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Laki
valmiuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä taval-
la,

muutetaan valmiuslain (1552/2011) 3 §, 5 §:n 2 momentti, 17, 19, 20, 29–34, 36, 37,
39–42, 45, 56, 57, 60–63, 65–68, 74–85 ja 86–88 §, 93 §:n 2 momentti, 94 §:n 4 momentti
sekä 95, 103, 104, 109, 116, 118, 126, 128 ja 133 §,

sellaisina kuin niistä ovat 29 § osaksi laissa 1083/2018, 79 § osaksi laissa 353/2018,
88 § osaksi laissa 1322/2014 ja 103 § osaksi laissa 330/2020, sekä 

lisätään lakiin uusi 57 a §, 17 a luku ja 131 a § seuraavasti:

3 §

Poikkeusolojen määritelmä

Poikkeusoloja tämän lain mukaan ovat:
1) Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja

sen välitön jälkitila;
2) Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastetta-

van hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain mukaisten toimi-
valtuuksien välitöntä käyttöön ottamista;

3) väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vaka-
va tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toi-
minnot olennaisesti vaarantuvat;

4) erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; 
5) vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levin-

nyt vaarallinen tartuntatauti; sekä
6) sellainen
a) julkisen vallan päätöksentekokykyyn;
b) rajaturvallisuuden tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen;
c) välttämättömien sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen palvelujen saata-

vuuteen;
d) energian, veden, elintarvikkeiden, lääkkeiden tai muiden välttämättömien hyödyk-

keiden saatavuuteen;
e) välttämättömien maksu- ja arvopaperipalvelujen saatavuuteen;
f) yhteiskunnallisesti kriittisten liikennejärjestelmien toimivuuteen; tai
g) edellä a–f alakohdassa lueteltuja toimintoja ylläpitävien tieto- ja viestintäteknisten

palvelujen tai tietojärjestelmien toimivuuteen 
kohdistuva uhka, toiminta, tapahtuma tai näiden yhteisvaikutus, jonka seurauksena yh-

teiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti ja laajamittaisesti estyvät
tai lamaantuvat tai joka muulla näihin vakavuudeltaan rinnastuvalla tavalla erityisen va-
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kavasti ja olennaisesti vaarantaa yhteiskunnan toimintakykyä tai väestön elinmahdolli-
suuksia.

5 §

Suhde kansainvälisiin velvoitteisiin

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tämän lain II osan soveltamisen aloittamisesta ja päättymisestä ilmoitetaan kansalais-

oikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 8/1976)
sopimusvaltioille Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin välityksellä sillä tavoin ja
niissä tilanteissa kuin yleissopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa määrätään. Euroopan neu-
voston pääsihteerille tiedotetaan lain II osan soveltamisen aloittamisesta ja päättymisestä
sillä tavoin ja niissä tilanteissa kuin ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi
tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1990) 15 artiklan 3 kappaleessa määrätään.

17 §

Varojen vastaanoton, luotonannon ja sijoitustoiminnan rajoittaminen

Väestön toimeentulon, valtion maksuvalmiuden tai välttämättömän taloudellisen toi-
minnan turvaamiseksi 3 §:n 1–3 ja 6 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 valtioneuvoston asetuksella säädettävää määrää;

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

3) talletuksia, asiakasvaratileille vastaanotettuja varoja, jäsensijoituksia tai muita ta-
kaisinmaksettavia varoja koskevien sopimusehtojen estämättä on noudatettava valtioneu-
voston asetuksella tarkemmin säädettäviä varojen nostoa koskevia nostettavaa määrää,
nostojen ajoitusta ja nostokertoja koskevia ehtoja;

4) sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään, luotto- ja rahoituslaitokset, vakuutus-
ja eläkelaitokset, sijoituspalveluyritykset ja rahastoyhtiöt eivät saa vähimmäisvarantovel-
voitteisiin perustuvia sijoituksiaan lukuun ottamatta sijoittaa muihin kohteisiin, muunlai-
sia määriä eivätkä muina ajankohtina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin sääde-
tään.

Jos 1 momentin 4 kohdan mukaiset toimet osoittautuvat riittämättömiksi valtion mak-
suvalmiuden turvaamiseksi, kohdassa tarkoitetut yhteisöt ovat velvollisia sijoittamaan
valtion liikkeeseen laskemiin velkasitoumuksiin sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuk-
sella tarkemmin säädetään.

Suomen Pankki ja Finanssivalvonta huolehtivat omilla toimialoillaan 1 ja 2 momentin
nojalla annettujen asetusten täytäntöönpanosta.

19 §

Arvopaperitoiminnan rajoittaminen

Valtion maksuvalmiuden, maan talouselämän perusteiden kannalta välttämättömän ta-
loudellisen toiminnan turvaamiseksi 3 §:n 1–3 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa
sekä arvopaperi- tai vakuutusmarkkinoiden häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi 3 §:n
1–3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa:
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1) arvopapereita saa laskea liikkeeseen yhteiseltä raha-arvoltaan, laadultaan tai lajil-
taan rajoitetusti taikka ainoastaan tietyssä tarkoituksessa vain sen mukaan kuin valtioneu-
voston asetuksella tarkemmin säädetään;

2) arvopaperipörssissä tai muilla markkinapaikoilla saa käydä kauppaa vain valtioneu-
voston asetuksella erikseen säädettävillä arvopapereilla;

3) arvopaperikaupan selvitystoimintaa ja arvopaperikeskuksen toimintaa saa harjoittaa
vain valtioneuvoston asetuksella säädettävällä sellaisella tavalla, joka ei vaaranna selvi-
tysjärjestelmien 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 nojalla annettujen asetusten täytäntöönpanosta.

20 §

Maksuliikkeen rajoittaminen

Maksuliikkeen sekä sitä koskevien selvitysjärjestelmien häiriöttömän toiminnan tur-
vaamiseksi 3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa tilisiirtoja ei saa tehdä
määrällisesti enempää, raha-arvoltaan suurempina eikä pienempinä taikka laadultaan tai
lajiltaan muunlaisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Tilisiirron
suorittamiselle muualla laissa säädettyjen tai muuten velvoittavien määräaikojen sijasta
sovelletaan valtioneuvoston asetuksella säädettäviä pitempiä määräaikoja.

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

Suomen Pankki ja Finanssivalvonta huolehtivat omilla toimialoillaan 1 ja 2 momentin
nojalla annettujen asetusten täytäntöönpanosta.

29 §

Valvonta- ja ilmoitusvelvollisuus

Väestön toimeentulon turvaamiseksi 3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeuso-
loissa elinkeinonharjoittaja on velvollinen pyynnöstä ilmoittamaan työ- ja elinkeinominis-
teriölle, Kilpailu- ja kuluttajavirastolle sekä aluehallintovirastolle tiedot sellaisten päivit-
täistavarahuollon piiriin kuuluvien kulutushyödykkeiden kysyntä- ja tarjontatilanteesta,
joilla on huomattava merkitys väestön toimeentulolle ja kansanterveydelle. Lisäksi elin-
keinonharjoittajan on pyydetyssä laajuudessa ilmoitettava hyödykkeen hinta tai hinnoitte-
luperuste ja niiden muutokset, jos se on hintavalvontaa varten välttämätöntä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin ilmoitusmenettelyn toteuttamisesta
sekä määritellään ilmoitusmenettelyn alaiset hyödykkeet.

30 §

Polttonesteen säännöstelyn kohdistaminen

Polttonesteen saannin varmistamiseksi väestön toimeentulon, sotilaallisen puolustus-
valmiuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämättömiin tarkoituksiin 3 §:n 1–3
ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa valtioneuvoston asetuksella säädetään mää-
rästä, jolla polttonesteen kulutusta on vähennettävä sekä vähennyksen kohdistumisesta lii-
kenteeseen, maatalouteen, energiantuotantoon, teollisuuteen ja lämmitykseen.
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31 §

Maatilatalouden alkutuotannon ohjaaminen ja säännöstely

Maatilatalouden toimintaedellytysten ja elintarvikehuollon turvaamiseksi poikkeuso-
loissa elinkeinonharjoittaja saa maatilatalouden alkutuotantoa varten myydä tai muutoin
luovuttaa valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettäviä lannoitteita, rehuja, torjunta-
aineita ja eläinten lääkitsemiseen tarkoitettuja lääkkeitä vain sellaiselle maatilatalouden
alkutuotannon harjoittajalle, jolla on tämän lain mukainen ostolupa. Maatilatalouden al-
kutuotannossa käytettävää polttoöljyä saa 3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeus-
oloissa myydä tai muutoin luovuttaa vain ostolupaa vastaan.

Jos alkutuotannossa käytettävän hyödykkeen hankkiminen edellyttää 1 momentin mu-
kaan ostolupaa, maatilatalouden alkutuotannon harjoittaja saa käyttää tällaista hyödykettä
vain elintarviketuotannon turvaamiseksi välttämättömään tuotantoon. Valtioneuvoston
asetuksella annetaan tarkemmat säännökset siitä, millaista tuotantoa kulloinkin pidetään
elintarviketuotannon turvaamiseksi välttämättömänä.

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

Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla harjoitettavaan metsätalouteen käytettä-
vistä lannoitteista, torjunta-aineista ja polttoöljystä päättää maa- ja metsätalousministeriö.

32 §

Vähittäiskaupan säännöstely

Väestön toimeentulon turvaamiseksi 3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeuso-
loissa elinkeinonharjoittaja saa luovuttaa väestön toimeentulolle välttämättömiä kulutus-
hyödykkeitä kuluttajalle vain ostolupaa vastaan. Säännöstelyn alaisista kulutushyödyk-
keistä ja säännöstelyssä noudatettavasta menettelystä säädetään valtioneuvoston asetuk-
sella.

Säännöstelyn ohjaus ja toimeenpano kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle, aluehallin-
tovirastolle ja kunnille. Kunnat myöntävät ostoluvat, vastaavat alueellaan ostolupahallin-
nosta ja tiedottavat ostolupamenettelystä.

33 §

Muun kaupan säännöstely

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi 3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoi-
tetuissa poikkeusoloissa elinkeinonharjoittajan on pidettävä muun elinkeinonharjoittajan
ja julkisyhteisöjen saatavana ostolupaa vastaan heille yleisesti markkinoimaansa, valtio-
neuvoston asetuksella tarkemmin määriteltävää hyödykettä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään säännöstelyn alaisista hyödykkeistä sekä sään-
nöstelyssä noudatettavasta menettelystä. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa tässä pykäläs-
sä tarkoitetun kaupan yleisestä säännöstelystä ja säännöstelyn valvonnasta. Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus myöntää toimialueellaan 1 momentissa tarkoitetut ostoluvat.

34 §

Teollisuustuotannon säännöstely

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta välttämättömän hyödyketuotannon
turvaamiseksi 3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa elinkeinonharjoittaja
saa käyttää valtioneuvoston asetuksella tarkemmin määriteltäviä metalleja, metalliseok-
sia, kemikaaleja, lääkeraaka-aineita, elektroniikkakomponentteja, maataloustuotteita,
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elintarviketeollisuuden käyttämiä tavaroita, energiantuotannon raaka- tai polttoaineita tai
muita teollisuustuotannon välttämättömiä materiaaleja tai hyödykkeitä vain siten kuin val-
tioneuvoston asetuksella säädetään.

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaavat
teollisuustuotannon säännöstelystä ja valvonnasta.

36 §

Sähkön käytön rajoittaminen

Yhteiskunnan toimivuuden turvaamiseksi 3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poik-
keusoloissa valtioneuvosto voi päätöksellään rajoittaa sähkön käyttöä tai kokonaan kieltää
sähkön käytön valtioneuvoston asetuksella tarkemmin määriteltäviin muihin kuin huolto-
varmuuden kannalta välttämättömiin tarkoituksiin.

Rajoituksen tai kiellon noudattamista valvovat työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden
mukaisesti Energiavirasto ja sähkömarkkinalaissa (588/2013) tarkoitettu verkonhaltija.

37 §

Sähkön kulutuskiintiö

Maan talouselämän tai väestön toimeentulon turvaamiseksi 3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tar-
koitetuissa poikkeusoloissa sähköä saa käyttää vain valtioneuvoston asetuksessa säädetyn
prosenttimäärän sähkönkäyttäjän normaalin vuosikulutuksen mukaisesta kulutuksesta.

Verkonhaltija määrittää kulutuskiintiön kunkin sähkösopimuksen perusteella edellise-
nä kalenterivuonna toimitetun sähkön määrän perusteella. Jos tätä perustetta ei voida käyt-
tää, kulutuskiintiö määritetään vastaavan sähkönkäyttäjän tavanomaisen kulutuksen tai
luotettavan selvityksen perusteella. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat
säännökset kulutuskiintiön laskennasta.

39 §

Sähköntoimituksen keskeyttäminen

Maan talouselämän, väestön toimeentulon tai puolustusvalmiuden turvaamiseksi 3 §:n
1–3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa verkonhaltija voi tilapäisesti keskeyttää
sähköntoimituksen, jos sähkön kulutuksen vähentämiseksi tämän lain nojalla toteutetut
toimenpiteet eivät vähennä sähkön kulutusta sähköverkon toimintakyvyn ylläpitämiseksi
riittävästi. Sähköntoimitusta ei kuitenkaan saa ilman pakottavaa syytä keskeyttää huolto-
varmuuden kannalta tärkeältä sähkönkäyttäjältä.

Verkonhaltijan on pidettävä sähköntoimituksen keskeytykset kullakin alueella mahdol-
lisimman lyhytkestoisina ja noudatettava tasapuolisuutta keskeytysten kohdistamisessa.
Sähköntoimituksen keskeytysten perusteita ja tasapuolista kohdistamista valvoo Energi-
avirasto.

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

40 §

Kaukolämmön käytön rajoittaminen

Maan talouselämän, väestön toimeentulon tai puolustusvalmiuden turvaamiseksi kau-
kolämpöä saa 3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa ottaa jakeluverkosta
kiinteistöjen lämmitystä varten vain valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävän
määrän. Julkisten tilojen sisälämpötilaa ei saa lämmittämällä nostaa yli valtioneuvoston
asetuksella säädettävän lämpötilan. Kaukolämmön myyjä tai muu toimittaja on velvolli-
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nen toteuttamaan säännöstelytoimenpiteiden vaatimat tarpeelliset säädöt sekä sinetöimään
säätölaitteet muissa kuin kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa. Kaukolämmön jakeluver-
kosta ottamisen rajoitukset eivät koske huoltovarmuuden kannalta välttämätöntä lämmön
käyttöä.

Energiavirasto ja kunnat valvovat rajoitusten noudattamista.

41 §

Lämmityspolttoöljyn säännöstely

Maan talouselämän, väestön toimeentulon tai puolustusvalmiuden turvaamiseksi 3 §:n
1–3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa kevyttä ja raskasta polttoöljyä saa toimit-
taa lämmitystarkoitukseen vain valtioneuvoston asetuksessa säädetyn prosenttimäärän
asiakkaan normaalista vuosikulutuksesta. Vuosikulutuksena pidetään kahden kuluvaa
vuotta edeltäneen kalenterivuoden kulutuksen keskiarvoa. 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 myyjän asiakasrekisteriin sekä annettava viipy-
mättä öljyn myyjän tai tämän vähittäismyyntiverkostoon kuuluvan myyjän pyytämät
säännöstelyn toimeenpanon kannalta välttämättömät tiedot.

Tarkemmat säännökset lämmityspolttoöljyn säännöstelyn toimeenpanosta annetaan
valtioneuvoston asetuksella. Työ- ja elinkeinoministeriö sekä elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus vastaavat säännöstelyn valvonnasta.

42 §

Maakaasun käytön rajoittaminen

Väestön toimeentulon turvaamiseksi 3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeuso-
loissa maakaasun käyttö jakeluputkistosta on sallittu vain välttämättömään tarkoitukseen.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset määrittävät toimialueillaan ne tarkoitukset,
joihin maakaasun käyttö on 1 momentin nojalla sallittu.

Rajoituksen noudattamista valvovat työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaisesti
Energiavirasto, maakaasumarkkinalaissa (587/2017) tarkoitettu verkonhaltija sekä toimi-
alueellaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

45 §

Puun ja turpeen saannin turvaaminen

Maan talouselämän, energiahuollon ja välttämättömän rakentamisen turvaamiseksi
3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskus voi päätöksellään velvoittaa maanomistajan, puutavaran tai turpeen omistajan taik-
ka puun hakkuu- tai turpeen otto-oikeuden haltijan luovuttamaan puuta, puutavaraa ja tur-
vetta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä puolustusvoimille.

Metsäkeskus on pyynnöstä velvollinen antamaan tarpeellista virka-apua elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle sekä puolustusvoimille 1 momentissa tarkoitetun päätök-
sen tekemiseksi ja toimeenpanemiseksi.
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56 §

Lakisääteisen vakuutuksen ja etuuksien muutokset

Väestön toimeentulon ja valtion maksuvalmiuden turvaamiseksi 3 §:n 1–3 ja 6 kohdas-
sa tarkoitetuissa poikkeusoloissa voidaan työeläkettä, kansaneläkettä, sairaus-, tapaturma-,
potilas- tai liikennevakuutusta sekä ansioperusteista työttömyyspäivärahaa, peruspäivära-
haa, vuorotteluvapaakorvauksia tai aikuiskoulutustukea koskevien säännösten perusteella
suoritettavan etuuden tai kuntoutusrahan taikka vastaavan muun etuuden maksaminen
keskeyttää enintään kolmeksi kuukaudeksi tai sitä voidaan lykätä enintään kolmen kuu-
kauden ajan.

Edellä 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa voidaan 3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoi-
tetuissa poikkeusoloissa työeläkettä, kansaneläkettä, sairaus-, tapaturma-, potilas- tai lii-
kennevakuutusta sekä ansioperusteista työttömyyspäivärahaa, 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 tarkem-
min alennuksen suuruudesta ja alennettujen etuuksien maksukaudesta sekä 1 momentissa
tarkoitetun maksamisen keskeyttämisen tai lykkäämisen kestosta.

Edellä 1 momentissa mainittuja eläkkeitä maksetaan kuitenkin niiden alentamisesta,
maksamisen keskeyttämisestä ja lykkäämisestä huolimatta aina niin paljon, että etuuden-
saajan saamat eläkkeet ovat yhteensä vähintään kansaneläkelaissa (568/2007) tarkoitetun
täysimääräisen kansaneläkkeen suuruiset.

57 §

Sosiaaliavustusten muutokset

Väestön toimeentulon ja valtion maksuvalmiuden turvaamiseksi 3 §:n 1–3 ja 6 kohdas-
sa tarkoitetuissa poikkeusoloissa voidaan äitiysavustuksen, tuen kansainvälisen lapseksi-
ottamisen kustannuksiin, elatustuen, lapsilisän, lasten kotihoidon tuen, lasten yksityisen
hoidon tuen, asumistuen, työmarkkinatuen, opintorahan, asumislisän, sotilasavustuksen,
sotilasvammakorvauksen, kuntoutusetuuden, maahanmuuttajien erityistuen taikka vastaa-
van muun etuuden sekä toimeentulotuen maksaminen keskeyttää enintään kolmeksi kuu-
kaudeksi tai sitä voidaan lykätä enintään kolmen kuukauden ajan.

Edellä 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa voidaan 3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoi-
tetuissa poikkeusoloissa äitiysavustus, tuki kansainvälisen lapseksiottamisen kustannuk-
siin, elatustuki, lapsilisä, lasten kotihoidon tuki, lasten yksityisen hoidon tuki, asumistuki,
työmarkkinatuki, opintoraha, asumislisä, sotilasavustus, sotilasvammakorvaus, kuntoutu-
setuus, maahanmuuttajien erityistuki taikka vastaava muu etuus sekä toimeentulotuki
enintään kolmen kuukauden ajalta maksaa enintään 50 prosentilla alennettuna. Valtioneu-
voston asetuksella säädetään tarkemmin alennuksen suuruudesta ja alennettujen etuuksien
maksukaudesta sekä 1 momentissa tarkoitetun maksamisen keskeyttämisen tai lykkäämi-
sen kestosta.

57 a §

Väestön maksukyvyn ja toimeentulon turvaaminen

Väestön välttämättömän maksukyvyn ja toimeentulon turvaamiseksi 3 §:n 3 ja 6 koh-
dassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa myönnetään tukea jokaiselle, joka ei maksuliikenteen
häiriön vuoksi voi käyttää varojaan välttämättömien hyödykkeiden hankkimiseen. Tuella
on tarkoitus kattaa ihmisarvoisen elämän kannalta välttämättömät elintarvikkeet, lääkkeet
ja muut vastaavat välttämättömät hyödykkeet. Tuki voidaan suorittaa maksusitoumuksena
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tai muulla vastaavalla menettelyllä. Tuki ei vaikuta oikeuteen saada muita etuuksia. Tuen
takaisinperinnästä säädetään 131 a §:ssä.

Kansaneläkelaitos huolehtii 1 momentissa tarkoitetun tuen myöntämisestä, suorittami-
sesta ja muusta toimeenpanosta. Tuen hakemiseen ja myöntämiseen, tukiasian käsittelyyn
sekä muutoksenhakuun sovelletaan, mitä toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997)
säädetään toimeentulotuen hakemisesta ja myöntämisestä, tukiasian käsittelystä sekä
muutoksenhausta. Tuen määrästä ja maksatuksen järjestämisestä säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella. Hyvinvointialueet huolehtivat niiden henkilöiden toimeentu-
lon turvaamisesta, jotka ovat sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) tarkoitetun välttämättömän
huolenpidon ja toimeentulon turvaamisen tarpeessa.

Jos tuen myöntäminen tai suorittaminen häiriötilanteessa ei ole mahdollista, hyvinvoin-
tialueet huolehtivat väestön välttämättömästä toimeentulosta muilla tavoin. 

Valtio vastaa 1 momentissa tarkoitetun tuen kustannuksista ja korvaa hyvinvointialueil-
le tässä pykälässä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset. 

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 ja
6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa päätöksellään velvoittaa sähköisen viestinnän
palveluista annetussa laissa (917/2014) tarkoitetun teleyrityksen:

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

2) pitämään kunnossa tai rakentamaan taikka jättämään rakentamatta viestintäverkko-
ja;

3) luovuttamaan viranomaiselle tai toiselle teleyritykselle käyttöoikeuden sähköisen
viestinnän palveluista annetun lain 8 luvussa tarkoitettuun omaisuuteen; ministeriö voi
myös päätöksellään kumota teleyritykselle sähköisen viestinnän palveluista annetun lain
nojalla asetetun käyttöoikeuden luovutusvelvollisuuden;

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

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

6) liittämään viestintäverkon yhteen toisen viestintäverkon kanssa tai purkamaan yh-
teenliittämisen;

7) katkaisemaan määräajaksi tai toistaiseksi verkko- tai viestintäpalveluyhteydet tiet-
tyyn maahan tai kansainvälisiin verkko- ja viestintäpalveluihin;

8) ylläpitämään järjestelmiä ja palveluita tietyistä paikoista.
Liikenne- ja viestintäministeriö voi poikkeusoloissa lisäksi päättää yhteiskunnan elin-

tärkeiden toimintojen kannalta välttämättömän viestinnän etuoikeudesta yleisissä viestin-
täverkoissa. Päätös voi kohdistua vain sellaiseen viestintäverkkoon, jossa viestinnän etu-
oikeus on teknisesti mahdollista toteuttaa.

61 §

Radiotaajuuksiin kohdistuvat toimenpiteet

Sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien toimivuuden turvaamiseksi sekä Suomen so-
tilaallisen puolustamisen ja alueellisen koskemattomuuden turvaamisen samoin kuin ylei-
sen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen kannalta välttämättömän viestinnän häi-
riöttömyyden varmistamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö voi 3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa
tarkoitetuissa poikkeusoloissa valtuuttaa Liikenne- ja viestintäviraston:
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1) muuttamaan sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa tarkoitetun radiolu-
van ehtoja;

2) peruuttamaan radioluvan;
3) keskeyttämään radiolupien myöntämisen;
4) kieltämään sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa tarkoitetun radiolähet-

timen tai radiojärjestelmän käytön taikka rajoittamaan 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 ja
6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa päätöksellään velvoittaa sähköisen viestinnän
palveluista annetussa laissa tarkoitetun teleyrityksen, lisäarvopalvelun tarjoajan tai muun
kuin valtionhallinnon yhteisötilaajan taikka näiden lukuun toimivan henkilön:

1) estämään tilapäisesti sähköpostiviestien, tekstiviestien ja muiden vastaavien viesti-
en tai vertaisverkkoliikenteen lähettämisen, välittämisen tai vastaanottamisen;

2) salaamaan tai olemaan salaamatta verkko- ja viestintäpalvelunsa;
3) ryhtymään muihin vastaaviin välttämättömiin toimiin tietoturvaloukkausten torju-

miseksi 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 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa päätöksellään
velvoittaa yksityisen henkilön tai muun kuin valtionhallintoon kuuluvan yhteisön luovut-
tamaan viranomaiselle tai viranomaisen nimeämälle taholle käyttöoikeuden ohjelmistoon,
päätelaitteeseen, tietojärjestelmään, radiolähettimeen, varavoimalaitteeseen taikka näiden
osiin tai lisävarusteisiin, jos luovutus on välttämätön yhteiskunnan elintärkeiden toimin-
tojen ylläpidossa käytettävien verkko- ja viestintäpalveluiden toiminnan turvaamiseksi.

65 §

Sähköistä viestintää ja postitoimintaa koskevat tekniset määräykset

Sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien toimivuuden ja postipalveluiden saatavuuden
turvaamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa 60–64 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien
ja velvollisuuksien teknistä toteuttamista koskevia määräyksiä.

66 §

Tietojärjestelmäalan valmiusyksikkö ja sen tehtävät

Sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien toimivuuden turvaamiseksi, niihin kohdistu-
vien tietoturvauhkien torjumiseksi ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaami-
seksi 3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa työ- ja elinkeinoministeriö voi
liikenne- ja viestintäministeriön esityksestä perustaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksiin alueellisia tietojärjestelmäalan valmiusyksiköitä. Tietojärjestelmäalan val-
miusyksiköitä johtaa ja valvoo Liikenne- ja viestintävirasto.

Tietojärjestelmäalan valmiusyksikön tehtävänä on:
1) pitää yhteyttä läänien johtokeskuksiin tai niiden osiin, puolustusvoimien alueorgani-

saatioon ja muihin alueellisiin viranomaisiin sekä alueen yrityksiin ja yhteisöihin;
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2) sovittaa alueellisesti yhteen liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenne- ja vies-
tintäviraston tämän lain nojalla antamien määräysten ja päätösten täytäntöönpanoa;

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

4) tiedottaa verkko- ja viestintäpalveluiden tarjonnassa tai käytössä tapahtuvista muu-
toksista.

67 §

Polttonesteen säännöstely liikenteessä

Polttonesteen saannin varmistamiseksi maanpuolustuksen, väestön toimeentulon ja
maan talouselämän kannalta välttämättömiin tarkoituksiin 3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoi-
tetuissa poikkeusoloissa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään liikenne-
polttonesteen 30 §:n mukaisen kokonaissäästön jakautumisesta tie-, rautatie-, vesi- ja len-
toliikenteen kesken.

68 §

Tieliikenteen polttonesteen säännöstely

Edellä 3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa tieliikenteen polttonestet-
tä saa myydä ja luovuttaa ainoastaan käyttö- tai ostolupaa vastaan siten kuin tässä luvussa
säädetään.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tieliikenteen polttonesteen säännöstelyn toi-
meenpanoajasta. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella annetaan tarkemmat sään-
nökset polttonesteen säästötavoitteista eri kuluttajaryhmille ja kuluttajille myytävän polt-
tonesteen enimmäismäärästä.

74 §

Tiekuljetusviranomaiset

Tässä luvussa tarkoitettuja tiekuljetusviranomaisia ovat liikenne- ja viestintäministeriö
sekä liikennetehtäviä hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Tiekuljetuksia
johtaa ja valvoo 3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa liikenne- ja vies-
tintäministeriö valtakunnallisesti ja liikennetehtäviä hoitava elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus toimialueellaan. Ne voivat myös rajoittaa tiekuljetuksia siten kuin 75 §:ssä
säädetään.

Liikennetehtäviä hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat perustaa
3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa kuljetusohjausyksikköjä, jotka toi-
mivat liikenne- ja viestintäministeriön johdon ja valvonnan alaisina.

75 §

Tiekuljetukset ja niiden ohjaaminen poikkeusoloissa

Tiekuljetukset on 3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa hoidettava si-
ten, että varmistetaan yhteiskunnan toimivuuden, sotilaallisen puolustusvalmiuden sekä
väestön suojelun, turvallisuuden ja toimeentulon kannalta välttämättömät kuljetukset.

Yhteiskunnan toimivuuden, sotilaallisen puolustusvalmiuden sekä väestön suojelun,
turvallisuuden ja toimeentulon kannalta välttämättömien kuljetusten varmistamiseksi
3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa voi tiekuljetusviranomainen ohjata
luvanvaraisessa liikenteessä käytettävän tiekuljetuskaluston käyttöä ja rajoittaa luvanva-
raista liikennettä ottaen huomioon yhteiskunnan kuljetustarpeet ja muut liikenteen rajoit-
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tamiseen vaikuttavat tekijät. Kuljetuksia on rajoitettava mahdollisimman tasapuolisesti ot-
taen huomioon liikenteenharjoittajien ja niiden asiakkaiden tarpeet.

Julkisen liikenteen turvaamiseksi 3 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa
voivat tiekuljetusviranomaiset muuttaa luvanvaraisen henkilöliikenteen aikatauluja ja
reittejä sekä ohjata joukkoliikenteessä käytettävää kalustoa tilanteen edellyttämällä taval-
la.

76 §

Tieliikenteen rajoittaminen

Poliisi voi 3 §:n 1, 2 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa tiekuljetusviranomai-
sen pyynnöstä 75 §:n 1 momentissa tarkoitettujen kuljetusten turvaamiseksi rajoittaa muu-
ta moottoriajoneuvoliikennettä tai kieltää sen kokonaan määräajaksi tiekuljetusviranomai-
sen määräämillä teillä tai alueilla.

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

77 §

Liikenteenharjoittajan sekä moottoriajoneuvon omistajan ja haltijan velvollisuudet

Luvanvaraista liikennettä harjoittava liikenteenharjoittaja ja yksityiskäyttöön rekiste-
röidyn moottoriajoneuvon omistaja tai haltija on 3 §:n 1, 2 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa velvollinen suorittamaan tiekuljetusviranomaisen määräämiä kuljetuksia,
jos liikennetarve sitä välttämättä vaatii.

78 §

Moottoriajoneuvon käyttöoikeuden luovutusvelvollisuus

Moottoriajoneuvon omistajan tai haltijan on 3 §:n 1, 2 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poik-
keusoloissa maanpuolustuksen, väestönsuojelun, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tai
yhteiskunnan toiminnan turvaamisen kannalta välttämättömien kuljetusten hoitamisen
sitä vaatiessa luovutettava omistamansa tai hallinnassaan oleva moottoriajoneuvo tiekul-
jetusviranomaisen käyttöön.

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

79 §

Vesikuljetusten turvaaminen

Liikenne- ja viestintävirasto johtaa ja valvoo 3 §:n 1, 2 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa vesikuljetuksia. Liikenne- ja viestintäviraston päätöksellä maanpuolus-
tuksen tai yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta välttämättömien
vesikuljetusten toteuttamiseksi voidaan 3 §:n 1, 2 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeuso-
loissa tilapäisesti poiketa voimassa olevista säännöksistä ja määräyksistä, jotka koskevat:

1) vesiväylien avaamista tai sulkemista;
2) jäänmurron, väyläaluspalveluiden taikka saariston yhteysalusliikenteen hoitamista;
3) luotsauspalvelujen käyttämistä tai järjestämistä;
4) vesiliikenteen ohjausta.
Liikenne- ja viestintäviraston on ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä

kuultava asianomaista sotilasviranomaista, Rajavartiolaitosta ja Väylävirastoa. Tarvit-
taessa Liikenne- ja viestintäviraston on kuultava ennen päätöksen tekemistä myös
asianomaista poliisiviranomaista. Jos asia on erityisestä syystä ratkaistava viivytyksettä,
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Liikenne- ja viestintävirasto voi tehdä päätöksen ilman kuulemista. Sen on kuitenkin vä-
littömästi ilmoitettava päätöksestä edellä mainituille viranomaisille.

Satamien sulkemisesta 3 §:n 1, 2 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa päättää
valtioneuvosto. Liikenne- ja viestintävirasto voi maanpuolustuksen tai yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta välttämättömien vesikuljetusten loppuunsaat-
tamiseksi lisäksi määrätä satamien ahtauskaluston sijoittamisesta sekä tilapäisesti, enin-
tään kuukauden ajaksi kerrallaan, määrätä alusten lastaamisessa tai purkamisessa tarvitta-
van henkilöstön toimimaan muussa satamassa kuin missä heidän vakituinen työpaikkansa
on. Valtio vastaa henkilöstölle siirtymisestä aiheutuvista matkakustannuksista ja kohtuul-
lisista elinkustannuksista.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi 3 §:n 1, 2 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeuso-
loissa yhteiskunnan elintärkeiden vesikuljetusten turvaamiseksi määrätä Liikenne- ja vies-
tintäviraston pidättäytymään enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan poistamasta alusta
Suomen liikenneasioiden rekisteristä.

80 §

Merenkulun ja muun vesiliikenteen polttonesteen säännöstely

Maanpuolustuksen tai yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta välttämättö-
mien vesikuljetusten turvaamiseksi 3 §:n 1, 2 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa
Liikenne- ja viestintävirasto voi päätöksellään rajoittaa yksityishenkilöiden ja yritysten
sekä varustamotoimintaa harjoittavien yritysten ja laitosten oikeutta ostaa polttonestettä
asettamalla niille määrällisen kiintiön, jota ne eivät ostoissaan saa tiettynä ajanjaksona
ylittää. Liikenne- ja viestintävirasto voi kuitenkin myöntää luvan kiintiön ylittämiseen, jos
se on välttämätöntä maanpuolustuksen tai yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannal-
ta tärkeitä kuljetuksia hoitavan yrityksen tai laitoksen toiminnan turvaamiseksi tai jos sii-
hen on muu poikkeusolojen aikaisten vesikuljetusten järjestämisen kannalta painava syy.

81 §

Ilmakuljetusten turvaaminen

Liikenne- ja viestintävirasto johtaa ja valvoo 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poik-
keusoloissa ilmakuljetuksia ja liikennettä yhteistoiminnassa ilmavoimien kanssa.

Liikenne- ja viestintävirasto voi yhteiskunnan toimivuuden ja sotilaallisen puolustus-
valmiuden turvaamiseksi:

1) kieltää siviili-ilmailun tai rajoittaa sitä koko valtakunnan alueella tai sen osassa;
2) päättää lentopaikkojen tarkemmasta käyttämisestä ja niiden käyttämisen rajoittami-

sesta.
Liikenne- ja viestintäviraston on ennen 2 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä

kuultava asianomaista sotilasviranomaista. Jos asia on erityisestä syystä ratkaistava viivy-
tyksettä, Liikenne- ja viestintävirasto voi tehdä päätöksen ilman kuulemista. Sen on kui-
tenkin välittömästi ilmoitettava päätöksestä asianomaiselle sotilasviranomaiselle.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää lentoasemien hallinnosta ja niiden toimin-
nan järjestämisestä 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa.

82 §

Lentoliikenteen polttonesteen sekä varaosien ja tarvikkeiden säännöstely

Ilmakuljetusten turvaamiseksi 3 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa
Liikenne- ja viestintävirasto voi säännöstellä ilmakuljetuksissa käytettävää lentopetrolia
ja lentobensiiniä. Säännöstelyn piiriin eivät kuulu valtion omistamat tai sen käyttöön otta-
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mat ilma-alukset tai valtion tilaamat lennot, ellei valtioneuvoston asetuksella toisin sääde-
tä.

Liikenne- ja viestintävirasto päättää lentoliikenteen harjoittajille myytävästä lento-
petrolin ja lentobensiinin kiintiöstä kalenterikuukausittain etukäteen käyttäen laskentape-
rusteena kiintiön hakijan osoittamaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan Suomessa
ostetun polttoaineen määrää. Jos lentoliikenteen harjoittajan toiminta on edellisestä vuo-
desta merkittävästi muuttunut, kiintiö määrätään vastaamaan toiminnaltaan ja kalustoltaan
vastaavan lentoliikenteen harjoittajan kiintiötä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi perustellusta syystä antaa luvan ylittää kiintiö tai siirtää
kiintiö toiselle lentoliikenteen harjoittajalle osaksi tai kokonaan. Liikenne- ja viestintävi-
rasto voi lisäksi perustellusta syystä sallia polttoaineen jakamisen yksittäistä lentoa varten.

Jos 1 momentissa tarkoitettu polttonesteen säännöstely on otettu käyttöön, lentoliiken-
teen harjoittaja saa hankkia ilmakuljetusten järjestämiseksi tarpeellisia varaosia ja tarvik-
keita vain Liikenne- ja viestintäviraston myöntämää ostolupaa vastaan. Ostolupa myönne-
tään, jos se on tarpeen maanpuolustuksen tai yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kan-
nalta tärkeiden kuljetusten turvaamiseksi tai jos siihen on muu poikkeusolojen aikaisten
ilmakuljetusten järjestämisen kannalta painava syy.

83 §

Rautatiekuljetusten järjestäminen poikkeusoloissa

Rautatiekuljetukset on 3 §:n 1, 2 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa järjestet-
tävä siten, että varmistetaan maanpuolustuksen, yhteiskunnan toimivuuden sekä väestön
turvallisuuden ja toimeentulon kannalta välttämättömät kuljetukset sekä hoidetaan muut
yhteiskunnan kannalta tarpeelliset kuljetukset.

Yhteiskunnan toimivuuden ja sotilaallisen puolustusvalmiuden kannalta tärkeiden rau-
tatiekuljetusten turvaamiseksi 3 §:n 1, 2 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa lii-
kenne- ja viestintäministeriö voi päätöksellään rajoittaa rautatieyrityksen muuta toimintaa
ja velvoittaa rautatieyrityksen hoitamaan yhteiskunnan toimivuuden tai maan talouselä-
män kannalta välttämättömiä kuljetuksia.

Väylävirasto voi muuttaa rautatielainsäädännön nojalla tehtyä päätöstä ratakapasiteetin
myöntämisestä, jos rautatiekuljetusten uudelleen järjestäminen sitä välttämättä vaatii.

84 §

Kiireelliset evakuointikuljetukset

Liikenne- ja viestintäministeriö voi 3 §:n 1, 2 ja 4–6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeus-
oloissa määrätä luvanvaraista liikennettä harjoittavan liikenteenharjoittajan, rautatieyri-
tyksen, ilmailutoimintaan oikeuttavan luvan tai hyväksynnän haltijan ja suomalaisen va-
rustamon hoitamaan poikkeusolojen takia välttämättömiä henkilöiden ja omaisuuden eva-
kuointikuljetuksia.

Kuljetukset on hoidettava ilman aiheetonta viivytystä.

85 §

Liikenne- ja viestintäministeriön toimivalta määrätä kuljetuksista

Maanpuolustuksen, väestönsuojelun ja yhteiskunnan toimivuuden turvaamisen sekä
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen varmistamisen kannalta välttämättömien kuljetus-
ten turvaamiseksi 3 §:n 1, 2 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa liikenne- ja vies-
tintäministeriö voi antaa viranomaisille määräyksiä eri kuljetusmuotojen yhteistoiminnas-
ta yksilöidyn kuljetuksen tai kuljetusten hoitamiseksi. Ministeriö voi myös päätöksellään
velvoittaa luvanvaraista liikennettä harjoittavan liikenteenharjoittajan, rautatieyrityksen,
13
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ilmailutoimintaan oikeuttavan luvan tai hyväksynnän haltijan ja suomalaisen varustamon
hoitamaan kuljetuksen päätöksessä yksilöidyllä tavalla, jos kuljetusta ei voida hoitaa
muulla tavalla.

86 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toiminta

Väestön sosiaali- ja terveydenhuollon turvaamiseksi 3 §:n 1, 2 ja 4–6 kohdassa tarkoi-
tetuissa poikkeusoloissa sosiaali- ja terveysministeriö sekä toimialueellaan aluehallintovi-
rasto voi päätöksellään velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön:

1) laajentamaan tai muuttamaan toimintaansa;
2) siirtämään toimintansa kokonaan tai osaksi oman toimialueensa tai sijaintipaikkansa

ulkopuolelle taikka järjestämään toimintaa myös toimialueensa ulkopuolella;
3) sijoittamaan hoidon tai huollon tarpeessa olevia henkilöitä toimintayksikköönsä sii-

tä riippumatta, mitä asiasta on säädetty, määrätty tai sovittu;
4) luovuttamaan toimintayksikön tai osan siitä hyvinvointialueen tai valtion viran-

omaisten käyttöön.

87 §

Muu terveydenhuollon ohjaaminen

Väestön terveydenhuollon turvaamiseksi 3 §:n 1, 2 ja 4–6 kohdassa tarkoitetuissa poik-
keusoloissa sosiaali- ja terveysministeriö voi päätöksellään velvoittaa lääketehtaan, lääke-
tukkukaupan, apteekkiliikkeen harjoittamiseen oikeutetun sekä sellaisen yhteisön ja yksi-
tyisen elinkeinonharjoittajan, joka toimittaa terveydenhuollossa käytettäviä tavaroita tai
palveluja taikka muuten toimii terveydenhuollon alalla:

1) laajentamaan tai muuttamaan toimintaansa;
2) siirtämään toimintansa kokonaan tai osaksi oman toimialueensa tai sijaintipaikkansa

ulkopuolelle taikka järjestämään toimintaa myös toimialueensa ulkopuolella.

88 §

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä terveydensuojelu

Väestön sosiaali- ja terveydenhuollon turvaamiseksi 3 §:n 1 ja 4–6 kohdassa tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää, että kunta voi luopua:

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

2) sosiaalihuoltolain (1301/2014) 36 §:ssä tarkoitetuista palvelutarpeen arvioinneista; 
3) varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisen varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta,

jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin; 
4) terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen ilmoituksenvaraiseen toimintaan liittyvi-

en ilmoitusten käsittelystä ja päätöksenteosta sekä asuntojen terveyshaittojen selvittämi-
seen liittyvistä tehtävistä. 

93 §

Palvelussuhteen ehdoista poikkeaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja po-

liisitoimessa palvelussuhteen ehdoista voidaan poiketa 1 momentissa tarkoitetulla tavalla
väestön terveydenhuollon, toimeentulon tai turvallisuuden vuoksi myös 3 §:n 4–6 kohdas-
14
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sa tarkoitetuissa poikkeusoloissa. Palvelussuhteen ehdoista voidaan yhteiskunnan toimin-
takyvyn ja turvallisuuden suojaamiseksi poiketa 1 momentissa tarkoitetulla tavalla 3 §:n
6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa myös Rajavartiolaitoksessa, Maahanmuuttovi-
rastossa, julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) 6 §:n
1 momentissa tarkoitetussa yhtiössä, valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelu-
jen järjestämisestä annetun lain (1226/2013) 5 §:n 1 momentissa tarkoitetussa palvelukes-
kuksessa, Liikenne- ja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksessa ja taajuushallinnos-
sa, Ilmatieteen laitoksessa sekä yhtiössä, joka hoitaa lain nojalla luotsausta, ilmaliikenne-
palvelua taikka Väyläviraston järjestämisvastuulla olevaa liikenteenohjaus- tai hallinta-
palvelua.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

94 §

Irtisanomisoikeuden rajoittaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, pelastustoimessa ja hätäkeskustoiminnassa ir-

tisanomisoikeutta voidaan rajoittaa 1–3 momentissa tarkoitetulla tavalla väestön välttä-
mättömän terveydenhuollon, vähimmäistoimeentulon tai turvallisuuden vuoksi myös
3 §:n 4–6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa. Irtisanomisoikeutta voidaan yhteis-
kunnan toimintakyvyn turvaamiseksi tai väestön suojaamiseksi 3 §:n 6 kohdassa tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa rajoittaa 1–3 momentissa tarkoitetulla tavalla myös poliisitoimes-
sa, Rajavartiolaitoksessa, Maahanmuuttovirastossa, julkisen hallinnon turvallisuusverk-
kotoiminnasta annetun lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetussa yhtiössä, valtion yhteisten
tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 §:n 1 momentissa tar-
koitetussa palvelukeskuksessa, Liikenne- ja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskukses-
sa ja taajuushallinnossa, Ilmatieteen laitoksessa sekä yhtiössä, joka hoitaa lain nojalla
luotsausta, ilmaliikennepalvelua taikka Väyläviraston järjestämisvastuulla olevaa liiken-
teenohjaus- tai hallintapalvelua.

95 §

Työvelvolliset

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

Lisäksi 3 §:n 4–6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa on jokainen Suomessa asuva,
jolla on kotikuntalain mukaan kotikunta Suomessa, joka toimii terveydenhuollon alalla,
on saanut koulutusta tällä alalla ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, velvollinen te-
kemään tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi välttämätöntä työtä terveydenhuollossa.
Määräys tällaiseen työhön voidaan antaa korkeintaan kahdeksi viikoksi kerrallaan. Mää-
räys voidaan uusia kerran.

103 §

Työvelvollisuusrekisteri

Työ- ja elinkeinoministeriö perustaa 3 §:n 1, 2 ja 4–6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeus-
oloissa työvelvollisuuden täytäntöönpanoa ja työvoiman ohjausta varten työvelvollisuus-
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rekisterin, jonka rekisterinpitäjä on työ- ja elinkeinoministeriö. Rekisterin tietoja käyttävät
ja tietoja rekisteriin tallentavat myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä työ-
ja elinkeinotoimistot. Näiden viranomaisten on varmistettava tietojen virheettömyys en-
nen niiden tallentamista. 

Työvelvollisuusrekisteri sisältää tietoja työvelvollisista ja työnantajista. Rekisteriin tal-
lennetaan työvelvollisen tunnistetiedot. Rekisteriin voidaan lisäksi tallentaa tietoja työvel-
vollisen ammatista, koulutuksesta ja työllisyydestä sekä huoltovelvollisuudesta, työky-
vystä ja käytettävyydestä. Rekisteriin tallennetaan lisäksi tietoja työnantajien nimistä ja
tuotanto- tai palvelutoimialoista sekä toimipaikkojen sijainnista. Työkykyyn liittyvät ter-
veydentilaa tai vammaisuutta koskevat tiedot saa tallentaa, jos tietojen käsittely on välttä-
mätöntä niiden huomioon ottamiseksi 99 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Työvoimaviranomaisella on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, oi-
keus saada 1 momentissa tarkoitettua rekisteriä varten tarpeellisia tietoja rekisteröidyn li-
säksi myös väestö- ja eläketurvarekistereistä sekä lääkintä- ja terveydenhuollossa työs-
kentelevien henkilöiden tietoja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston rekiste-
reistä. Lisäksi työvoimaviranomaisella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada
muilta viranomaisilta työvelvollisuuden tarkoituksenmukaisen toteuttamisen kannalta tar-
peellisia tietoja yritysten tai muiden yhteisöjen merkityksestä maanpuolustukselle tai
maan talouselämän jatkuvuuden turvaamiselle.

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

Tiedot poistetaan työvelvollisuusrekisteristä kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun tä-
män lain II osan soveltaminen on päättynyt. Poistettavat tiedot arkistoidaan. Arkistotoi-
men tehtävistä ja arkistoon siirrettävistä asiakirjoista on voimassa, mitä arkistolaissa
(831/1994) tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

104 §

Valtion viraston ja laitoksen sekä henkilöstön siirtäminen

Hallintotehtävien hoitamiseksi 3 §:n 1, 2 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa
valtioneuvosto voi päättää alaisensa viraston, laitoksen tai valtion liikelaitoksen siirtämi-
sestä tilapäisesti toiselle paikkakunnalle.

Sen estämättä, mitä valtion virkamieslaissa säädetään, ministeriö voi 3 §:n 1, 2 ja 6 koh-
dassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa päätöksellään velvoittaa valtion palveluksessa olevan
henkilön siirtymään hoitamaan tilapäisesti toista virkaa tai tehtävää. Valtion palveluksessa
olevan henkilön siirtymisestä hallinnonalalta toiselle päättää kuitenkin valtiovarainminis-
teriö. Tällöin valtiovarainministeriön on ennen siirtämispäätöstä kuultava asianomaisia
ministeriöitä.

109 §

Opetus ja koulutus

Edellä 3 §:n 1, 2 ja 4–6 kohdassa tarkoitetuissa 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 ai-
kuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998), vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa
(632/1998), taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998), ammattikorkeakoulu-
laissa (351/2003) ja yliopistolaissa (558/2009) säädetyn opetus- ja muun toiminnan kes-
keytettäväksi tai siirrettäväksi toiselle paikkakunnalle, jos se on välttämätöntä väestön
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siirtämisen tai oleskelu- ja liikkumisrajoitusten vuoksi taikka muutoin väestön suojaami-
seksi. Jos jonkin alueen väestöä siirretään 121 §:n nojalla muualle, valtioneuvoston ase-
tuksella voidaan säätää, että esi- ja perusopetuksen järjestämisestä siirretyille oppilaille
vastaa tilapäisesti oppilaan asuinkunnan sijasta se kunta, jonka alueelle oppilas on siirret-
ty.

Edellä 3 §:n 1, 2 ja 4–6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa voidaan välttämättömien
opetus- ja koulutuspalveluiden turvaamiseksi rajoittaa 1 momentissa tarkoitetun toiminnan
järjestäjälle säädettyä tai määrättyä opetus- tai muun toiminnan järjestämisvelvollisuutta
sekä velvollisuutta ateria-, kuljetus- ja majoitusetuuksien järjestämiseen siten kuin valtio-
neuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö voi yli-
oppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain (502/2019) 4 §:n 1 momentin estämättä lykä-
tä ylioppilastutkinnon järjestämistä enintään kuudella kuukaudella kerrallaan.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden vaikutukset toiminnan kustan-
nuksiin voidaan ottaa huomioon opetustoimen valtionosuuksia ja -avustuksia myönnet-
täessä siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään.

116 §

Väestönsuojeluvelvollisuus

Edellä 3 §:n 1, 2, 4 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa jokainen Suomessa asu-
va, jolla on kotikuntalain mukaan kotikunta Suomessa ja joka on täyttänyt 18 mutta ei
68 vuotta, on velvollinen suorittamaan sammutus-, pelastus-, ensiapu-, huolto-, raivaus- ja
puhdistustehtäviä sekä väestönsuojeluorganisaation johto- ja erityistehtäviä, hätäkeskus-
tehtäviä taikka muita näihin rinnastettavia, väestön suojelemiseksi välttämättömiä tehtä-
viä.

Määräys väestönsuojelutehtäviin voidaan 3 §:n 4 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeus-
oloissa antaa korkeintaan kahdeksi viikoksi kerrallaan ja se voidaan uusia kerran. Väes-
tönsuojeluvelvollisuutta toimeenpantaessa otetaan huomioon 99 §:ssä tarkoitetut rajoituk-
set. Väestönsuojeluvelvollisuuden perusteella tehtävään työhön sovelletaan 101 §:ää. Tar-
kemmat säännökset väestönsuojeluvelvollisuuden täyttämisestä annetaan valtioneuvoston
asetuksella.

Väestönsuojelun varautumistehtävien rekisteristä säädetään erikseen.

118 §

Liikkumis- ja oleskelurajoitukset väestön suojaamiseksi

Edellä 3 §:n 1, 2 ja 4–6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa valtioneuvoston ase-
tuksella voidaan tilapäisesti, enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, kieltää oikeus
oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella taikka rajoittaa niitä, jos se on vält-
tämätöntä ihmisten henkeä tai terveyttä uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi.

17 a luku

Rajaturvallisuuden sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen

122 a §

Kuljetuspalvelun tarjoajan velvollisuus suorittaa kuljetuksia

Liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) tarkoitettu kuljetuspalvelun tarjoaja
on 3 §:n 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa velvollinen suorittamaan rajaturvalli-
suuden tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi välttämättömiä kuljetuk-
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sia. Liikenne- ja viestintäministeriö määrää kuljetusten suorittamisesta poliisin, Rajavar-
tiolaitoksen tai Maahanmuuttoviraston esityksestä.

122 b §

Velvollisuus luovuttaa rakennuksia ja huoneistoja

Maahanmuuttovirasto voi vastaanottopalvelujen järjestämistä varten tarvittavien tilojen
riittävyyden varmistamiseksi 3 §:n 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa päätöksel-
lään velvoittaa rakennuksen tai huoneiston omistajan tai haltijan luovuttamaan vähintään
30 henkilön yhteismajoittamiseen soveltuvan rakennuksen tai huoneiston Maahanmuutto-
viraston käyttöön. Valtioneuvoston asetuksella säädetään, missä kunnissa toimivaltuutta
voidaan käyttää.

Edellä 1 momentissa säädetty velvollisuus ei koske vakituisessa asumiskäytössä olevaa
huoneistoa eikä rakennuksen osaa. Velvollisuudesta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa
rakennuksen tai huoneiston omistajalle tai haltijalle.

122 c §

Liikkumis- ja oleskelurajoitukset yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi

Edellä 3 §:n 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa voidaan valtioneuvoston asetuk-
sella tilapäisesti, enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan, kieltää oikeus oleskella ja liikkua
tietyllä paikkakunnalla tai sen osassa taikka rajoittaa sitä, siltä osin kuin se on välttämä-
töntä yleistä järjestystä ja turvallisuutta erityisen vakavasti ja laajamittaisesti vaarantavan
uhkan torjumiseksi tai tilanteen hallintaan saattamiseksi.

Poliisi valvoo rajoituksen noudattamista.

126 §

Tiedotusten julkaisuvelvollisuus

Julkaisija ja ohjelmatoiminnan harjoittaja ovat velvollisia korvauksetta julkaisemaan
tai lähettämään valtioneuvoston, ministeriön, aluehallintoviraston, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen, kunnanhallituksen, poliisin, Rajavartiolaitoksen sekä sotilas- tai pe-
lastusviranomaisen tämän lain soveltamista tai noudattamista koskevat tiedotukset, jotka
tämän lain tarkoituksen saavuttamiseksi on saatettava nopeasti koko väestön tai tietyn
alueen asukkaiden tietoon. Tällainen tiedotus on viivytyksettä sellaisenaan julkaistava
asianomaisessa aikakautisessa julkaisussa, verkkojulkaisussa tai ohjelmassa.

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, 122, 122 a tai 122 b §:n nojalla toteutetun toimenpiteen johdosta kärsinyt vahin-
koa, jota hänelle ei korvata muun lain nojalla, suoritetaan hänelle vahingosta täysi korvaus
valtion varoista.

Jos vahinkoa on vahingon kärsineen varallisuusolot ja muut olosuhteet huomioon ot-
taen pidettävä vähäisenä tai jos valtiontaloudelliset tai kansantaloudelliset syyt sitä vahin-
kojen suuren määrän vuoksi välttämättä vaativat, suoritetaan vahingosta kohtuullinen kor-
18



706/2022  
vaus. 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.

131 a §

Maksukyvyn ja toimeentulon turvaamiseksi myönnetyn tuen takaisinperintä 

Edellä 57 a §:ssä tarkoitettu tuki peritään takaisin. Tukea myöntänyt viranomainen an-
taa takaisinperinnästä päätöksen. Takaisinperinnästä voidaan kuitenkin luopua joko koko-
naan tai osittain, jos se katsotaan kohtuulliseksi eikä tuen maksaminen ole johtunut etuu-
den saajan tai hänen edustajansa vilpillisestä menettelystä tai jos maksettu määrä on vä-
häinen. Takaisinperinnästä voidaan luopua kokonaan takaisinperintää koskevan päätök-
sen antamisen jälkeen myös, jos takaisinperintää ei etuuden saajan taloudellinen tilanne
huomioon ottaen ole enää tarkoituksenmukaista jatkaa tai jos perinnän jatkamisesta aiheu-
tuisi perimättä olevaan etuuden määrään nähden kohtuuttomat kustannukset. Takaisinpe-
rinnästä on luovuttava, jos se johtaisi toimeentulotuen tarpeeseen.

Takaisinperintäpäätökseen haetaan muutosta 130 §:ssä säädetyllä tavalla. Takaisinpe-
rintää koskeva lainvoimainen päätös saadaan panna täytäntöön kuten lainvoimainen tuo-
mio.

Tuki voidaan periä takaisin myös ottamalla se vähennyksenä huomioon samalta ajalta
myöhemmin maksettavien 56 §:n 1 momentissa tarkoitettujen etuuksien määrässä. Toi-
meentulon turvaamiseksi maksetun 57 a §:ssä tarkoitetun tuen huomioon ottamiseen mak-
settaessa samalta ajalta myöhemmin 56 §:n 1 momentissa tarkoitettua etuutta sovelletaan,
mitä kyseisen etuuden takaisinperinnästä kuittaamalla säädetään. 

133 §

Valmiuslakirikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) jättää noudattamatta työnvälityspakkoa koskevan 91 §:ssä säädetyn velvollisuuden,

irtisanomista koskevan 94 §:ssä säädetyn velvollisuuden tai työehtoja koskevan 101 §:n 1
momentissa säädetyn velvollisuuden,

2) laiminlyö täyttää 95 §:n nojalla määrätyn työvelvollisuuden tai 116 §:n nojalla mää-
rätyn väestönsuojeluvelvollisuuden tai laiminlyö 104 §:ssä säädetyn velvollisuuden siir-
tyä,

3) laiminlyö täyttää 45, 63, 78, 86, 110, 112, 113, 117, 119, 122 tai 122 b §:n nojalla
määrätyn luovutusvelvollisuuden taikka 111 tai 122 a §:n nojalla määrätyn suorittamis-
velvollisuuden taikka

4) rikkoo 115, 118 tai 122 c §:n nojalla annettua liikkumis- tai oleskelukieltoa tai -ra-
joitusta,

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

————
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2022.
Tämän lain 57 a §:ssä hyvinvointialueille säädettyjen tehtävien hoitamisesta vastaavat

31 päivään joulukuuta 2022 kunnat.
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