä erimielisyyden siitä, minkä valtionhallin-
non viranomaisen tai muun toimintayksikön
käsiteltäväksi jokin asia kuuluu. Ministeriö
ratkaisee erimielisyyden hallinnonalallaan.

Valtioneuvosto ja ministeriö hallinnonalal-
laan voivat poikkeusoloissa myös päättää,
mikä valtioneuvoston alainen viranomainen
hoitaa sellaisen tämän lain tarkoituksen to-
teuttamiseksi tärkeän asian tai tehtävän, joka
koskee useamman kuin yhden yksikön toimi-
alaa tai josta ei ole erikseen säädetty.

108 §

Kunnan hallinto

Sen estämättä, mitä kuntalain (365/1995)
54 §:n 4 momentissa säädetään, valtuusto
voidaan poikkeusoloissa kutsua koolle välit-
tömästi. Valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet valtuutetuista on läsnä.

Jos valtuustoa ei saada koolle päätösvaltai-
sena ja painavat syyt edellyttävät välitöntä
päätöksentekoa, kunnanhallituksella on oi-
keus päättää niistä asioista, jotka koskevat
kunnan hallinnon järjestämistä, johto- ja hal-
lintosääntöä, toimivallan siirtämistä, talousar-
viota ja veroja sekä muista valtuuston päätet-
täväksi säädetyistä asioista.

Kunnanhallituksen on mahdollisimman
pian saatettava 2 momentissa tarkoitetut pää-
tökset valtuuston päätettäviksi. Kunnanhalli-
tuksen päätös on voimassa, kunnes valtuusto
on päättänyt asiasta.

Mitä tässä pykälässä säädetään kunnasta,
koskee myös kuntayhtymää.

109 §

Opetus ja koulutus

Edellä 3 §:n 1, 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö voi enintään kolmeksi kuukaudeksi
kerrallaan määrätä perusopetuslaissa
(628/1998), lukiolaissa (629/1998), Helsingin
eurooppalaisesta koulusta annetussa laissa
(1463/2007), ammatillisesta koulutuksesta
annetussa laissa (630/1998), ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annetussa laissa
(631/1998), vapaasta sivistystyöstä annetussa
laissa (632/1998), taiteen perusopetuksesta
annetussa laissa (633/1998), ammattikorkea-
koululaissa (351/2003) ja yliopistolaissa
(558/2009) säädetyn opetus- ja muun toimin-
nan keskeytettäväksi tai siirrettäväksi toiselle
paikkakunnalle, jos se on välttämätöntä väes-
tön siirtämisen tai oleskelu- ja liikkumisrajoi-
tusten vuoksi taikka muutoin väestön suojaa-
miseksi. Jos jonkin alueen väestöä siirretään
121 §:n nojalla muualle, valtioneuvoston ase-
tuksella voidaan säätää, että esi- ja perusope-
tuksen järjestämisestä siirretyille oppilaille
vastaa tilapäisesti oppilaan asuinkunnan si-
jasta se kunta, jonka alueelle oppilas on siir-
retty.

Edellä 3 §:n 1, 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa voidaan välttämättö-
mien opetus- ja koulutuspalveluiden turvaa-
miseksi rajoittaa 1 momentissa tarkoitetun
toiminnan järjestäjälle säädettyä tai määrättyä
opetus- tai muun toiminnan järjestämisvel-
vollisuutta sekä velvollisuutta ateria-, kulje-
tus- ja majoitusetuuksien järjestämiseen siten
kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin
säädetään. Lisäksi opetus- ja kulttuuriminis-
teriö voi ylioppilastutkinnon järjestämisestä
annetun lain (672/2005) 3 §:n 1 momentin
estämättä lykätä ylioppilastutkinnon järjestä-
mistä enintään kuudella kuukaudella kerral-
laan.
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Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen
toimenpiteiden vaikutukset toiminnan kustan-
nuksiin voidaan ottaa huomioon opetustoi-
men valtionosuuksia ja -avustuksia myönnet-
täessä siten kuin valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin säädetään.

16 luku

Sotilaallinen puolustusvalmius

110 §

Tavaroiden luovutusvelvollisuus

Sotilaallisen puolustusvalmiuden kohotta-
miseksi tai ylläpitämiseksi 3 §:n 1 ja 2 koh-
dassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa puolus-
tusvoimat voi päätöksellään velvoittaa jokai-
sen luovuttamaan puolustusvoimien hallin-
taan sellaisia tavaroita, jotka ovat välttämät-
tömiä joukkojen majoittumisen, linnoittami-
sen tai energiahuollon turvaamisen kannalta,
taikka muita puolustusvalmiuden kohottami-
sen ja ylläpitämisen kannalta välttämättömiä
tavaroita.

111 §

Palvelujen suorittamisvelvollisuus

Sotilaallisen puolustusvalmiuden kohotta-
miseksi tai ylläpitämiseksi 3 §:n 1 ja 2 koh-
dassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa puolus-
tusvoimat voi päätöksellään velvoittaa yrityk-
set, yhteisöt, laitokset sekä ammatin- ja elin-
keinonharjoittajat suorittamaan puolustusvoi-
mille muonitus-, majoitus-, korjaamo-,
huolto-, rakentamis- ja muita vastaavia palve-
luja.

Tarkemmat säännökset suoritettavien pal-
velujen täytäntöönpanossa sovellettavasta
menettelystä annetaan puolustusministeriön
asetuksella.

112 §

Ajoneuvojen, alusten ja ilma-alusten
luovutusvelvollisuus

Sotilaallisen puolustusvalmiuden kohotta-

miseksi tai ylläpitämiseksi 3 §:n 1 ja 2 koh-
dassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa puolus-
tusvoimat voi päätöksellään velvoittaa:

1) moottorikäyttöisen ajoneuvon tai hinat-
tavan ajoneuvon omistajan tai haltijan luovut-
tamaan omistamansa tai hallinnassaan olevan
moottorikäyttöisen ajoneuvon tai hinattavan
ajoneuvon puolustusvoimien hallintaan;

2) ilma-aluksen omistajan, haltijan tai
käyttäjän luovuttamaan omistamansa, hallin-
nassaan olevan tai käytössään olevan ilma-
aluksen puolustusvoimien hallintaan;

3) moottoriveneen omistajan tai haltijan
luovuttamaan omistamansa tai hallinnassaan
olevan veneen puolustusvoimien hallintaan;

4) aluksen omistajan, vuokraajan tai sen,
joka käyttää tosiasiallista määräämisvaltaa
aluksen liikennöintiin liittyvissä kysymyk-
sissä, luovuttamaan aluksen puolustusvoi-
mien hallintaan.

113 §

Alueiden ja tilojen luovutusvelvollisuus

Sotilaallisen puolustusvalmiuden kohotta-
miseksi tai ylläpitämiseksi 3 §:n 1 ja 2 koh-
dassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa maa- tai
vesialueen, rakennuksen taikka huone- tai va-
rastotilan omistajan tai haltijan on luovutet-
tava omistamansa tai hallinnassaan oleva
maa- tai vesialue, rakennus tai huone- tai
varastotila puolustusvoimien tai liikenne- ja
viestintäministeriön hallintaan. Päätöksen
hallinnan luovuttamisesta puolustusvoimille
tekee puolustusvoimat ja hallinnan luovutta-
misesta liikenne- ja viestintäministeriölle lii-
kenne- ja viestintäministeriö. Valtioneuvos-
ton asetuksella säädetään, missä kunnissa toi-
mivaltuutta voidaan käyttää.

Vakituisessa asumiskäytössä olevan raken-
nuksen tai huoneiston hallinta on luovutet-
tava vain erittäin painavien sotilaallisten syi-
den sitä edellyttäessä.

Puolustusvoimilla on oikeus 1 momentissa
mainituilla alueilla ja tiloissa ryhtyä välittö-
mästi tarvittaviin toimenpiteisiin varastotilo-
jen, linnoituskohteiden, teiden ja muiden
puolustuslaitteiden rakentamiseksi ja valmiu-
den ylläpitämiseksi.
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114 §

Luovutusvelvollisuuden toteuttaminen

Puolustusvoimiin voidaan perustaa 3 §:n 1
ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa
tässä luvussa tarkoitettujen luovutusvelvolli-
suuksien täytäntöönpanoa varten luovutus-
lautakuntia, joiden kokoonpanosta säädetään
valtioneuvoston asetuksella.

Tarkemmat säännökset luovutusvelvolli-
suuksien täytäntöönpanossa sovellettavasta
menettelystä ja päätöksenteosta annetaan
puolustusministeriön asetuksella.

115 §

Liikkumis- ja oleskelurajoitukset

Sotilaallisten syiden vuoksi tai sivullisten
suojaamiseksi vaaroilta 3 §:n 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetuissa poikkeusoloissa voidaan puo-
lustusministeriön asetuksella kieltää tietyllä
alueella tai kohteessa oleskelu ja liikkuminen
taikka rajoittaa niitä.

17 luku

Väestönsuojelu ja evakuointi

116 §

Väestönsuojeluvelvollisuus

Edellä 3 §:n 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa jokainen Suomessa
asuva, jolla on kotikuntalain mukaan koti-
kunta Suomessa ja joka on täyttänyt 18 mutta
ei 68 vuotta, on velvollinen suorittamaan
sammutus-, pelastus-, ensiapu-, huolto-, rai-
vaus- ja puhdistustehtäviä sekä väestönsuoje-
luorganisaation johto- ja erityistehtäviä, hätä-
keskustehtäviä taikka muita näihin rinnastet-
tavia, väestön suojelemiseksi välttämättömiä
tehtäviä.

Määräys väestönsuojelutehtäviin voidaan 3
§:n 4 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa
antaa korkeintaan kahdeksi viikoksi kerral-
laan ja se voidaan uusia kerran. Väestönsuo-
jeluvelvollisuutta toimeenpantaessa otetaan
huomioon 99 §:ssä tarkoitetut rajoitukset.
Väestönsuojeluvelvollisuuden perusteella
tehtävään työhön sovelletaan 101 §:ää. Tar-

kemmat säännökset väestönsuojeluvelvolli-
suuden täyttämisestä annetaan valtioneuvos-
ton asetuksella.

Väestönsuojelun henkilörekisteristä sääde-
tään erikseen.

117 §

Pelastustoimessa tarvittavien tavaroiden
luovutusvelvollisuus

Edellä 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa pelastusviranomainen voi
väestönsuojelun toteuttamiseksi päätöksel-
lään velvoittaa jokaisen luovuttamaan pelas-
tusviranomaiselle pelastus-, sammutus-, rai-
vaus- ja ensiapukalustoa tai muita vastaavia
pelastustoimen hoitamiseksi välttämättömiä
tavaroita.

118 §

Liikkumis- ja oleskelurajoitukset väestön suo-
jaamiseksi

Edellä 3 §:n 1, 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa valtioneuvoston ase-
tuksella voidaan tilapäisesti, enintään kol-
meksi kuukaudeksi kerrallaan, kieltää oikeus
oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai
alueella taikka rajoittaa niitä, jos se on välttä-
mätöntä ihmisten henkeä tai terveyttä uhkaa-
van vakavan vaaran torjumiseksi.

119 §

Väestönsuojeluun tarvittavien alueiden ja
tilojen luovutusvelvollisuus

Väestönsuojelun toteuttamiseksi 3 §:n 1 ja
2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa pe-
lastusviranomainen voi päätöksellään velvoit-
taa maa- tai vesialueen omistajan tai haltijan
luovuttamaan kiinteistönsä rakennuksineen ja
muine huone- ja varastotiloineen pelastusvi-
ranomaisen hallintaan.

Edellä 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa pelastusviranomainen voi
päätöksellään velvoittaa kiinteistön omistajan
tai haltijan rakentamaan ja järjestämään väes-
tön suojaamiseksi tilapäisiä väestönsuojia.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään,
missä kunnissa 1 momentissa tarkoitettua toi-

291552/2011



mivaltuutta voidaan käyttää ja 2 momentissa
tarkoitettuja suojia on rakennettava. Tarkem-
mat säännökset 2 momentissa tarkoitetun tila-
päisen väestönsuojan rakenteesta annetaan
valtioneuvoston asetuksella ja teknisistä yksi-
tyiskohdista sisäasiainministeriön asetuksella.

120 §

Pelastustoimen ja väestönsuojelun
erityisjärjestelyt

Edellä 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa väestön suojaamiseksi ja vä-
estönsuojelun johtamisen tehostamiseksi pe-
lastustoimen viranomaiset ja kunnat perusta-
vat johtokeskuksia sekä sammutus-, pelas-
tus-, ensiapu-, huolto-, raivaus- ja puhdistus-
tehtäviä tai muita näihin rinnastettavia, väes-
tön suojaamiseksi välttämättömiä tehtäviä
varten väestönsuojelumuodostelmia.

Sisäasiainministeriö voi 3 §:n 1 ja 2 koh-
dassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa tilapäi-
sesti päätöksellään velvoittaa pelastustoimen
tehtäviä hoitavan viranomaisen huolehtimaan
muistakin velvollisuuksista ja tehtävistä sekä
päätöksellään muuttaa pelastuslaissa
(379/2011) tarkoitettujen pelastusviranomais-
ten sekä 1 momentissa tarkoitettujen johto-
keskusten ja väestönsuojelumuodostelmien
johto- ja alistussuhteita, jos se on välttämä-
töntä pelastustoimen hoitamisen turvaami-
seksi.

121 §

Väestön siirtäminen

Edellä 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa tietyn alueen väestön tai
osan väestöstä on siirryttävä muualle, jos se
väestön turvallisuuden kannalta on välttämä-
töntä. Valtioneuvosto päättää, mitä alueita ja
mitä osaa alueen väestöstä siirtyminen kos-
kee. Sisäasiainministeriö huolehtii siirtymi-
sen yleisjohdosta.

122 §

Siirretyn väestön huollon järjestäminen

Edellä 121 §:ssä tarkoitettujen järjestelyi-
den toteuttamiseksi kunta voi päätöksellään

velvoittaa yksityisen henkilön, yrityksen, yh-
teisön tai laitoksen luovuttamaan siirretyn vä-
estön majoituksen, muonituksen ja muun
huollon kannalta välttämätöntä omaisuutta
sekä huonetiloja siirretyn väestön tilapäistä
majoittamista varten.

III OSA

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

18 luku

Täytäntöönpano

123 §

Tärkeysmäärittelyjen yhteensovittaminen

Valtioneuvoston asetuksella voidaan poik-
keusoloissa antaa yhteensovittavia säännök-
siä tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi
tarvittavien toimenpiteiden ensisijaisuus-, kii-
reellisyys- ja muusta tärkeysmäärittelystä.

124 §

Viranomaisten tarkastus- ja tiedonsaantioi-
keus

Tämän lain täytäntöönpanosta huolehti-
valla viranomaisella on poikkeusoloissa oi-
keus tehdä tarkastuksia tämän lain tai sen
nojalla annettujen säädösten noudattamisen
valvomiseksi ja saada salassapitosäännösten
estämättä tarkastuksen toimittamiseksi välttä-
mättömiä tietoja. Tarkastuksen toimittajalla
on tarkastusta varten oikeus päästä sellaisiin
tiloihin, jotka eivät kuulu kotirauhan piiriin.

125 §

Virka-apu

Poliisin on annettava tämän lain ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten
täytäntöönpanossa tarvittavaa virka-apua tä-
män lain täytäntöönpanosta vastaaville viran-
omaisille.

126 §

Tiedotusten julkaisuvelvollisuus

Julkaisija ja ohjelmatoiminnan harjoittaja
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ovat velvollisia korvauksetta julkaisemaan tai
lähettämään valtioneuvoston, ministeriön,
aluehallintoviraston, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen, kunnanhallituksen, po-
liisin sekä sotilas- tai pelastusviranomaisen
tämän lain soveltamista tai noudattamista
koskevat tiedotukset, jotka tämän lain tarkoi-
tuksen saavuttamiseksi on saatettava nopeasti
koko väestön tai tietyn alueen asukkaiden
tietoon. Tällainen tiedotus on viivytyksettä
sellaisenaan julkaistava asianomaisessa aika-
kautisessa julkaisussa, verkkojulkaisussa tai
ohjelmassa.

127 §

Varastoja koskeva luovutusvelvollisuuden
rajoitus

Käytettäessä tämän lain mukaisia toimival-
tuuksia ei säännöstely- tai luovutuspäätöksin
saa ilman pakottavaa syytä rajoittaa ammatti-
maisen liikenteen tai maatilatalouden alku-
tuotannon harjoittajan oikeutta pitää hallus-
saan poltto- ja voiteluaineita, kiinteistön
omistajan tai haltijan oikeutta pitää hallus-
saan lämmitykseen tarvittavia polttoaineita
taikka yksityishenkilön tai väestönsuojan
omistajan tai haltijan oikeutta pitää hallus-
saan väestön toimeentulolle välttämättömiä
tavaroita, jotka on ennakolta varastoitu käy-
tettäviksi poikkeusoloissa varaston omistajan
liikenteen harjoittamiseen, maatilatalouden
alkutuotannossa, lämmityksessä tai kotitalou-
dessa taikka väestönsuojassa suojattavien
henkilöiden huoltoon.

19 luku

Korvaukset ja oikeusturva

128 §

Korvaus omistusoikeuden tai käyttöoikeuden
siirrosta

Jos joku on 33, 34, 44, 45, 60—63, 77 tai
78 §:n, 79 §:n 3 tai 4 momentin, 83—87,
110—113, 117, 119 tai 122 §:n nojalla toteu-
tetun toimenpiteen johdosta kärsinyt vahin-
koa, jota hänelle ei korvata muun lain nojalla,
suoritetaan hänelle vahingosta täysi korvaus
valtion varoista.

Jos vahinkoa on vahingon kärsineen varal-
lisuusolot ja muut olosuhteet huomioon ot-
taen pidettävä vähäisenä tai jos valtiontalou-
delliset tai kansantaloudelliset syyt sitä va-
hinkojen suuren määrän vuoksi välttämättä
vaativat, suoritetaan vahingosta kohtuullinen
korvaus. Sovellettaessa 45 §:ssä tarkoitettua
toimivaltuutta 3 §:n 3 kohdassa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa on vahingosta kuitenkin aina
suoritettava täysi korvaus.

Korvausta maksettaessa noudatettavasta
menettelystä säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella.

129 §

Korvaus työtapaturmasta ja ammattitaudista

Tämän lain nojalla annettuun määräykseen
perustuvassa työtehtävässä sattunut työtapa-
turma tai siinä saatu ammattitauti korvataan
sen mukaan kuin tapaturmavakuutuslaissa
(608/1948) säädetään, jollei korvaus muun
lain tai sopimuksen perusteella ole sitä suu-
rempi.

130 §

Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitetusta valtioneuvoston,
ministeriön ja Suomen Pankin päätöksestä
saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Muusta tässä laissa tarkoitetusta päätöksestä
saa valittaa hallinto-oikeuteen.

Muutoksenhaussa sovelletaan muutoin,
mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. Hallintopäätöstä on kuitenkin nouda-
tettava heti valituksesta huolimatta, jollei va-
litusviranomainen toisin määrää.

131 §

Oikaisuvaatimus tieliikenteen polttonesteen
säännöstelyssä

Poliisilaitoksen liikenteen polttoaineyksi-
kön 71 §:n 3 momentin nojalla tekemään
päätökseen ei saa hakea valittamalla muu-
tosta. Hakija voi kuitenkin kirjallisesti vaatia
päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimus on teh-
tävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Päätökseen, johon voidaan hakea
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oikaisua, on liitettävä oikaisuvaatimusosoi-
tus. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään. Hallinto-oikeuden asiassa
antamaan päätökseen ei saa hakea valitta-
malla muutosta.

20 luku

Rangaistussäännökset

132 §

Viittaus rikoslakiin

Rangaistus säännöstelyrikoksesta, törke-
ästä säännöstelyrikoksesta ja lievästä sään-
nöstelyrikoksesta säädetään rikoslain
(39/1889) 46 luvun 1—3 §:ssä.

133 §

Valmiuslakirikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) jättää noudattamatta työnvälityspakkoa

koskevan 91 §:ssä säädetyn velvollisuuden,
irtisanomista koskevan 94 §:ssä säädetyn vel-
vollisuuden tai työehtoja koskevan 101 §:n 1
momentissa säädetyn velvollisuuden,

2) laiminlyö täyttää 95 §:n nojalla määrä-
tyn työvelvollisuuden tai 116 §:n nojalla

määrätyn väestönsuojeluvelvollisuuden tai
laiminlyö 104 §:ssä säädetyn velvollisuuden
siirtyä,

3) laiminlyö täyttää 45, 63, 78, 86, 110,
112, 113, 117, 119 tai 122 §:n nojalla määrä-
tyn luovutusvelvollisuuden tai 111 §:n no-
jalla määrätyn suorittamisvelvollisuuden
taikka

4) rikkoo 115 tai 118 §:n nojalla annettua
liikkumis- tai oleskelukieltoa tai -rajoitusta,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, valmiusla-
kirikkomuksesta sakkoon.

21 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

134 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2012.

Tällä lailla kumotaan valmiuslaki
(1080/1991).

135 §

Siirtymäsäännös

Jos muussa lainsäädännössä viitataan tällä
lailla kumottavaan valmiuslakiin, viittauksen
on katsottava tarkoittavan tätä lakia.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
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