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Oikeusministeriölle 
 
 
 
 
 
Oikeusministeriö asetti 17. päivänä joulukuuta 2003 toimikunnan uudistamaan valmius-
lainsäädäntöä. Valmiuslain uudistamisen tavoitteena on saattaa valmiuslaki kaikilta osiltaan 
vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Lisäksi tavoitteena on johdonmukainen ja ajantasainen 
toimivaltuuksien järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että kulloisessakin poikkeustilanteessa voidaan 
tehdä tilanteen hallitsemiseksi tarvittavat päätökset ja toteuttaa näiden päätösten edellyttämät 
toimenpiteet. 
  
Toimikunnan tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi valmiuslaiksi. Erityisesti toimikunnan tulee 
selvittää, millaisin lainsäädännöllisin ratkaisuin valmiuslaki voidaan saattaa perustuslain 
mukaiseksi. Samalla toimikunnan tulee selvittää valmiuslain toimivaltuussäännösten ajanmukaisuus 
ja tehdä niitä koskevat tarvittavat ehdotukset. Työssään toimikunnan tulee ottaa huomioon myös 
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia (2003) sekä syksyllä 2004 annettava 
turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko.  Toimikunnan tulee työnsä aikana kuulla laajasti eri 
hallinnonalojen, elinkeinoelämän ja työmarkkinajärjestöjen edustajia sekä olla yhteydessä 
turvallisuus- ja puolustusasiain komiteaan.  
 
Toimikunnan tulee laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Työnsä alkuvaiheessa 
toimikunnan tuli keskittyä perustuslakikysymyksiin ja antaa asiasta väliraportti 15. päivään 
toukokuuta 2004 mennessä.  
 
Toimikunnan puheenjohtajaksi kutsuttiin lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo oikeusministeriöstä ja 
varapuheenjohtajaksi lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen puolustusministeriöstä sekä jäseniksi 
alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen valtioneuvoston kansliasta, apulaisosastopäällikkö, nykyisin 
osastopäällikkö Aapo Pölhö ulkoasiainministeriöstä, hallitusneuvos Esko Koskinen sisäasiain-
ministeriöstä, lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen valtiovarainministeriöstä, vanhempi 
hallitussihteeri Salla Rinne opetusministeriöstä, hallitusneuvos Timo Tolvi maa- ja metsätalous-
ministeriöstä, hallitusneuvos Hannu Pennanen liikenne- ja viestintäministeriöstä, vanhempi 
hallitussihteeri Kari Mäkinen kauppa- ja teollisuusministeriöstä, hallitusneuvos Jaana Koski 
sosiaali- ja terveysministeriöstä, johtaja Matti Pukkio työministeriöstä sekä hallitusneuvos Klaus 
Frösén ympäristöministeriöstä. Toimikunnan pysyviksi asiantuntijoiksi kutsuttiin valiokuntaneuvos 
Risto Eerola ja professori Kaarlo Tuori Helsingin yliopistosta. Toimikunnan sihteereiksi nimettiin 
tutkija Liisa Vanhala oikeusministeriöstä ja nuorempi hallitussihteeri Marko Hasari puolustus-
ministeriöstä. 
 
Toimikunta otti nimekseen valmiuslakitoimikunta. Toimikunta on kokoontunut toistaiseksi 
yksitoista kertaa. Toimeksiannon mukaisesti toimikunta on työnsä alkuvaiheessa keskittynyt 
erityisesti valmiuslainsäädännön perustuslakikysymyksiin.  



  
 

 
Toimikunta on kuullut asiantuntijoina professori Mikael Hidéniä Helsingin yliopistosta, professori 
(emeritus) Antero Jyränkiä, hallintoneuvos Heikki Kannista korkeimmasta hallinto-oikeudesta, 
assistentti Juha Lavapuroa Turun yliopistosta, pankinjohtaja Matti Louekoskea Suomen Pankista, 
vanhempaa hallitussihteeriä Matti Piispasta turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristöstä, 
kansleri (emeritus) Kauko Sipposta sekä professori Veli-Pekka Viljasta Turun yliopistosta. Lisäksi 
professori Martin Scheinin Åbo Akademista on antanut toimikunnalle kirjallisen asiantuntija-
lausunnon. 
 
Toimikunnan välimietinnössä käsitellään valmiuslainsäädäntöä valtiosääntöoikeudellisesta 
näkökulmasta. Lisäksi luodaan lyhyt katsaus valmiuslainsäädännön EU-oikeudellisiin näkökohtiin. 
Toimikunta on alustavasti käsitellyt valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien muutostarpeita eri 
ministeriöiden hallinnonaloilla. Toimikunta esittää kannanottonsa ja ehdotuksensa niihin kuitenkin 
vasta loppumietinnössään. Lähtökohtana toimikunnan työssä on se, että poikkeuksellisissa 
tilanteissa tarpeelliset ja riittävät toimivaltuudet turvataan lainsäädännössä.  
 
Valmiuslain selkeimpinä valtiosääntöoikeudellisina ongelmina toimikunta pitää nykyisen 
valmiuslain poikkeuslakiluonnetta, lainsäädäntövallan delegointiasetelmaa sekä valmiuslain 
poikkeusolomääritelmän laajuutta poikkeusoloja koskevaan perustuslain 23 §:ään verrattuna. 
Toimikunta on työssään hahmotellut alustavia sääntelyvaihtoehtoja, joiden mukaan nämä 
valtiosääntöoikeudelliset ongelmat saataisiin ratkaistua.  
  
Saatuaan välimietintönsä valmiiksi toimikunta luovuttaa sen kunnioittavasti Oikeusministeriölle ja 
jatkaa toimeksiantonsa mukaisesti työtään, jonka tulee valmistua toukokuun loppuun 2005 
mennessä. 
 
Helsingissä 13. päivänä toukokuuta 2004 
 
 
 

Matti Niemivuo  Seppo Kipinoinen  
 
 
Heikki Aaltonen   Klaus Frösén   Jaana Koski  
 
 
Esko Koskinen   Pekka Laajanen   Kari Mäkinen 
 
 
Hannu Pennanen   Matti Pukkio   Aapo Pölhö   
 
 

Salla Rinne    Timo Tolvi     
 
 

Risto Eerola    Kaarlo Tuori  
 

 
Marko Hasari   Liisa Vanhala 
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TIIVISTELMÄ 
Nykyinen valmiuslaki tuli voimaan 1. päivänä syyskuuta 1991. Se on siis valmisteltu ja säädetty 
ennen perusoikeus- ja perustuslakiuudistuksia. Valmiuslakiin on sen voimassaoloaikana tehty 
muutoksia, mutta sitä ei ole aikaisemmin tarkasteltu kokonaisuutena suhteessa uuteen 
perustuslakiin. 
 
Oikeusministeriö asetti 17. päivänä joulukuuta 2003 toimikunnan uudistamaan valmiuslain-
säädäntöä. Valmiuslain uudistamisen tavoitteena on, että valmiuslaki saatetaan kaikilta osiltaan 
vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Lisäksi valmiuslain uudistamisen tavoitteena on 
johdonmukainen ja ajantasainen toimivaltuuksien järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että 
kulloisessakin poikkeustilanteessa voidaan tehdä tilanteen hallitsemiseksi tarvittavat päätökset ja 
toteuttaa näiden päätösten edellyttämät toimenpiteet.  
 
Valmiuslakitoimikunta on toimeksiannon mukaisesti keskittynyt työnsä alkuvaiheessa valmius-
lainsäädännön perustuslakikysymyksiin. Toimikunta on arvioinut valmiuslainsäädännön 
valtiosääntöoikeudellisia ongelmakohtia ja hahmotellut alustavia sääntelymalleja. Sen lisäksi 
toimikunnan välimietinnössä käsitellään lyhyesti poikkeusoloihin liittyvää sääntelyä EU-oikeuden 
kannalta. 
 
Valmiuslaki ja uusi perustuslaki 
 
Yleisarviona valmiuslakitoimikunta toteaa, että valmiuslain suurimmat valtiosääntöoikeudelliset 
ongelmat ovat sääntelyn rakentuminen lainsäädäntövallan delegoinnille, valmiuslain poikkeusolo-
määritelmän laajuus perustuslain 23 §:ään verrattuna sekä valmiuslain poikkeuslakiluonne.  
 
Valmiuslain sääntelylle on tyypillistä delegointiasetelma, jossa perusoikeuksien rajoittamista 
koskevaa säädösvaltaa siirretään valtioneuvoston käytettäväksi. Perusoikeuksiin puuttumisen 
perustuminen asetustasoiseen sääntelyyn on ongelmallista perustuslain 80 ja 23 §:ään sekä perus-
oikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin sisältyvän lailla säätämisen vaatimuksen näkökulmasta. 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on kahdesti kiinnittänyt huomiota tarpeeseen selvittää 
mahdollisuuksia siihen, että valmiuslaissa luovuttaisiin sääntelyn rakentumisesta lainsäädäntövallan 
delegoinnin varaan (PeVL 1/2000 vp ja PeVL 57/2002 vp).  
 
Perustuslain 23 § koskee perusoikeuksia poikkeusoloissa. Säännöksen mukaan perusoikeuksista 
voidaan säätää lailla sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä Suomeen 
kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen samoin kuin vakavuudeltaan aseelliseen hyökkäykseen lain 
mukaan rinnastettavien, kansakuntaa uhkaavien poikkeusolojen aikana ja jotka ovat Suomen 
kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia. Säännöksessä aseellinen hyökkäys asetetaan 
vertailukohteeksi muille poikkeusoloille. Tällä perusteella lähtökohta vaikuttaisi olevan se, etteivät 
muut kuin sotilaallista uhkaa sisältävät kriisit olisi perustuslain 23 §:ssä tarkoitettuja poikkeusoloja.  
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on katsonut, että valmiuslain soveltamisalan määrittely on 
perustuslain 23 §:n määrittelyä laajempi ainakin taloudellisten kriisien ja suuronnettomuuksien 
osalta (valmiuslain 2 §:n 4 ja 5 kohta, PeVL 1/2000 vp). Toimikunta toteaa lisäksi, että myös muita 
kohtia valmiuslain soveltamisalan määrittelyssä voi olla tarpeen tarkentaa. 
 
Valmiuslaki on säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä. Syynä säätämisjärjestyksen valintaan 
olivat osittain lainsäädäntövallan delegointi ja silloisen hallitusmuodon 16 §:n määritelmää laajempi 
soveltamisalan määrittely. Uuden perustuslainkin mukaan perustuslaista voidaan säätää rajattuja 
poikkeuksia perustuslain säätämisjärjestyksessä. Tämä mahdollisuus on kuitenkin huomattavasti 
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kaventunut verrattuna perustuslakiuudistusta edeltäneeseen tilanteeseen. Perustuslain 
säätämisvaiheessa lähtökohtana pidettiin sitä, että poikkeuslakimenettelyn käyttöön suhtaudutaan 
pidättyvästi. Mahdolliset ristiriidat perustuslain ja lakiehdotuksen välillä tulisi ensisijaisesti poistaa 
muuttamalla lakiehdotusta, eikä säätämällä laki poikkeuslakina (HE 1/1998 vp, PeVM 10/1998 vp). 
 
Toimikunta toteaa, että lainsäädännössä tulee edelleenkin turvata riittävät ja tarpeelliset 
toimivaltuudet poikkeuksellisissa oloissa. Nämä toimivaltuudet saattavat olla sellaisia, että joissakin 
tilanteissa on välttämätöntä puuttua yksilöiden perusoikeuksiin. Tämä puuttuminen on mahdollista 
kahdella eri tavalla: perusoikeuksia rajoittamalla tai perustuslain 23 §:n mukaisissa poikkeusoloissa 
perusoikeuksista tilapäisesti poikkeamalla. 
 
Perusoikeuksien rajoittaminen on mahdollista myös normaalioloissa. Sitä koskevat tietyt 
edellytykset, joista osa on perusoikeuskohtaisia ja osa kaikille perusoikeuksille yhteisiä. Perustus-
lakivaliokunta on asettanut perusoikeuksien rajoittamiselle seuraavia yleisiä edellytyksiä (PeVM 
25/1994 vp): 

- rajoitusten tulee perustua eduskunnan säätämään lakiin, 
- rajoitusten on oltava tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määriteltyjä, 
- rajoitusperusteiden on oltava hyväksyttäviä, 
- tavallisella lailla ei voida säätää perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta, 
- rajoitusten tulee olla suhteellisuusvaatimuksen mukaisia ja välttämättömiä, 
- perusoikeuksia rajoitettaessa on huolehdittava riittävistä oikeusturvajärjestelyistä ja 
- rajoitukset eivät saa olla ristiriidassa Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden 

kanssa. 
 
Perustuslain 23 §:ssä säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä perusoikeuksista voidaan poiketa: 

- poikkeuksia voidaan säätää vain perustuslain 23 §:ssä tarkoitettuja poikkeusoloja varten, 
- poikkeusten tulee olla Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia, 
- poikkeuksien tulee olla välttämättömiä, 
- poikkeuksien tulee olla tilapäisiä ja  
- poikkeukset tulee säätää lailla. 

 
Uuden sääntelyn hahmottelua 
 
Valmiuslain uutta sääntelyä hahmoteltaessa tavoitteena on, että nykyisenkaltaisesta lainsäädäntö-
vallan delegoinnista luovuttaisiin. Valtioneuvoston ja ministeriöiden asetuksilla ainoastaan 
täydennettäisiin valmiuslain sääntelyä. Käytännössä tämä tarkoittaisi laintasoisen sääntelyn 
tarkentamista niin, että poikkeuksellisissa oloissa tarvittavat toimivaltuudet ja niiden 
käyttöedellytykset tulee ilmaista nykyistä sääntelyä täsmällisemmin laissa. Delegointiasetelmasta 
luopuminen ei tarkoittaisi sitä, että kaikki aikaisemmin asetustasolla säännellyt asiat sisällytettäisiin 
lakiin vaan että asetustasoisen sääntelyn ydinajatus tulee ilmaista lakitekstissä riittävän 
täsmällisesti. Valmiuslainsäädännön uudistamisessa tavoitteena on lisäksi uuden valmiuslain 
säätäminen tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.   
 
Valmiuslakitoimikunta toteaa, että valmiuslakia uudistettaessa harkittavana on ainakin kolme eri 
sääntelyvaihtoehtoa. Näistä ensimmäinen perustuisi soveltamisalansa puolesta valmiuslain 
nykyiseen sääntelyyn. Lainsäädäntöön tehtäisiin eräänlainen vähimmäistarkistus, jossa tavoitteena 
olisi sääntelyn ajanmukaistaminen ja toimivaltuuksien sääntelyn tarkentaminen. Toimivaltuuksien 
sääntelyssä tulisi ottaa huomioon perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset. Perustuslain 23 §:n 
mukaiseen tilapäiseen perusoikeuksista poikkeamiseen voitaisiin turvautua vain siltä osin kuin olisi 
kyse perustuslain 23 §:ssä tarkoitetuista poikkeusoloista.   
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Toisessa sääntelyvaihtoehdossa valmiuslain poikkeusolomääritelmä ja soveltamisala perustuisivat 
perustuslain 23 §:n rajaukseen. Tällöin ainakin taloudellisissa kriiseissä ja suuronnettomuus-
tilanteissa tarvittavia toimivaltuuksia tulisi säännellä muualla lainsäädännössä.  
 
Kolmannessa vaihtoehdossa valmiuslain ja puolustustilalain soveltamisalat tehtäisiin sillä tavoin 
yhteneväisiksi, että niiden mukainen sääntely olisi mahdollista sijoittaa samaan säädökseen. Tällöin 
kaikki perustuslain 23 §:ään pohjautuvat tilapäiset perusoikeuspoikkeukset olisivat samassa 
säädöksessä. 
 
Edellä esitettyjen kolmen sääntelyvaihtoehdon lisäksi neljäntenä vaihtoehtona voitaisiin pitää 
perustuslain 23 §:n muuttamista niin, että poikkeusolojen määritelmää säännöksessä laajennet-
taisiin. Tätä vaihtoehtoa toimikunta kuitenkin pitää ongelmallisena esimerkiksi kansainvälisten 
ihmisoikeusvelvoitteiden kannalta. 
 
Toimikunta ei välimietinnössään tee ehdotusta siitä, minkälainen sääntelymalli olisi paras tulevan 
sääntelyn pohjaksi. Uuden valmiuslain soveltamisala ja valittava sääntelymalli vaikuttavat 
merkittävästi lainsäädännön kokonaisrakenteeseen. Siksi sääntelymallin valinta on tärkeätä 
toimikunnan jatkotyössä. 
 
Toimikunnan välimietinnössä valmiuslainsäädäntöä on lähestytty valtiosääntöoikeuden ja EU-
oikeuden kannalta. Kysymykset kriisityypeistä ja toimivaltuuksien muutostarpeista kuuluvat toimi-
kunnan jatkotyöhön.   
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SAMMANFATTNING 
Den nuvarande beredskapslagen trädde i kraft den 1 september 1991. Den har alltså beretts och 
stiftats före de reformer som gäller de grundläggande fri- och rättigheterna och grundlagen. 
Ändringar av beredskapslagen har gjorts under dess giltighetstid, men lagen har inte tidigare 
granskats som en helhet i förhållande till den nya grundlagen. 
 
Justitieministeriet tillsatte den 17 december 2003 en kommission med uppgift att revidera 
beredskapslagstiftningen. Syftet med revisionen av beredskapslagen är att lagen till alla delar skall 
bringas i överensstämmelse med de krav som grundlagen ställer. Dessutom är syftet med revisionen 
av beredskapslagen att få till stånd ett sådant konsekvent och tidsenligt system för befogenheterna 
som gör det möjligt att i olika undantagssituationer fatta de beslut som behövs för att behärska 
situationen och genomföra de åtgärder som dessa beslut förutsätter. 
 
Beredskapslagskommisionen har i enlighet med sitt uppdrag i begynnelseskedet av sitt arbete 
koncentrerat sig på beredskapslagstiftningens grundlagsfrågor. Kommissionen har bedömt 
beredskapslagstiftningens ur författningsrättslig synpunkt problematiska punkter och utformat 
preliminära regleringsmodeller. Dessutom behandlas i kommissionens mellanbetänkande i korthet 
den reglering som hänför sig till undantagsförhållanden ur EU-rättens synpunkt. 
 
Beredskapslagen och den nya grundlagen 
 
Som allmän bedömning konstaterar beredskapslagskommissionen att beredskapslagens största 
författningsrättsliga problem är den på delegering av lagstiftningsbehörigheten baserade 
regleringen, omfattningen av beredskapslagens definition av undantagsförhållanden jämfört med 
grundlagens 23 § samt beredskapslagens karaktär av undantagslag. 
 
Typiskt för regleringen i beredskapslagen är delegeringsarrangemanget, där den 
författningsbefogenhet som gäller begränsning av de grundläggande fri- och rättigheterna överförs 
till statsrådet. Att basera ingrepp i de grundläggande fri- och rättigheterna på reglering som sker på 
förordningsnivå är problematiskt med tanke på det krav beträffande reglering genom lag som ingår i 
80 och 23 § i grundlagen samt i de allmänna förutsättningarna för begränsning av de grundläggande 
fri- och rättigheterna. Riksdagens grundlagsutskott har vid två tillfällen fäst uppmärksamhet vid 
behovet att utreda möjligheterna att man när det gäller beredskapslagen skulle frångå det förfarande 
enligt vilket regleringen bygger på delegering av lagstiftningsbehörigheten (GrUU 1/2000 rd och 
GrUU 57/2002 rd). 
 
Grundlagens 23 § gäller de grundläggande fri- och rättigheterna under undantagsförhållanden. 
Enligt bestämmelsen kan genom lag införas sådana tillfälliga undantag från de grundläggande fri- 
och rättigheterna som är förenliga med Finlands internationella förpliktelser i fråga om de 
mänskliga rättigheterna och som är nödvändiga om Finland blir utsatt för ett väpnat angrepp eller 
om det råder undantagsförhållanden som hotar nationen och som är så allvarliga att de enligt lag 
kan jämföras med ett sådant angrepp. I bestämmelsen ställs militärt hot upp som jämförelseobjekt 
för andra undantagsförhållanden. På denna grund förefaller utgångspunkten vara att andra kriser än 
sådana som innefattar militärt hot inte skulle betraktas som i 23 § i grundlagen avsedda 
undantagsförhållanden. 
 
Riksdagens grundlagsutskott har ansett, att definitionen av beredskapslagens tillämpningsområde är 
vidsträcktare än vad definitionen i 23 § i grundlagen anger åtminstone vad ekonomiska kriser och 
storolyckor beträffar (2 § 4 och 5 punkten i beredskapslagen, GrUU 1/2000 rd). Kommissionen 
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konstaterar dessutom att det kan vara skäl att precisera också andra punkter i definitionen av 
beredskapslagens tillämpningsområde.  
 
Beredskapslagen har stiftats i den ordning som gäller för stiftande av grundlag. Orsaken till valet av 
lagstiftningsordning var delvis delegeringen av lagstiftningsbehörigheten och delvis den definition 
av tillämpningsområdet som är vidsträcktare än den som anges i den dåvarande regeringsformens 
16 §. Också enligt den nya grundlagen kan begränsade undantag från grundlagen stiftas i den 
ordning som gäller för stiftande av grundlag. Denna möjlighet har dock blivit märkbart knappare 
jämfört med den situation som föregick grundlagsreformen. I det skede då grundlagen stiftades var 
utgångspunkten det, att man förhöll sig återhållsamt till ett förfarande som baserar sig på 
undantagslag. Eventuella konflikter mellan grundlagen och ett lagförslag borde i första hand 
elimineras genom att ändra lagförslaget, inte genom att stifta lagen som undantagslag (RP 1/1998 
rd, GrUB 10/1998 rd). 
 
Kommissionen konstaterar att tillräckliga och erforderliga befogenheter under exceptionella 
förhållanden också i fortsättningen skall tryggas i lagstiftningen. Dessa befogenheter kan tänkas 
vara sådana, att det i vissa situationer är nödvändigt att ingripa i individernas grundläggande fri- och 
rättigheter. Ett sådant ingripande kan göras på två olika sätt: genom att inskränka de grundläggande 
rättigheterna eller genom att under sådana undantagsförhållanden som avses i 23 § i grundlagen 
införa tillfälliga undantag från de grundläggande fri- och rättigheterna.  
 
Det är också under normala förhållanden möjligt att inskränka de grundläggande fri- och 
rättigheterna. För detta gäller vissa förutsättningar, av vilka vissa hänför sig till enskilda 
grundläggande rättigheter medan en del är gemensamma för dessa rättigheter. Grundlagsutskottet 
har angett följande allmänna förutsättningar för inskränkning i de grundläggande fri- och 
rättigheterna (GrUB 25/1994 rd): 

- inskränkningarna bör bygga på lagar som stiftats av riksdagen, 
- inskränkningarna skall vara noga avgränsade och tillräckligt exakt definierade, 
- grunderna för inskränkningar skall vara acceptabla, 
- det kan inte stadgas genom vanlig lag om en inskränkning av kärnan i en grundläggande fri- 

eller rättighet 
- inskränkningarna skall vara förenliga med kravet på proportionalitet och nödvändiga för att 

uppnå ett acceptabelt syfte 
- inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter kräver ett adekvat rättsskydd och 
- inskränkningarna får inte stå i strid med Finlands internationella förpliktelser vad gäller de 

mänskliga rättigheterna. 
 
I grundlagens 23 § föreskrivs om de förutsättningar som måste föreligga för att undantag från de 
grundläggande fri- och rättigheterna skall kunna göras: 

- undantag kan införas endast när det är fråga om undantagsförhållanden enligt 23 § i 
grundlagen, 

- undantagen bör vara förenliga med Finlands internationella förpliktelser i fråga om de 
mänskliga rättigheterna, 

- undantagen bör vara nödvändiga, 
- undantagen bör vara tillfälliga och 
- undantagen bör införas genom lag. 
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Utformandet av den nya regleringen 
 
När den nya regleringen i beredskapslagen utformas är målsättningen, att delegeringen av 
lagstiftningsbehörigheten i nuvarande utformning frångås. Avsikten är att regleringen enligt 
beredskapslagen endast skall kompletteras med förordningar som utfärdas av statsrådet och 
ministerierna. I praktiken innebär detta att regleringen på lagnivå preciseras så, att de befogenheter 
som behövs i exceptionella förhållanden och förutsättningarna att använda dem bör uttryckas i lag 
mera preciserat än i den nuvarande regleringen. Frångåendet av delegeringsarrangemanget skulle 
inte innebära, att alla frågor som tidigare reglerats på förordningsnivå skulle föras in i lag utan att 
den centrala tanken i regleringen på förordningsnivå bör uttrycks tillräckligt preciserat i lagtexten. 
När det gäller förnyandet av beredskapslagstiftningen är målsättningen dessutom att den nya 
beredskapslagen skall stiftas i vanlig lagstiftningsordning. 
 
Beredskapslagskommissionen konstaterar, att åtminstone tre olika regleringsalternativ bör 
övervägas när beredskapslagen revideras. Av dem baserar sig det första vad tillämpningsområdet 
beträffar på den nuvarande regleringen i beredskapslagen. Lagstiftningen skulle bli föremål för ett 
slags minimijustering, där syftet är att modernisera regleringen och precisera regleringen av 
befogenheterna. Vid regleringen av befogenheterna bör de allmänna förutsättningarna för 
begränsning av de grundläggande fri- och rättigheterna beaktas. Tillfälliga undantag från de 
grundläggande fri- och rättigheterna enligt 23 i grundlagen skulle kunna göras endast till den del det 
är fråga om sådana undantagsförhållanden som avses i 23 § i grundlagen.  
 
I det andra regleringsalternativet skulle beredskapslagens definition av undantagsförhållande och 
dess tillämpningsområde basera sig på begränsningen i 23 § i grundlagen. Härvid bör åtminstone de 
befogenheter som behövs vid ekonomiska kriser och storolyckor regleras på något annat ställe i lag.  
 
I det tredje alternativet skulle tillämpningsområdena för beredskapslagen och lagen om 
försvarstillstånd göras på så sätt enhetliga, att regleringen enligt dem skulle kunna placeras i samma 
författning. Härvid skulle alla de tillfälliga undantag från de grundläggande fri- och rättigheterna 
som baserar sig på 23 § i grundlagen finnas i samma författning. 
 
Ett fjärde alternativ utöver de tre ovan beskrivna regleringsalternativen skulle kunna vara att 23 § i 
grundlagen ändras så, att definitionen av undantagsförhållanden i bestämmelsen utvidgas. Detta 
alternativ anser kommissionen dock vara problematiskt t.ex. med tanke på de internationella 
förpliktelserna i fråga om de mänskliga rättigheterna. 
 
Kommissionen lägger inte i sitt mellanbetänkande fram något förslag beträffande hur den 
regleringsmodell borde se ut som skulle passa bäst som grund för den kommande regleringen. Den 
nya beredskapslagens tillämpningsområde och den regleringsmodell som väljs har en betydande 
inverkan på lagstiftningens totalstruktur. Därför är valet av regleringsmodell viktigt i 
kommissionens fortsatta arbete. 
 
I kommissionens mellanbetänkande har man närmat sig beredskapslagstiftningen ur 
statsförfattningsrättens och EU-rättens synpunkt. Frågorna om typerna av kris och behovet att ändra 
befogenheterna hör till kommissionens fortsatta arbete. 
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1 VALMIUSLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISEN TARVE 

1.1 Valmiuslaki ja uusi perustuslaki 
Nykyinen valmiuslaki (1080/1991) tuli voimaan vuonna 1991. Valmiuslaki on siis valmisteltu ja 
säädetty ennen perusoikeus- ja perustuslakiuudistuksia. Valmiuslain uudistamisen tarve liittyykin 
keskeisesti valmiuslain suhteeseen uuteen perustuslakiin. Erityisessä asemassa on perustuslain 23 §, 
jossa annetaan valtuus säätää tavallisella lailla välttämättömiä, tilapäisiä poikkeuksia 
perusoikeuksista tietyissä poikkeusoloissa. Valmiuslain perustuslainmukaisuuden kokonais-
tarkastelu on tarpeen parhaillaan vireillä olevassa uudistuksessa.  
 
Valmiuslain valtiosääntöoikeudelliset ongelmat voidaan koota seuraavaan kolmeen pääkohtaan. 
Ensinnäkin valmiuslain mukainen sääntely perustuu paljolti valtioneuvostolle delegoituun 
lainsäädäntövaltaan. Toiseksi valmiuslain soveltamisala on laajempi kuin perustuslain 23 §:n 
poikkeusolomääritelmä. Kolmanneksi – kahteen edellä mainittuun kohtaan liittyen – valmiuslaki on 
voimassa poikkeuslakina.  
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on kahdesti kiinnittänyt huomiota valmiuslain sääntelyn 
perustumiseen lainsäädäntövallan delegoinnille. Perustuslakivaliokunta on valmiuslain vuoden 2000 
muutoksista antamassaan lausunnossa todennut, että valmiuslain kaltaisen, kriisitilanteiden varalta 
olevan lain olemassaoloa on pidettävä välttämättömänä. Siksi perustuslakivaliokunta katsoi olevan 
poikkeuksellisia perusteita poikkeuslakimenettelylle. Valiokunta kuitenkin piti tarpeellisena 
selvittää mahdollisuuksia valmiuslain uudistamiseen siten, että luovutaan sääntelyn rakentumisesta 
lainsäädäntövallan delegoinnin varaan (PeVL 1/2000 vp).  
 
Lausunnossaan valmiuslakiin vuonna 2003 tehdyistä muutoksista perustuslakivaliokunta toisti 
käsityksen siitä, että on tarpeen selvittää mahdollisuuksia uudistaa valmiuslakia niin, että luovutaan 
sääntelyn rakentumisesta lainsäädäntövallan delegoinnin varaan (PeVL 57/2002 vp).  
 
Valmiuslain perustuslainmukaisuuteen liittyy keskeisesti kysymys valmiuslain soveltamisalan 
suhteesta perustuslain 23 §:ään. Perustuslakivaliokunta on todennut, että valmiuslain soveltamisalaa 
määrittävä poikkeusolojen kuvaus on laajempi kuin perustuslain 23 §:n valtuuttavassa säännöksessä 
(PeVL 1/2000 vp). Tämän vuoksi on tarpeen arvioida valmiuslaissa säädettyä poikkeusolojen 
määrittelyä. 
 
Valmiuslaki säädettiin perustuslain säätämisjärjestyksessä muun muassa lainsäädäntövallan dele-
goinnin ja silloisen hallitusmuodon 16 §:n määritelmää laajemman poikkeusolomäärittelyn vuoksi. 
Perustuslaista voidaan edelleen säätää rajattuja poikkeuksia perustuslain säätämisjärjestyksessä. 
Perustuslakiuudistuksen myötä tämä mahdollisuus on kuitenkin kaventunut. Uutta perustuslakia 
koskevan hallituksen esityksen mukaan lähtökohtana on, että poikkeuslakimenettelyn käyttöön 
suhtaudutaan pidättyvästi. Mahdolliset ristiriidat perustuslain ja lakiehdotuksen välillä tulisi 
ensisijaisesti poistaa muuttamalla lakiehdotusta, ei säätämällä laki poikkeuslakina (HE 1/1998 vp). 
 
Perustuslakivaliokunta on mietinnössään perustuslakiuudistuksesta todennut, että uusien, puhtaasti 
kansallisten perustuslaista poikkeavien lakien säätämistä tulee välttää ja että poikkeuslaki-
menettelyyn tulee turvautua vain erityisen poikkeuksellisissa tapauksissa ja pakottavista syistä. 
Lisäksi perustuslakivaliokunta on edellyttänyt, että hallitus arvioi ennen uutta perustuslakia 
säädettyjen poikkeuslakien tarpeellisuutta ja suhdetta perustuslain säännöksiin ja ryhtyy tarvittaviin 
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toimenpiteisiin sääntelyn saattamiseksi perustuslain vaatimuksia vastaavaksi (PeVM 10/1998 vp). 
Tätä tarkoittava hanke on vireillä oikeusministeriössä. 

1.2 Valmiuslain ajanmukaisuus ja toimivaltuuksien ulottuvuus 
Valmiuslainsäädännön uudistamisen tavoitteena on valmiuslain perustuslainmukaiseksi saattamisen 
lisäksi myös johdonmukainen ja ajantasainen toimivaltuuksien järjestelmä. Valtiosääntö-
oikeudellisen näkökulman lisäksi valmiuslakia tuleekin tarkastella sääntelyn ajanmukaisuuden ja 
toimivuuden kannalta.  
 
Esimerkiksi valmiuslain soveltamisalaa osoittava poikkeusolomääritelmä lain 2 §:ssä nojaa 
puolustusneuvoston 1970-luvun lopulla hyväksymään kriisityyppiluokitukseen. Tulevan valmius-
lainsäädännön soveltamisalaa tulee tarkastella suhteessa nykyisiin uhkamalleihin. Toimikunnan 
tulee työssään ottaa huomioon yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia (2003) 
sekä syksyllä 2004 annettava turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko. Toimikunnan työssä on 
esiin noussut tarve ottaa varsinaisten poikkeusolojen lisäksi huomioon myös erilaiset häiriötilanteet.  
 
Lakiteknisesti arvioidenkaan valmiuslaki ei kaikilta osin ole ajanmukainen. Esimerkinomaisesti 
voidaan mainita, että useissa kohdin esiintyy edelleen termi ”määräys” tai ”määrätä”, vaikka 
nykyisen terminologian mukaista olisi käyttää ilmaisuja ”asetus” ja ”säätää”. Valmiuslaissa esiintyy 
myös paikoin vanhentuneita ilmaisuja, esimerkiksi valtion tulo- ja menoarvio (po. valtion 
talousarvio) ja kuntainliitto (po. kuntayhtymä). Valmiuslainsäädännön uudistustyössä onkin tarpeen 
arvioida koko säädöstä myös terminologian ajanmukaisuuden kannalta. 
 
Yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset ovat aiheuttaneet sen, että kansallisten toimenpiteiden 
riittävyyttä tai niiden mahdollisuutta poikkeusoloissa on arvioitava varsin eri tavalla kuin nykyisen 
valmiuslain valmisteluajankohtana. Kansainvälinen keskinäinen riippuvuus sekä toimintojen 
ulkoistaminen, liikkuvuus ja toimintojen siirtyminen osittain tai kokonaan ulkomaiseen 
määräysvaltaan (esimerkiksi kauppalaivaston ulosliputtaminen ja merkittävien rahoitusmarkkinoilla 
toimivien palveluntarjoajien kotipaikan siirtyminen pois Suomesta) asettavat uudenlaisia ulkoisia 
rajoja sille, miten toimivaltuuksien käyttämisellä voidaan olettaa saavutettavan tavoiteltuja 
vaikutuksia. 
 
Myös Suomen EU- ja EMU-jäsenyys tuovat uusia näkökohtia valmiuslainsäädäntöön. Tältä 
kannalta on tarpeen tarkastella mahdollisuutta kansallisiin toimenpiteisiin. Esimerkkinä voidaan 
mainita vuonna 2003 toteutettu valmiuslain muutos, jossa rahoitusmarkkinoiden ja vakuutusalan 
säännöstelyä koskevat toimivaltuudet otettiin valmiuslakiin. Uudistuksen yhteydessä esiin nousi 
kysymys kansallisten viranomaisten toimivallasta nykyisessä tilanteessa. Euroopan keskuspankin 
(EKP) kannan mukaan kansalliset viranomaiset eivät voisi ryhtyä käyttämään valmiuslain 
mukaisissa toimivaltuuksia, jos EKP olisi toimintakykyinen. 
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2 NYKYINEN VALMIUSLAINSÄÄDÄNTÖ, SEN TAUSTA JA SUHDE EU-
LAINSÄÄDÄNTÖÖN 

2.1 Valmiuslain tausta 
Valmiuslainsäädännön kokonaisuudistus toteutettiin vuonna 1991. Uudistusta valmisteltiin pitkään: 
valmistelutyö alkoi 1970-luvulla, jolloin poikkeusolojen kannalta keskeisimmillä toimialoilla toimi 
selvitystyöryhmiä ja -toimikuntia. 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama työryhmä selvitti vuosina 1974 ja 1975 niin sanottujen 
valtakunnallisten päälliköiden asemaa ja toimivaltaa ja teki poikkeuksellisia oloja koskevan 
suunnittelutyön ja valmistelun tehostamiseksi ehdotuksia poikkeuksellisten olojen edellyttämiksi 
valmiuslaeiksi, toiminnan valmisteluista ministeriöissä, valtakunnallisten päälliköiden tarpeesta ja 
asemasta sekä valmistelujen koordinoinnista.  
 
Puolustusvalmiuden tehostamisen mahdollistavan lainsäädännön tarvetta puolustusministeriön 
toimeksiannosta vuosina 1973 ja 1974 selvittänyt valmiuslainsäädännön tarkistamis- ja uudistamis-
toimikunta ehdotti säädettäväksi lain puolustusvalmiuden tehostamisesta poikkeuksellisissa oloissa 
valtakunnan puolueettomuuden turvaamiseksi. Lähinnä puolustusvoimien materiaalisen valmiuden 
tehostamisvalmiuksia sisältänyt laki oli tarkoitettu sovellettavaksi sotaa lievemmissä 
poikkeusoloissa. 
 
Sisäasiainministeriön hallinnonalalla valmiuslainsäädännön tarvetta selvitettiin kahdessa 
toimikunnassa. Kunnallishallinnon kriisitoimikunta 1972:n mietintöön (komiteanmietintö 
1973:165) sisältyivät ehdotukset laeiksi kunnallisesta valmiussuunnitelmasta sekä laiksi 
kunnallishallinnosta poikkeuksellisissa oloissa. Lääninhallinnon kriisitoimikunnan mietinnössä 
(komiteanmietintö 1974:62) puolestaan ehdotettiin kaikkia hallintoviranomaisia koskevan 
valtuuslain säätämistä hallinnon järjestelyistä poikkeuksellisissa oloissa. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan valmiuden tehostamiseksi tarkoitettu ehdotus laiksi 
väestön terveyden- ja sairaanhoidon turvaamisesta poikkeuksellisissa oloissa oli eduskunnan 
käsiteltävänä kahdesti. Eduskunta hylkäsi ensimmäisen ehdotuksen (HE 122/1972 vp) siinä olleiden 
lakiteknisten puutteiden vuoksi. Hallitus peruutti jälkimmäisen esityksensä (HE 76/1977 vp) 
keväällä 1978 parlamentaarisen valmiuslainsäädäntökomitean samanaikaisesti selvittäessä koko 
valmiuslainsäädännön perusteita. 
 
Valmiuslainsäädännön alaan kuului myös työministeriössä valmisteltu ehdotus uudeksi työ-
velvollisuuslaiksi. Ehdotus poikkesi silloisesta työvelvollisuuslaista (418/1942) muun muassa siinä 
suhteessa, ettei sen soveltamista ollut kytketty sotatilalain samanaikaiseen soveltamiseen.    
 
Eri aloilla tapahtuneen valmiuslainsäädäntövalmistelun yhtenäistämiseksi ja sanotun lainsäädännön 
tarpeen selvittämiseksi valtioneuvosto asetti tammikuussa 1977 parlamentaarisen komitean. Sen 
tuli selvittää, mitä valmiuslainsäädäntöä poikkeuksellisten olojen varalta yleisesti ja eri aloilla 
tarvitaan ottaen huomioon sekä maanpuolustusvalmiuden että kansanvaltaisten toimintojen 
turvaamisen vaatimukset ja tehdä tämän selvityksen pohjalta ehdotuksensa valmiuslainsäädännön 
kehittämiseksi.  
 
Komitea totesi mietinnössään (komiteanmietintö 1979:60) valmiuslainsäädännössä vallitsevien 
puutteiden keskittyvän erityisesti normaaliolojen ja sotatilan väliin jääviin erilaisiin poikkeuksel-
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lisiin oloihin. Komitea ehdotti säädettäväksi lain poikkeuksellisten olojen edellyttämästä varau-
tumisesta ja valmiuslainsäädännön yleisistä perusteista. Lakiin sisältyisivät säännökset muun 
muassa valmiuslainsäädännön soveltamisalasta, poikkeuksellisten olojen määritelmästä, 
kansalaisten perusoikeuksien suojasta, korvausperiaatteista, muutoksenhausta ja lain noudattamisen 
tehosteista. Tätä niin sanottua puitelakia täydentämään tarvittaisiin maanpuolustuksen eri osa-
alueiden toimivaltuuksia sisältäviä valmiuslakeja. 
 
Komitean ehdottamat valmiuslait olivat nimikkeiltään seuraavat: 

- laki puolustusvalmiuden tehostamisesta poikkeuksellisissa oloissa valtakunnan alueellisen 
koskemattomuuden turvaamiseksi 

- laki valtionhallinnon erityisjärjestelyistä poikkeuksellisissa oloissa 
- laki kunnallishallinnon erityisjärjestelyistä poikkeuksellisissa oloissa 
- laki väestön terveyden- ja sairaanhoidon turvaamisesta poikkeuksellisissa oloissa sekä 
- työvelvollisuuslaki. 

 
Lisäksi komitea ehdotti säännöstelyvaltuuslain muuttamista siten, että se soveltamisedellytystensä, 
voimaansaattamisensa ja korvausperusteensa osalta vastaisi puitelaissa omaksuttua mallia.  
 
Komitean ehdotukset eivät kaikilta osin olleet yksimielisiä. Merkittävimmät erimielisyydet koskivat 
sotatilalain käsittelyä. Komitea ehdotti, että sotatilalain tarkistamisen selvittely annettaisiin uuden 
parlamentaarisen komitean tehtäväksi. Valtioneuvosto asettikin huhtikuussa 1986 parlamentaarisen 
sotatilalakikomitean selvittämään sotatilasta annetun lain uudistamistarpeen. Komitea ehdotti 
mietinnössään (komiteanmietintö 1988:40) sotatilalain kumoamista ja puolustustilalain säätämistä. 
 
Valmiuslainsäädännön uudistaminen jatkui parlamentaarisen valmiuslainsäädäntökomitean 
mietinnön pohjalta ensin puolustusministeriössä ja sitten oikeusministeriössä. Valmiuslainsäädäntö-
työryhmä (oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 6/1987) muokkasi komiteanmietinnöstä 
ehdotuksen laiksi yhteiskunnan toimintojen turvaamisesta poikkeusoloissa. Työryhmä luopui 
ehdotuksessaan puitelakimallista. Työryhmän ehdotuksen pohjalta oikeusministeriössä valmisteltiin 
hallituksen esitys valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 248/1989 vp). 
 
Valmiuslakia säädettäessä yhtenä keskeisenä tavoitteena oli, että viranomaisten poikkeusoloja 
koskevat toimivaltuudet kootaan erityissääntelyn sijasta valmiuslakiin, jossa on yhtenäiset 
säädökset toimivaltuuksien käyttöönotosta ja niiden valvonnasta sekä muista menettelytavoista. 
Laki sisältää myös toimivaltuuksien käyttämistä koskevat rajoitukset. Nämä rajoitukset liittyvät 
ennen kaikkea perus- ja ihmisoikeuksien suojaan. 
 
Valmiuslain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä mainitaan valmiuslain säätämisen 
tavoitteina muun muassa laillisen perustan luominen viranomaisten toimivaltuuksille 
kriisitilanteissa. Lisäksi tärkeänä pidettiin valmiuslain soveltamisalan määrittelemistä 
oikeasuhtaisesti ja riittävän suppeasti niin, että kaikki poikkeusolot otetaan huomioon, mutta 
valmiuslain toimivaltuuksiin ei turvauduta tarpeettomasti. Lisäksi valmiuslain tarkoituksena 
mainitaan eduskunnan aseman ja merkityksen varmistaminen sekä perusoikeuksien suojan ja 
oikeusturvan takaaminen. 
 
Valmiuslaki säädettiin poikkeuslakina perustuslain säätämisjärjestyksessä. Perustuslakivaliokunnan 
mukaan (PeVL 10/1990 vp) perustuslain säätämisjärjestys oli tarpeellinen sen vuoksi, että 
valmiuslaki mahdollisti perusoikeuksista poikkeamisen muissakin kuin silloisen hallitusmuodon 16 
§:n mukaisissa poikkeusoloissa ja että valmiuslaissa delegoitiin lainsäädäntövaltaa perus-
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oikeuskysymyksissä. Lisäksi valiokunta totesi valmiuslain säätämisen mahdollistavan esimerkiksi 
kunnallisen itsehallinnon rajoittamisen.  
 
Valmiuslaki (1080/1991) tuli voimaan 1.9.1991 ja sillä kumottiin väestön toimeentulon ja maan 
talouselämän turvaamisesta poikkeuksellisissa oloissa annettu laki (407/1970), työvelvollisuuslaki 
(418/1942) sekä erikoistyöleireistä annettu laki (912/1943). Lisäksi valmiuslain säätämisen 
yhteydessä kumottiin valtiopäiväjärjestyksen 67 a §:n 3 momentti, joka oli käynyt tarpeettomaksi. 
Mainittu momentti säädettiin ajankohtana, jolloin valmiuslainsäädäntö suunniteltiin toteutettavaksi 
yleisen puitelain ja sen nojalla annettavien erillisten valmiuslakien säätämisellä. 
 
Samanaikaisesti valmiuslain kanssa tuli voimaan puolustustilalaki (1083/1991). Molemmat lait 
voivat tulla sovellettaviksi sodan aikana. Ristiriitatilanteessa puolustustilalain säännöksillä on 
kuitenkin etusija. Toisaalta puolustustilalain soveltamisen yhtenä edellytyksenä on, etteivät 
valmiuslain toimivaltuudet ole riittäviä sodan aikana. 
 
Valmiuslainsäädännön uudistaminen kohtasi 1970- ja 1980-luvuilla voimakastakin kritiikkiä. 
Valmiuslainsäädännön tarpeellisuutta ei kuitenkaan kyseenalaistettu, mutta lainsäädännön sisältö 
jakoi mielipiteitä. Esimerkiksi kritisoitiin perusoikeuksien suojan riittämättömyyttä ja sitä, ettei 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen määräyksiä huomioitu 
riittävästi.  
 
Valmiuslain mukaisen päätöksentekomenettelyn katsottiin myös heikentävän eduskunnan asemaa. 
Tällaista arvostelua esitettiin erityisesti puitelakimallia kohtaan. Erimielisyyksien aiheena oli niin 
ikään poikkeusolojen määrittely. Parlamentaarisen valmiuslainsäädäntökomitean ehdotuksessa 
poikkeusolona mainittiin myös terroritoiminta, mikä aiheutti vastustusta. Vastakkainasettelut 
vaikuttivat myös toimivaltuuksiin: esimerkiksi sosiaaliturvaan puuttuminen ei valmiuslakia 
säädettäessä ollut mahdollista poliittisten syiden vuoksi. 

2.2 Nykyinen valmiuslaki 

2.2.1 Valmiuslain rakenne ja siinä säänneltävät asiat 

Valmiuslaki jakautuu 10 lukuun seuraavasti:  
 
1 luku Lain tarkoitus 
2 luku Päätöksentekomenettely  
3 luku Yleiset periaatteet 
4 luku Toimivaltuudet 
5 luku Korvaukset 
6 luku Varautuminen 
7 luku Lain täytäntöönpano 
8 luku Muutoksenhaku 
9 luku Rangaistussäännökset 
10 luku Erinäisiä säännöksiä 
 
Lisäksi valmiuslain toimivaltuuksia koskeva 4 luku on jaettu alaotsikoin seitsemään osa-alueeseen. 
Alun perin laissa oli 54 pykälää, ja lakiin tehdyillä muutoksilla on kumottu kaksi pykälää ja lisätty 
kymmenen pykälää.  
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Lain tarkoitus ja poikkeusolojen määrittely 
Valmiuslain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on poikkeusoloissa turvata väestön toimeentulo ja 
maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata 
valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.   
 
Valmiuslain 2 §:ssä määritellään poikkeusolot. Poikkeusolojen määrittelyn perustana on ollut 
puolustusneuvoston 1970-luvun lopulla hyväksymä kriisityyppiluokitus. Poikkeusolojen määrittelyä 
on tarkistettu vuonna 2000. 
 
Valmiuslaissa poikkeusolot on jaettu viiteen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä ovat vakavimmat 
kriisit eli Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys ja sota. Lisäksi on mainittu sodan jälkitila. 
Toiseen ryhmään kuuluvat Suomen alueellisen koskemattomuuden vakava loukkaus ja maahan 
kohdistuva sodanuhka. Kolmantena ryhmänä ovat sellaiset poikkeusolot, jotka aiheutuvat vieraiden 
valtioiden välisestä poikkeuksellisesta tilasta, joka edellyttää välttämättömiä toimenpiteitä Suomen 
puolustusvalmiuden kohottamiseksi tai muusta Suomen ulkopuolella sattuneesta erityisestä 
tapahtumasta, jonka vaikutukset voivat heijastua Suomeen. Säännöstä tarkistettiin vuonna 2000 
niin, että siinä mainitaan nimenomaisesti myös sodan uhkaa merkitsevä vakava kansainvälinen 
jännitystila. Edellytyksenä kolmannen ryhmän mukaisten tilanteiden määrittelylle poikkeusoloiksi 
on se, että niistä voi aiheutua vakava vaara 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuille kansallisen 
olemassaolon ja hyvinvoinnin perusteille. 
 
Neljänteen ryhmään kuuluvat poikkeusolot, joissa on kyse taloudellisluonteisesta vakavasta uhkasta 
väestön toimeentulolle tai maan talouselämän perusteille. Viidentenä ryhmänä mainitaan suur-
onnettomuus. Kaikkien poikkeusolojen määrittelyä koskee lisäksi edellytys siitä, ettei tilanteen 
hallitseminen ole mahdollista viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. 
 
Päätöksentekomenettely 
Kuviossa 1 on esitetty nykyisen valmiuslain soveltamismekanismi. Kuvion vasen puoli esittää 
normaalimenettelyä ja oikea puoli kiireellistä menettelyä. 
 
Kuvio 1. Valmiuslain soveltamismekanismi 
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Valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöön ottamista koskeva päätöksenteko on 
kolmivaiheinen. Päätöksenteon ensimmäisessä vaiheessa annetaan tasavallan presidentin asetus, 
jolla valtioneuvosto oikeutetaan käyttämään yksilöityjä valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia. 
Asetus on annettava määrätyksi, enintään vuoden pituiseksi ajaksi kerrallaan. Toimivaltuuksien 
käyttö on mahdollista pääsääntöisesti sen jälkeen, kun eduskunta on päättänyt, ettei tasavallan 
presidentin asetusta ole kumottava. Kiiretilanteessa voidaan tasavallan presidentin asetuksella 
säätää, että valtioneuvosto saa käyttää asetuksessa säädettyjä toimivaltuuksia välittömästi. Tällainen 
asetus voidaan antaa enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan ja se on saatettava heti eduskunnan 
käsiteltäväksi. 
 
Päätöksentekomenettelyn toiseen vaiheeseen kuuluvat valtioneuvoston asetukset. Valtioneuvoston 
antamat asetukset on niin ikään heti saatettava eduskunnan käsiteltäväksi. Kysymys on kuitenkin 
jälkitarkastuksesta, sillä asetuksia voidaan alkaa soveltaa välittömästi. 
 
Päätöksenteon kolmanteen vaiheeseen kuuluu valtioneuvoston asetusten täytäntöönpano. Se kuuluu 
joko niille viranomaisille, joille sen laatuiset tehtävät viranomaisten tavanomaisen tehtäväjaon 
mukaan kuuluvat tai joille valtioneuvosto on nämä tehtävät antanut valmiuslain nojalla.   
 
Yleiset periaatteet 
Valmiuslain 3 luvussa säädetään yleisistä periaatteista, jotka tulee ottaa huomioon siinä asetuksessa, 
jolla oikeutetaan valtioneuvosto käyttämään toimivaltuuksia. Lisäksi periaatteiden tulee rajoittaa 
valtioneuvoston toimintavapautta sen päättäessä toimivaltuuksien käyttämisessä sekä toimia 
oikeudellisena rajoituksena valtioneuvoston päätösten toimeenpanossa.  
 
Valtioneuvosto saadaan 8 §:n mukaan oikeuttaa käyttämään vain sellaisia toimivaltuuksia, jotka 
ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi. Samat vaatimukset välttämättömyydestä ja 
lain tarkoituksen huomioimisesta koskevat myös toimivaltuuksien käyttämistä ja täytäntöönpanoa. 
 
Poikkeusoloissa ei 9 §:n mukaan saa valmiuslain nojalla rajoittaa kenenkään perustuslaissa 
turvattuja tai muitakaan oikeuksia enempää kuin tilanteen hallitseminen välttämättä edellyttää. 
Lisäksi 9 §:ssä säädetään syrjinnän kiellosta ja luetellaan ehdottomasti suojattavat oikeudet sekä 
sellaiset perusoikeudet, joita voidaan rajoittaa vain Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen ja 
sodan aikana.  
 
Valmiuslain soveltamisalan rajoituksista säädetään 10 §:ssä. Sen mukaan valmiuslakia sovellet-
taessa on noudatettava Suomea velvoittavista kansainvälisistä sopimuksista tai kansainvälisen 
oikeuden yleisesti tunnustetuista säännöistä johtuvia Suomen lain soveltamisalan rajoituksia.  
 
Toimivaltuudet  
Toimivaltuuksista poikkeusoloissa säädetään valmiuslain 4 luvussa. Toimivaltuudet on jaettu 
seuraaviin ryhmiin:  

- valvonta ja säännöstely  
- valtiontalouden hoito  
- työvoiman käyttö  
- hallinnon järjestäminen  
- kunnallishallintoa koskevat erityiset toimivaltuudet 
- muut toimivaltuudet. 
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Valvontaa ja säännöstelyä koskevaa sääntelyä uudistettiin vuonna 2003 lisäämällä säännökset 
valtioneuvoston toimivallasta säännöstellä rahoitusmarkkinoita ja vakuutusalaa. Valtioneuvosto voi 
lisäksi valvoa ja säännöstellä ulkomaankauppaa, tavaroiden tuotantoa ja jakelua, hintoja ja maksuja, 
tavaroiden laatua, kuljetuksia ja liikennettä sekä rakentamista. Mitä valmiuslaissa säädetään 
tavaroista, koskee lain 52 §:n 1 momentin rinnastussäännöksen mukaan soveltuvin osin myös 
palveluita. Valtioneuvoston on lisäksi mahdollista valvoa ja säännöstellä palkkauksia sekä antaa 
määräyksiä palvelussuhteen muista ehdoista. Valtioneuvosto voi myös valvoa ja säännöstellä 
lakisääteiseen vakuutukseen tai  sosiaaliavustukseen luettavia etuuksia ja toimeentulotukea. 
 
Valmiuslain valtiontalouden hoitoa koskevat toimivaltuudet mahdollistavat lisäbudjetin välittömän 
soveltamisen jo ennen eduskunnan hyväksymistä. Lisäksi laissa on valtuus tietyin edellytyksin 
lykätä valtion menojen maksatusta. 
 
Työvoiman käyttöä koskevat toimivaltuudet sisältävät mahdollisuuden ohjailla työvoiman käyttöä 
yleisesti sekä erityisesti terveydenhuollon ja pelastustoimen alalla. Toimivaltuudet käsittävät 
työnvälityspakon voimaansaattamisen, työvelvollisuuden määräämisen terveydenhuollossa ja 
pelastustoimessa ja yleisemmän työvelvollisuuden määräämisen. Työvelvollisuuden määräämistä 
rajoittaa viranomaisten sopivaisuusharkinta. 
 
Hallinnon järjestämistä koskevilla säännöksillä on tarkoitus turvata mahdollisimman häiriötön 
hallintotoiminta poikkeusoloissa. Yleisenä periaatteena pidetään sitä, että viranomaiset vastaavat 
tehtävistään pääsääntöisesti normaaliorganisaatiollaan. Valmiuslaissa on kuitenkin mahdollistettu 
erityisten organisatoristen järjestelyjen tekeminen ja viranomaisten tehtävien ja toimintamuotojen 
muuttaminen. 
 
Valmiuslain kunnallishallintoa koskevat erityiset toimivaltuudet mahdollistavat sen, että 
valtioneuvosto voi määrätä kunnanhallituksen asettamaan valmiustoimikunnan avustamaan 
kunnanhallitusta. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää kunnallisvaalien siirtämisestä 
ja kunnallisten päätöksentekomenettelyjen muuttamisesta. 
 
Muut toimivaltuudet -otsikon alle on koottu erilaisia toimivaltuuksia. Säännökset koskevat muun 
muassa liikkumisrajoituksia, evakuointia sekä tavaroiden ja rakennusten luovutusvelvollisuutta. 
Lisäksi valtioneuvosto voi muuttaa esimerkiksi velkasuhteita ja muutoksenhakua koskevia 
määräaikoja. 
 
Korvaukset  
Valmiuslain 37 §:n 1 momentin mukaan valtion varoista suoritetaan täysi korvaus lain 15 §:n 1 
momentin 1 kohdan, 30-32 §:n, 33 §:n 1 momentin 34 tai 34 b §:n nojalla toteutetun toimenpiteen 
johdosta vahinkoa kärsineelle, jos vahinkoa ei korvata muun lain nojalla. Lähtökohtana 
valmiuslaissa on siis täyden korvauksen periaate. Lain 37 §:n 2 momentissa säädetään täydestä 
korvauksesta poikkeamisesta. Valmiuslain säätämistä koskevassa hallituksen esityksessä 
arvioidaan, että täyden korvauksen periaatteen soveltaminen voisi olla mahdollista vain tilapäisissä, 
lyhytaikaisissa ja osaa kansalaisista koskevissa poikkeusoloissa (HE 248/1989 vp). 
 
Varautuminen  
Valmiuslain 6 luku koskee varautumista. Lain 40 §:ssä säädetään yleisesti valtioneuvoston, valtion 
hallintoviranomaisten, valtion liikelaitosten ja muiden valtion viranomaisten sekä kuntien varau-
tumisvelvollisuudesta. Lain 40 a - 40 d §:ssä on puolestaan erityissäännöksiä sosiaali- ja terveyden-
huollon varautumisen organisoinnista. 
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Lain täytäntöönpano 
Lain täytäntöönpanoa koskevassa 7 luvussa on säännöksiä viranomaisten tarkastusvaltuuksista, 
virka-avusta sekä tietojenantovelvollisuudesta viranomaisille. Lain 7 luvussa säännellään myös 
julkaisijan ja ohjelmatoiminnan harjoittajan velvollisuutta julkaista tai lähettää tiedotuksia. Lisäksi 
7 lukuun sisältyvät kielto soveltaa sopimusehtoa, joka on lain nojalla annettujen määräysten 
vastainen tai tarkoitettu määräysten kiertämiseen sekä säännökset menettelystä silloin, kun 
kunnallisvaalien järjestämistä on lain 29 §:n 1 kohdan nojalla siirretty.  
 
Muutoksenhaku 
Valmiuslain muutoksenhakua koskeva 8 luku koostuu yhdestä pykälästä (48 §), jossa säädetään 
valitustiestä, hallintopäätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta riippumatta sekä valitus-
osoituksen antamisesta. Lisäksi säädetään, ettei sellaiseen valtioneuvoston antamaan 
hallintopäätökseen, joka on 6 §:n  nojalla saatettava eduskunnan käsiteltäväksi, saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Rangaistussäännökset 
Nykyisessä valmiuslaissa rangaistussäännöksiä on lain 49 ja 50 §:ssä. Lain 49 §:ssä on viittaus 
rikoslain (39/1889) 46 luvun säännöstelyrikoksia koskeviin 1-3 §:ään. Työvoimarikkomuksesta 
poikkeusoloissa, työvelvollisuusrikkomuksesta poikkeusoloissa, luovutusvelvollisuuden laimin-
lyönnistä ja liikkumisrajoituksen rikkomisesta säädetään lain 50 §:ssä.  
 
Erinäisiä säännöksiä 
Valmiuslain erinäisiä säännöksiä koskeva 10 luku sisältää määritelmiä, rinnastussäännöksiä sekä 
voimaantulosäännöksen. 

2.2.2 Valmiuslakiin tehdyt muutokset 

Valmiuslakia on sen voimassaoloaikana muutettu laajemmin kahdesti, vuosina 2000 ja 2003. 
Lisäksi valmiuslakiin on neljästi tehty pieniä, lähinnä teknisluontoisia muutoksia.  
 
Merkittävimmistä muutoksista ensimmäinen (198/2000) liittyi uuden perustuslain voimaantuloon. 
Valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottojärjestelmää muutettiin vastaamaan uuden perustuslain 
asetuksenantotoimivaltaa koskevia säännöksiä. Myös perusoikeusuudistuksesta johtuneet 
vähimmäistarkistukset tehtiin tässä yhteydessä ja lain tarkoitussäännöstä muutettiin. Lisäksi 
poikkeusolojen määrittelyä valmiuslain 2 §:ssä tarkistettiin.  Myös toimivaltuuksia koskevia 
säännöksiä muutettiin. Lakiin lisättiin muun muassa rakentamista (15 §), lakisääteistä vakuutusta, 
sosiaaliavustuksia ja toimeentulotukea (16 §:n 2 momentti) koskevat toimivaltuudet. Lisäksi 
pelastustoimen hoitamista poikkeusoloissa koskevat toimivaltuudet (22 a, 25 a, 32, 33, 34 a, 34 b §) 
siirrettiin valmiuslakiin. Valmiuslakiin lisättiin myös säännös valtakunnan terveyden-
huoltopäälliköstä ja poikkeusolojen terveydenhuollon neuvottelukunnasta (40 a §) sekä tehtiin 
lainsäädännön muuttumisen vuoksi tarvittavia muutoksia.   
 
Vuoden 2003 muutoksessa (696/2003) valmiuslakiin lisättiin valtioneuvoston toimivaltuudet 
säännöstellä rahoitusmarkkinoita ja vakuutustoimintaa poikkeusoloissa (11-13 §). Tässä yhteydessä 
huomioitiin myös Suomen osallistuminen Euroopan unionin talous- ja rahaliittoon sekä 
euroalueeseen. Muutoksessa lisättiin valmiuslakiin myös säännökset poikkeusolojen vakuus-
takuutoimikunnasta (40 b - 40 d §). 
 
Rikoslain kokonaisuudistuksen toisessa vaiheessa (668/1995) muutettiin viittaussäännöstä valmius-
lain 51 §:ssä. Julkisuuslain säätämisen yhteydessä (623/1999) salassapito- ja vaitiolovelvollisuus-
säännöksiä kumottaessa kumottiin myös valmiuslain 45 ja 51 §.  
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Menettämisseuraamuksia koskevan lainsäädännön uudistamisen yhteydessä (885/2001) poistettiin 
valmiuslain 49 §:stä menettämisseuraamusta koskeva virke. Sääntely jäi asiallisesti ennalleen. 
Vuoden 2004 alusta voimaan tulleella, sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun 
lain säätämisen yhteydessä tehdyllä muutoksella (465/2003) muutettiin viranomaisten tiedotusten 
julkaisemista koskeva 43 §. Uusi 43 § vastaa asiallisesti pitkälti aikaisempaa sääntelyä, mutta 
lainkohdan soveltamisala laajeni koskemaan myös verkkojulkaisuja ja käsittämään myös 
pelastusviranomaisten tiedotukset.    

2.3 Valmiuslainsäädännön suhde EU-lainsäädäntöön 
Valmiuslainsäädännön suhdetta Suomen EU-jäsenyyteen on tarkasteltu valmiuslainsäädännön 
tarkistamistyöryhmän mietinnössä (huhtikuu 1997). Silloin arvioitiin, ettei EU-jäsenyys aiheuttanut 
välitöntä tarvetta valmiuslainsäädännön asiasisällön muuttamiseen. Ajan kulumisen ja olosuhteiden 
muuttumisen vuoksi tilannetta on kuitenkin syytä tarkastella uudestaan.  
 
Ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista (18.7.2003) poikkeamista sopimus-
määräyksistä koskevat esimerkiksi III-16, III-18, III-43 ja III-47 artikla. Koska perustuslaillisen 
sopimuksen käsittely on kesken, toimikunta on tässä vaiheessa pitänyt tarpeellisena käsitellä yleis-
piirteisesti nykyisen EY:n perustamissopimuksen poikkeuksellisia tilanteita koskevia määräyksiä ja 
niiden pohjalta syntynyttä oikeuskäytäntöä.  
 
EY:n perustamissopimuksen ns. neljää vapautta koskevissa artikloissa on määräyksiä myös näiden 
vapauksien rajoittamisesta. Sopimusmääräykset koskevat rajoittamissa normaaliolosuhteissa. 
Lisäksi sopimuksen 296-298 artiklat sisältävät määräyksiä yleisistä poikkeamisista perustamis-
sopimuksesta. Seuraavassa artiklatekstien keskeiset kohdat on kursivoitu. 

2.3.1 Neljä vapautta ja valtion tuet 

Tavaroiden vapaa liikkuvuus 
 

30 artikla 
Mitä 28 ja 29 artiklassa määrätään, ei estä sellaisia tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta 
koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja julkisen moraalin, yleisen 
järjestyksen tai turvallisuuden kannalta, ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja 
elämän suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden 
suojelemiseksi taikka teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi. Nämä 
kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai 
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen. 

 
Tapauksessa Campus Oil (72/83) EY-tuomioistuin on todennut, että 30 artiklalla pyritään 
ensisijassa turvaamaan etuja, jotka eivät ole luonteeltaan taloudellisia. Tuomioistuimen mukaan 
kuitenkin ottaen huomioon niiden seurausten laajuus, joita öljytuotteiden toimitusten 
keskeytymisestä voi valtion olemassaololle seurata, on todettava, että tavoite öljytuotetoimitusten 
vähimmäismäärän pysyvästä varmistamisesta ohittaa luonteeltaan puhtaasti taloudelliset seikat ja 
voi siis olla alalla yleisen turvallisuuden käsitteen alaan kuuluva tavoite (kohta 35). Tuomioistuin 
totesikin, että jäsenvaltio, jonka öljytuotteiden hankinta on täysin tai lähes tuonnista riippuvainen, 
voi vedota 30 artiklassa tarkoitettuihin yleistä turvallisuutta koskeviin syihin asettaakseen 
maahantuojille velvoitteen kattaa tietty prosentuaalinen osuus tarpeestaan ostamalla tuotteita 
kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevasta jalostamosta kiinteään hintaan (kohta 51).  
 



 23  
 
 
Tapauksessa Aimé Richardt (C-367/89, tuomion kohta 19) tuomioistuin totesi, ettei 
perustamissopimuksen 30 artiklalla ole tarkoitus varata tiettyjä alueita jäsenvaltion yksinomaiseen 
toimivaltaan. Artiklassa sallitaan ainoastaan se, että kansallisissa oikeussäännöissä poiketaan 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta siltä osin kuin tämä poikkeaminen on ja tulee edelleen 
olemaan perusteltua 30 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuomioistuin totesi 
myös, että yleisen turvallisuuden käsite 30 artiklassa käsittää sekä jäsenvaltion sisäisen että ulkoisen 
turvallisuuden (kohta 22). Kaksikäyttötuotteiden vientiä koskevassa tapauksessa Leifer (C-83/94) 
EY-tuomioistuin lisäksi totesi, että ulkosuhteiden tai kansojen rauhanomaisen rinnakkaiselon 
vakavan häiriintymisen uhka voi vaikuttaa jäsenvaltion ulkoiseen turvallisuuteen (kohta 28). 
Sotilaallisiin tarkoituksiin käytettäväksi soveltuvan tuotteen vieminen maahan, joka on sodassa 
toisen maan kanssa, saattaa vaikuttaa jäsenvaltion yleiseen turvallisuuteen (kohta 29). 
 
Työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja sijoittautumisoikeus 

 
39 artikla 
1.   Turvataan työntekijöiden vapaa liikkuvuus yhteisössä. 
2.   Se merkitsee, että kaikki kansalaisuuteen perustuva jäsenvaltioiden työntekijöiden 
syrjintä työsopimusten tekemisessä sekä palkkauksessa ja muissa työehdoissa 
poistetaan. 
3.  Yleisen järjestyksen tai turvallisuuden taikka kansanterveyden vuoksi perustelluin 
rajoituksin se sisältää oikeuden: 
a)    hakea tosiasiallisesti tarjottua työtä;
b)    liikkua tässä tarkoituksessa vapaasti jäsenvaltioiden alueella; 
c)    oleskella jäsenvaltion alueella työn tekemiseksi tämän valtion kotimaisten  

työntekijöiden työsuhdetta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten  
määräysten mukaisesti; 

d)    työsuhteen päätyttyä jäädä jäsenvaltion alueelle komission antamissa  
soveltamisasetuksissa säädetyin edellytyksin. 

4. Tämän artiklan määräykset eivät koske julkishallinnon palvelussuhteita. 
 
Tapauksessa Pierre Bouchereau (30/77, tuomion kohdat 32-35) EY-tuomioistuin on todennut, että 
viittaus yleiseen järjestykseen 39 artiklassa on ymmärrettävä suppeassa mielessä. Erityisolosuhteet, 
joilla voitaisiin oikeuttaa yleiseen järjestykseen vetoaminen, voivat vaihdella maasta toiseen ja olla 
erilaiset eri aikoina, joten tältä osin toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla on oltava 
tietynlaajuinen harkintavalta perustamissopimuksessa ja sen soveltamiskäytännössä asetetuissa 
rajoissa. Mahdollisuus vedota yleiseen järjestykseen edellyttää kuitenkin, että kyse on yhteiskunnan 
perustavanlaatuista etua uhkaavasta todellisesta ja riittävän vakavasta vaarasta. 

 
46 artikla 
1.   Tämän luvun määräykset ja niiden nojalla toteutetut toimenpiteet eivät rajoita 
niiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten soveltamista, joiden mukaan 
ulkomaalaisiin sovelletaan erityissääntelyä yleisen järjestyksen tai turvallisuuden 
taikka kansanterveyden perusteella. 
2.   Neuvosto antaa 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen direktiivit edellä 
mainittujen säännösten yhteensovittamisesta. 

 
Pääomien vapaa liikkuvuus 

 
58 artikla 
1.   Mitä 56 artiklassa määrätään, ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta: 
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a)    soveltaa niitä verolainsäädäntönsä säännöksiä, joiden mukaan verovelvollisia  
kohdellaan eri tavoin heidän asuinpaikkansa tai heidän pääomansa sijoituspaikan  
perusteella; 

b)    toteuttaa kaikki toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä, jotta estetään verotusta  
ja rahoituslaitosten toiminnan vakauden valvontaa koskevien jäsenvaltioiden  
lakien ja asetusten rikkominen, taikka säätää pääomanliikkeitä koskevista  
ilmoitusmenettelyistä hallinnollisten tietojen tai tilastotietojen saamiseksi  
taikka toteuttaa toimenpiteitä, jotka ovat perusteltuja yleisen järjestyksen ja  
turvallisuuden kannalta. 

2.   Tämän luvun määräykset eivät rajoita sellaisten sijoittautumisoikeuden rajoitusten 
soveltamista, jotka ovat sopusoinnussa tämän sopimuksen kanssa. 
3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ja menettelyt eivät saa olla keino 
mielivaltaiseen syrjintään taikka 56 artiklassa tarkoitetun pääomien ja maksujen 
vapaan liikkuvuuden peiteltyä rajoittamista  

 
Albore-tapauksessa (C-423/98) EY-tuomioistuin totesi (tuomion kohta 19), että yleisen 
turvallisuuden vaatimukset voivat oikeuttaa poikkeamaan perustamissopimuksen määräyksistä, 
kuten pääomien vapaata liikkuvuutta koskevasta määräyksestä, vain suhteellisuusperiaatetta 
noudattaen eli sen rajoissa, mikä on tarkoituksenmukaista ja tarpeen tavoitellun päämäärän 
saavuttamiseksi. 
   
Palveluiden vapaa liikkuvuus 
 
Perustamissopimuksen 55 artiklassa viitataan palveluiden vapaan liikkuvuuden osalta 46 artiklan 
mukaisiin rajoittamisedellytyksiin.  
 
Valtion tuet 

 
87 artikla 
1.   Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion 
varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää 
kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu yhteismarkkinoille, 
siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 
2.   Yhteismarkkinoille soveltuu: 
a)    yksittäisille kuluttajille myönnettävä sosiaalinen tuki, joka myönnetään  

harjoittamatta syrjintää tuotteiden alkuperän perusteella; 
b)    tuki luonnonmullistusten tai muiden poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman  

vahingon korvaamiseksi; 
c)    tuki sellaisille Saksan liittotasavallan alueille, joihin Saksan jako on vaikuttanut,  

jos tuki on tarpeen jaosta aiheutuneen taloudellisen haitan korvaamiseksi. 
3.   Yhteismarkkinoille soveltuvana voidaan pitää: 
a)    tukea taloudellisen kehityksen edistämiseen alueilla, joilla elintaso on  

poikkeuksellisen alhainen tai joilla vajaatyöllisyys on vakava ongelma; 
b)    tukea Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen edistämiseen tai  

jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseen; 
c)    tukea tietyn taloudellisen toiminnan tai talousalueen kehityksen edistämiseen,  

jos tuki ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa  
ristiriitaisella tavalla; 

d)    tukea kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen, jos tuki ei muuta  
kaupankäynnin ja kilpailun edellytyksiä yhteisössä yhteisen edun kanssa  



 25  
 
 

ristiriitaisella tavalla; 
e)    muuta tukea, josta neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.
   

Erona 2 ja 3 kohtien mukaisille tuilla on se, että 2 kohdan mukaiset tuet ovat automaattisesti yhteis-
markkinoille sopivia. Perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdassa luetellut tuet ovat puolestaan 
harkinnanvaraisesti sopivia. 
 
Komissio on pyrkinyt tekemään eron varsinaisen hätäavun ja myöhemmän jälleenrakennusavun 
välille. Näistä ensin mainittu kuuluu 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan soveltamisalaan, mutta 
viimeksi mainittu on 3 kohdan mukaisesti harkinnanvarainen valtion tukitoimi. 

2.3.2 Yleiset turvallisuuspoikkeukset 

Perustamissopimuksen 297 artiklassa jäsenvaltioiden sallitaan poiketa yhteisön oikeuden mukaisista 
velvoitteistaan. Artiklan perusteella on siis mahdollista poiketa kaikista sopimusmääräyksistä. 
Artiklassa ei määritellä jäsenvaltioille sallittujen toimenpiteiden laatua.  
 
Perustamissopimuksen 297 artiklan mukaan 
 

Jäsenvaltiot neuvottelevat keskenään, jotta ne voivat yhdessä antaa tarvittavat 
säännökset estääkseen sen, että toimenpiteet, joihin jäsenvaltio voi joutua turvau-
tumaan yleisen järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavissa vakavissa sisäisissä 
levottomuuksissa, sodassa tai sodan uhkaa merkitsevässä vakavassa kansainvälisessä 
jännitystilassa taikka täyttääkseen velvoitteet, joihin se on sitoutunut rauhan ja 
kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämiseksi, vaikuttaisivat yhteismarkkinoiden 
toimintaan. 

 
Perustamissopimuksen 297 artikla on kirjoitettu neuvotteluvelvoitteen muotoon. Jäsenvaltion 
mahdollisuus ryhtyä jäsenyysvelvoitteista poikkeaviin toimenpiteisiin käy siitä ilmi vain epä-
suorasti. Artiklaa ei kuitenkaan voitane tulkita niin, että poikkeukselliset toimenpiteet edellyttäisivät 
neuvotteluja ennen toimenpiteisiin ryhtymistä tai että neuvotteluiden tulisi johtaa tulokseen.   
 
Perustamissopimuksen 297 artiklan soveltamisalaa on rajattu määrittelemällä ne tilanteet, joissa 
artiklaa voidaan soveltaa. Soveltamisalaa voidaan pitää suppeampana kuin neljästä vapaudesta 
poikkeamista koskevissa artikloissa. Ensinnäkin artikla voi tulla sovellettavaksi ulkoiseen 
turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa (sodassa tai sodan uhkaa merkitsevässä vakavassa 
kansainvälisessä jännitystilassa). Kirjallisuudessa on katsottu, että soveltamisedellytys täyttyy aina, 
kun jäsenvaltio on sodassa, vaikkei sen alueella käytäisikään sotatoimia. Lisäksi on arvioitu, että 
artiklan soveltumiseksi muuten kuin sodan aikana tulisi jäsenvaltion ulkoisen turvallisuuden olla 
vakavasti uhattuna. 
 
Toinen soveltamistilanne liittyy jäsenvaltion sisäiseen turvallisuuteen. Tämä edellytys on artiklassa 
kuvattu ilmaisulla ”yleisen järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavissa vakavissa sisäisissä levotto-
muuksissa”. Kyseessä tulee olla vakavuudeltaan sellainen häiriö, että se vaarantaa valtion normaalin 
toiminnan. Kirjallisuudessa esimerkkeinä tällaisista tilanteista on mainittu sisällissota ja 
laajamittainen terroritoiminta. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa asiassa Komissio vastaan 
Helleenien tasavalta (C-120/94) luonnehditaan, että 297 artiklassa tarkoitetut sisäiset levottomuudet 
ovat sellaisia, että jäsenvaltio on  lähellä sisäisen turvallisuuden täydellistä romahtamista. 
 
Kolmas soveltamisedellytys liittyy kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseen. Kyse on sellaisista 
jäsenyysvelvoitteiden vastaisista toimenpiteistä, joihin jäsenvaltio ryhtyy täyttääkseen velvoitteet, 



 26  
 
 
joihin se on sitoutunut rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämiseksi. Kirjallisuudessa on 
katsottu, että ainakin YK:n turvallisuusneuvoston tekemät sitovat päätökset ovat tällaisia kansain-
välisiä velvoitteita. 
 
Tilannekuvauksista päätellen jäsenvaltioiden toimien tulee olla tilapäisiä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena tulee olla kriisitilanteen hallintaan saaminen.  
 
Tapauksessa Sirdar (C-273/97, tuomion kohdat 16 ja 19) EY-tuomioistuin on todennut, että 297 
artikla koskee erittäin poikkeuksellisia tilanteita. Perustamissopimuksen poikkeusartikloista ei voida 
johtaa yleistä varausta, jolla suljettaisiin yhteisön oikeuden ulkopuolelle kaikki yleisen 
turvallisuuden vuoksi toteutettavat toimenpiteet. Tuomioistuin totesi, että 30, 39 ja 46 artiklan 
poikkeukset koskevat vain tavaroiden, henkilöiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta eivätkä 
perustamissopimuksen sosiaalisia määräyksiä. Esimerkiksi sukupuolten välisen tasa-arvon 
toteuttamisesta poikkeaminen olisi siis ilmeisesti mahdollista vain 297 artiklan perusteella. 
 
Albore-tapauksessa (tuomion kohdat 21 ja 22) EY-tuomioistuin totesi, että pelkällä vetoamisella 
valtion alueen puolustamisen ehdottomiin vaatimuksiin, vaikkei asianomainen jäsenvaltio ole 297 
artiklan mukaisessa tilanteessa, ei voida perustella kansallisuuteen perustuvaa muiden jäsen-
valtioiden kansalaisten syrjintää kiinteistöjen omistusoikeuden hankkimisessa ensiksi mainitun 
jäsenvaltion alueen kokonaisessa osassa. Asia olisi toisin, jos jokaisen alueen osalta, johon 
rajoitusta sovelletaan, osoitettaisiin, että kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisten syrjimättömästä 
kohtelusta aiheutuisi asianomaisen jäsenvaltion sotilaallisille eduille todellisia, konkreettisia ja 
vakavia vaaroja, joita ei voitaisi poistaa lievemmillä menettelytavoilla.  
 
EY-tuomioistuin on esimerkiksi tapauksissa Sirdar ja Komissio vastaan Espanja (C-414/97) 
todennut, että 30, 39, 46, 296 ja 297 artiklat ovat ainoita perustamissopimuksen määräyksiä, joissa 
määrätään poikkeuksista sellaisissa tilanteissa, joissa yleinen turvallisuus voi vaarantua. Artiklojen 
mukaiseen yleisen turvallisuuden käsitteeseen kuuluvat sekä sisäinen että ulkoinen turvallisuus. 
Poikkeuksia koskevia artikloja ei voida tulkita laajasti (Sirdar, kohdat 16-17, Komissio vastaan 
Espanja, kohta 21). 
 
Alustavana arviona perustamissopimuksen 297 artiklasta voidaan todeta seuraavaa. Ensinnäkin 297 
artiklassa tarkoitetut poikkeustilanteet ovat selvästi poikkeusluonteisempia kuin esimerkiksi 
tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevassa 30 artiklassa. Toisaalta siinä oikeutetaan laajemmat 
poikkeukset kuin normaalioloja koskevissa artikloissa. Lisäksi 297 artikla on toissijainen suhteessa 
muihin käytettävissä oleviin keinoihin.  
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3 VALMIUSLAIN VALTIOSÄÄNTÖOIKEUDELLISET ONGELMAT  

3.1 Lähtökohtia 
Valmiuslaki tuli voimaan 1.9.1991 ja sen valmistelu ajoittui 1970- ja 1980-luvuille. Valmiuslaki on 
siis valmisteltu ja säädetty huomattavasti ennen perusoikeus- ja perustuslakiuudistuksia. Uuden 
perustuslain voimaantulon vuoksi valmiuslakiin tehtiin tarkistuksia (198/2000). Tehdyt tarkistukset 
ovat kuitenkin olleet lähinnä vähimmäiskorjauksia, eikä osittaisuudistuksilla ole ratkaistu valmius-
lain valtiosääntöoikeudellisia perusongelmia. Nykyisessä valmiuslain uudistustyössä on tarpeellista 
tarkastella valmiuslakia kokonaisuudessaan ja tarttua niihin ongelmiin, jotka johtuvat valmiuslain 
perusratkaisuista, kuten poikkeuslakiluonteesta ja lainsäädäntövallan delegoinnista. 
 
Seuraavassa käsitellään valmiuslakiin liittyviä valtiosääntöoikeudellisia ongelmia: lainsäädäntö-
vallan delegointia, poikkeuslakiluonnetta sekä poikkeusolomäärittelyä. Sen jälkeen arvioidaan niitä 
valtiosääntöoikeudellisia vaatimuksia, joita uudelle sääntelylle asetetaan.  

3.2 Ongelmakohtia 

3.2.1 Lainsäädäntövallan delegointi  

Valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttö perustuu olennaisesti valtioneuvoston asetuksille, 
jotka eduskunta hyväksyy jälkikäteen. Perusoikeuksiin puuttumista koskevaa säädösvaltaa siirretään 
siis valmiuslain mukaan poikkeusoloissa valtioneuvostolle. Rajoitusten sisältö ei ilmene laista 
itsestään riittävän tarkasti. 
 
Perustuslakivaliokunta huomautti valmiuslain säätämistä koskevassa lausunnossaan, ettei 
lakiehdotus ollut sopusoinnussa vanhan hallitusmuodon 16 §:n kanssa. Syynä tähän oli osaltaan 
juuri perusoikeuksiin puuttumista koskevan säädösvallan siirtäminen valtioneuvostolle. Tällaisen 
delegoinnin katsottiin olevan ristiriidassa hallitusmuodon 16 §:ssä asetetun lailla säätämisen 
vaatimuksen kanssa. (PeVL 10/1990 vp).    
 
Ennen perusoikeusuudistusta hallitusmuodon 16 § kuului seuraavasti: 
 

Mitä Suomen kansalaisten yleisistä oikeuksista on sanottu, ei estä lailla säätämästä 
sellaisia rajoituksia, jotka sodan tai kapinan aikana ja sotapalveluksessa oleviin 
nähden muulloinkin ovat välttämättömiä. 

 
Perusoikeusuudistuksessa hallitusmuodon 16 § korvattiin 16 a §:n 2 momentilla (669/1995), josta 
puolestaan perustuslakiuudistuksessa tuli perustuslain 23 §: 
 

23 § 
Perusoikeudet poikkeusoloissa 

Perusoikeuksista voidaan säätää lailla sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat 
välttämättömiä Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen samoin kuin vakavuu-
deltaan aseelliseen hyökkäykseen lain mukaan rinnastettavien, kansakuntaa uhkaavien 
poikkeusolojen aikana ja jotka ovat Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden 
mukaisia. 
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Myös perustuslain 23 §:ssä asetetaan vaatimus lailla säätämisestä perusoikeuksista tilapäisesti 
poikettaessa. Lisäksi tulee ottaa huomioon perustuslain 80 §:n 1 momentti, jonka mukaan lailla on 
säädettävä muun muassa yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista. 

3.2.2 Valmiuslain poikkeuslakiluonne 

Valmiuslaki on voimassa poikkeuslakina. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan valmiuslaista 
todennut (PeVL 10/1990 vp), että kansalaisten perusoikeuksien merkitys lakiehdotuksen 
säätämisjärjestystä arvioitaessa on kiistaton. Valmiuslaki ei valiokunnan käsityksen mukaan 
itsessään rajoita perusoikeuksia. Se kuitenkin oikeuttaa valtioneuvoston päätöksin toteuttamaan 
sellaisia rajoituksia, jotka selvästikin puuttuvat perusoikeuksien sisältöön. Perustuslakivaliokunnan 
mukaan säätämisjärjestyksen perusteena ei ollut ainoastaan valmiuslain hallitusmuodon 16 §:ssä 
esitettyä laajempi poikkeusolomääritelmä vaan myös lainsäädäntövallan delegointi. Lisäksi 
perustuslakivaliokunnan mukaan lakiehdotus oli osittain ongelmallinen esimerkiksi kuntien itse-
hallinnon kannalta. 
    
Poikkeamismahdollisuus hallitusmuodon 16 §:ssä koski vain sodan ja kapinan aikana tehtäviä 
poikkeuksia. Mahdollisuus poiketa perusoikeuksista poikkeusoloissa on perusoikeusuudistuksen 
myötä muuttunut. Tilapäinen poikkeaminen perusoikeuksista on perustuslain 23 §:n mukaan 
mahdollista muissakin vakavissa kriisitilanteissa kuin sodan aikana. Siksi valmiuslain poikkeus-
lakiluonteelle ei  ole enää samanlaisia perusteita kuin vanhan hallitusmuodon 16 §:n aikana.  
 
Rajattujen poikkeuksien säätäminen perustuslaista on uudenkin perustuslain 73 §:n mukaan 
mahdollista. Perustuslakiuudistuksessa tätä mahdollisuutta kuitenkin kavennettiin. Ilmaisulla 
”rajattu poikkeus” tarkoitetaan perustuslakiuudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaan ensi 
sijassa poikkeuksen alan asiallista rajoittamista. Poikkeuslain tulee olla selvästi rajattu suhteessa 
perustuslain kokonaisuuteen (HE 1/1998 vp).  
 
Hallituksen esityksen mukaan lähtökohta on, että poikkeuslakimenettelyn käyttöön suhtaudutaan 
pidättyvästi. Perustuslaista tehtävien poikkeusten ala tulisi rajoittaa mahdollisimman kapeaksi. 
Mahdolliset ristiriidat perustuslain ja lakiehdotusten välillä tulisi ensisijaisesti poistaa muuttamalla 
lakiehdotusta, eikä toteuttamalla lakiehdotus poikkeuslakina. Jos poikkeuslain säätäminen osoit-
tautuisi välttämättömäksi, tulisi poikkeus kuitenkin rajata vain välttämättömään ja samalla tulisi 
harkita, voitaisiinko poikkeuksen voimassaoloa rajoittaa ajallisesti (HE 1/1998 vp). 
 
Perustuslakivaliokunta on mietinnössään perustuslakiuudistuksesta todennut, että uusien, puhtaasti 
kansallisten perustuslaista poikkeavien lakien säätämistä tulee välttää ja että poikkeuslaki-
menettelyn tulee turvautua vain erityisen poikkeuksellisissa tapauksissa ja pakottavista syistä. 
Perustuslakivaliokunta on myös edellyttänyt, että hallitus arvioi ennen perustuslakia säädettyjen 
poikkeuslakien tarpeellisuutta ja suhdetta perustuslain säännöksiin ja ryhtyy tarvittaviin toimiin 
sääntelyn saamiseksi perustuslain vaatimuksia vastaavaksi (PeVM 10/1998 vp).  
 
Perustuslakivaliokunta on todennut lausunnossaan valmiuslain vuoden 2000 muutoksista valmius-
lain perusluonteisten sisältöratkaisujen olevan sellaisia, että perustuslain säätämisjärjestystä on 
toimivaltuuksia täydennettäessä tai poikkeusolomääritelmiä muutettaessa vaikea välttää. Valiokunta 
on toisaalta pitänyt valmiuslain kaltaisen, kriisitilanteita varten olevan lain olemassaoloa välttämät-
tömänä. Samassa yhteydessä valiokunta on kuitenkin korostanut tarvetta selvittää valmiuslain 
uudistamista niin, että sääntelyn rakentumisesta lainsäädäntövallan delegoimiselle luovutaan (PeVL 
1/2000 vp). Perustuslakivaliokunta on toistanut tämän kannanottonsa lausunnossaan valmiuslain 
rahoitusmarkkinoita ja vakuutusalaa koskevien toimivaltuuksien muuttamisesta (PeVL 57/2002 vp).  
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Tavoitteena valmiuslain uudistamisessa on siis pidettävä pyrkimystä säätää uusi valmiuslaki 
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

3.2.3 Perustuslain 23 § ja valmiuslain poikkeusolomääritelmä 

Perustuslain 23 §:n mukaan lailla säädettävät, välttämättömät, tilapäiset poikkeukset perus-
oikeuksiin ovat mahdollisia Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen ja vakavuudeltaan 
aseelliseen hyökkäykseen lain mukaan rinnastettavien, kansakuntaa uhkaavien poikkeusolojen 
aikana. Säännöksessä käytetty ilmaus ”aseellinen hyökkäys” viittaa tosiasialliseen hyökkäykseen, ei 
esimerkiksi muodolliseen sodanjulistukseen (HE 309/1993 vp).  
 
Perustuslain 23 §:n säännöksessä aseellinen hyökkäys on vertailukohta muille poikkeusoloille. Tällä 
perusteella lähtökohta vaikuttaisi olevan se, etteivät muut kuin sotilaallista uhkaa sisältävät kriisit 
olisi 23 §:ssä tarkoitettuja poikkeusoloja. Kriisien muodon muuttumisen vuoksi toimikunnan tulee 
kuitenkin jatkotyössään pohtia, voisiko esimerkiksi laajamittainen terrorismi olla verrattavissa 
aseelliseen hyökkäykseen perustuslain 23 §:ssä tarkoitetulla tavalla.  
 
Perusoikeusuudistusta koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että poikkeusolojen luonnehdin-
nalla perustuslain 23 §:ssä tarkoitetaan samaa kuin kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa käyte-
tyllä ”yleisen hätätilan” käsitteellä (ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleis-
sopimuksen [SopS 19/1990, Euroopan ihmisoikeussopimus] 15 artikla ja kansalaisoikeuksia ja po-
liittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen [SopS 8/1976, KP-sopimus] 4 artikla). 
Vaikka säännös jättää avoimeksi, millaiset kriisit voitaisiin lailla rinnastaa Suomeen kohdistuvaan 
laajamittaiseen aseelliseen hyökkäykseen, tulee harkinnassa tukeutua muun muassa ihmisoikeus-
sopimusten määräyksiin yleisen hätätilan kriteereistä. Lisäksi perustuslain 23 §:n valtuutuksen 
mukaisten tilapäisten poikkeusten tulee olla Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mu-
kaisia. Säännöksessä viitataan sekä poikkeamisen menettelyllisiin vaatimuksiin että sisällöllisiin 
rajoituksiin (HE 309/1993 vp).  
 
Vaikka perustuslain 23 §:n viittauksen ihmisoikeusvelvoitteisiin voidaan nähdä kohdistuvan 
erityisesti KP-sopimuksen 4 artiklaan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 artiklaan, ei 
viittauksen merkitys tyhjene näihin kahteen sopimukseen. Viittauksia hätätilaan tai aseellisen 
konfliktin oloihin on esimerkiksi uudistetussa Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa (F-artikla, SopS 
80/2002) sekä lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa (38 artikla, SopS 60/1991). Lisäksi 
humanitaarisen oikeuden yleissopimukset ovat merkityksellisiä. 
 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 artiklassa ja KP-sopimuksen 4 artiklassa määrätään siis 
poikkeusoloissa mahdollisesta ihmisoikeuksista poikkeamisesta (derogation). On kuitenkin 
huomattava, että ihmisoikeussopimusten poikkeusoloartikloja sovellettaessa sopimusvaltiolla on 
jonkin verran harkinnanvaraa poikkeusolojen määrittelyssä hätätilaksi. Valtiolla itsellään on 
katsottu olevan parhaat edellytykset arvioida, milloin tilanne muodostuu kansakunnan elämää 
uhkaavaksi ja hätätilan julistaminen välttämättömäksi. Sen sijaan arvioitaessa sitä, missä määrin 
hätätilan julistaminen oikeuttaa poikkeamaan normaaliajan ihmisoikeusvelvoitteista, korostuu 
valtion harkintavallan sijasta oikeudellisiin kriteereihin perustuva kansainvälinen valvonta. 

 
Ihmisoikeussopimuksissa poikkeamisen mahdollistavat artiklat kuuluvat seuraavasti. 
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Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 artikla 
 
Sopimusvelvoitteista poikkeaminen hätätilan aikana.   
1. Sodan tai muun yleisen hätätilan aikana, joka uhkaa kansakunnan elämää, korkeat 
sopimuspuolet voivat ryhtyä toimiin, jotka merkitsevät poikkeamista niiden tämän 
yleissopimuksen mukaisista velvoitteista, siinä laajuudessa kuin tilanne välttämättä 
vaatii edellyttäen kuitenkin, etteivät tällaiset toimet ole ristiriidassa valtion muiden 
kansainvälisen oikeuden mukaisten velvoitteiden kanssa. 
 
2. Tämän määräyksen nojalla ei voida poiketa 2 artiklasta, paitsi silloin kun on 
kysymys laillisista sotatoimista johtuvista kuolemantapauksista, eikä 3, 4 (1 kappale) 
ja 7 artiklasta. 
 
3. Korkean sopimuspuolen, joka käyttää hyväkseen oikeutta poiketa 
yleissopimuksesta, tulee pitää Euroopan neuvoston pääsihteeri täysin tietoisena 
toimistaan ja niihin johtaneista syistä sekä ilmoittaa hänelle, milloin näistä toimista on 
luovuttu ja yleissopimuksen kaikkia määräyksiä jälleen noudatetaan. 

 
KP-sopimuksen 4 artikla 
 
1. Yleisen hätätilan aikana, joka uhkaa kansakunnan olemassaoloa ja joka on 
virallisesti sellaiseksi julistettu, sopimusvaltiot voivat ryhtyä toimenpiteisiin, jotka 
merkitsevät poikkeamista niille tämän yleissopimuksen mukaan kuuluvista 
velvoituksista siinä laajuudessa kuin tilanne välttämättä vaatii, edellyttäen, että 
tällaiset toimenpiteet eivät ole ristiriidassa valtion muiden kansainvälisen oikeuden 
mukaisten velvoitusten kanssa eivätkä merkitse pelkästään rotuun, ihonväriin, 
sukupuoleen, kieleen, uskontoon tai yhteiskunnalliseen syntyperään perustuvaa 
syrjintää. 
 
2. Mitään rajoitusta ei voida tämän määräyksen nojalla tehdä 6, 7, 8 (1 ja 2 kappale), 
11, 15, 16 ja 18 artiklaan. 
 
3. Jokaisen tämän yleissopimuksen sopimusvaltion, joka käyttää hyväkseen oikeutta 
poiketa yleissopimuksesta, tulee pääsihteerin välityksellä välittömästi ilmoittaa muille 
yleissopimuksen sopimusvaltioille niistä määräyksistä, joista on poikettu, ja niistä 
syistä, jotka ovat aiheuttaneet toimenpiteet. Uusi ilmoitus on tehtävä samassa 
järjestyksessä päivänä, jona sopimusvaltio on luopunut tällaisista poikkeuksista. 

  
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 artiklassa määritellään poikkeusolot ilmaisulla ”sodan tai 
muun yleisen hätätilan aikana, joka uhkaa kansakunnan elämää”. Ihmisoikeustuomioistuin on tul-
kinnut Lawless-tapauksessa ilmaisua niin, että se kattaa valtion organisoitua elämää uhkaavat 
poikkeukselliset kriisitilanteet. Tuomioistuin arvioi tapauksessa olleen kyse tällaisesta hätätilasta, 
koska väkivaltainen salainen armeija oli olemassa, tämä armeija toimi ulkopoliittisesti vaarallisesti 
maan rajojen ulkopuolella ja terroritoiminta oli lisääntynyt jatkuvasti ja hälyttävästi.  

 
Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että luonnehdinta Lawless-tapauksessa ja sopimusmääräyksen 
sanamuoto osoittavat 15 artiklaa tarkoitetun sovellettavan vain hyvin poikkeuksellisesti. Euroopan 
neuvoston ihmisoikeustoimikunta on Kreikkaa koskeneessa tapauksessa katsonut, että seuraavien 
edellytysten on täytyttävä, jotta kyseessä olisi kansakunnan elämää uhkaava hätätila: 

1. hätätilan tulee olla todellinen tai ilmeinen, 
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2. hätätilan vaikutusten tulee koskettaa koko kansakuntaa, 
3. hätätilan täytyy vaarantaa koko järjestäytyneen yhteiskuntaelämän jatkuvuus ja  
4. kriisin ja vaaran tulee olla selkeästi niin poikkeuksellinen, että sopimuksen sallimat 

normaalit rajoitukset ja keinot yleisen turvallisuuden, terveydenhoidon ja järjestyksen 
ylläpitämiseksi ovat selvästi riittämättömät. 

 
Ihmisoikeustuomioistuin on pitänyt mahdollisena, että myös alueellisesti rajoittunut hätätila voi 
uhata kansakunnan elämää 15 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Jos poikkeusoloilmoitus on kuitenkin 
annettu alueellisesti rajattuna, ei siihen voida vedota muualla sopimusvaltiossa. 

 
KP-sopimuksessa poikkeusolot on määritelty yleiseksi hätätilaksi, joka uhkaa kansakunnan 
olemassaoloa ja joka on virallisesti sellaiseksi julistettu. YK:n ihmisoikeuskomitea on vuonna 2001 
antanut yleiskannanoton sopimuksen 4 artiklan tulkinnasta (General Comment no. 29. States of 
Emergency [Article 4]). Sopimuksen 4 artiklan soveltamisalasta todetaan seuraavaa. Ensinnäkin 
aseellisen selkkauksenkin tapauksessa tulee olla kyse kansakunnan elämää uhkaavasta tilanteesta. 
Toiseksi komitea huomauttaa, että sopimusvaltion tulisi arvioida tiukasti toimenpiteiden oikeutusta 
ja välttämättömyyttä, jos 4 artiklan mukaista poikkeamismahdollisuutta käytetään muuten kuin 
aseellisen selkkauksen tapauksessa. Kolmanneksi komitea arvioi, että esimerkiksi luonnon-
katastrofin tai suuronnettomuuden sattuessa oikeuksien rajoittamisen tulisi yleensä riittää. Komitea 
suhtautuu siis pidättyvästi oikeuksista poikkeamiseen tällaisissa tilanteissa.   
 
Valmiuslain soveltaminen on sidottu poikkeusolojen määritelmään lain 2 §:ssä. Määritelmä kuuluu 
seuraavasti:  
 

Poikkeusoloja tämän lain mukaan ovat:  
1) Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys ja sota sekä sodan jälkitila;  
2) Suomen alueellisen koskemattomuuden vakava loukkaus ja maahan kohdistuva 
sodanuhka;  
3) vieraiden valtioiden välinen sota tai sodanuhka ja sellainen sodanuhkaa merkitsevä 
vakava kansainvälinen jännitystila, joka edellyttää välttämättömiä toimenpiteitä 
Suomen puolustusvalmiuden kohottamiseksi, sekä muu vaikutuksiltaan näihin 
verrattava Suomen ulkopuolella sattunut erityinen tapahtuma, jos siitä voi aiheutua 
vakava vaara 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuille kansallisen olemassaolon ja 
hyvinvoinnin perusteille; (25.2.2000/198)  
4) välttämättömien polttoaineiden ja muun energian sekä raaka-aineiden ja muiden 
tavaroiden tuonnin vaikeutumisesta tai estymisestä taikka muusta vaikutuksiltaan 
näihin verrattavasta kansainvälisen vaihdannan äkillisestä häiriintymisestä aiheutuva 
vakava uhka väestön toimeentulolle tai maan talouselämän perusteille; sekä  
5) suuronnettomuus,  
edellyttäen, että tilanteen hallitseminen ei ole mahdollista viranomaisten 
säännönmukaisin toimivaltuuksin.  

 
Nykyisessä valmiuslaissa poikkeusolojen määritelmän perusta on puolustusneuvoston 1970-luvulla 
hyväksymä kriisityyppiluokitus. Tärkeimpinä kriisityyppeinä pidettiin suuronnettomuutta, 
taloudellista kriisiä, kansainvälisen tilanteen kiristymistä, vieraiden valtioiden välistä sodanuhkaa, 
vieraiden valtioiden välistä sotaa ja aseellista hyökkäystä Suomeen. 
 
Verrattuna perustuslain 23 §:n poikkeusolomääritelmään valmiuslain 2 §:n määritelmä on varsin 
laaja. Valmiuslain 2 §:n mukainen poikkeusolomääritelmä kattaa sodan ja sodanuhkan ohella myös 
kansainvälisen vaihdannan vakavat häiriöt ja suuronnettomuuden. Perustuslakivaliokunta on 
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kiinnittänyt tähän seikkaan huomiota lausunnossaan uuden perustuslain johdosta valmiuslakiin 
tehdyistä muutoksista. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että valmiuslain poikkeusolomääritelmä 
on valmiuslain 2 §:n 4 ja 5 kohdan osalta laajempi kuin perustuslain 23 §:ssä (PeVL 1/2000 vp).  
 
Myös määritelmän 3 kohtaa voidaan pitää ongelmallisen laajana. Lisäksi 1 kohdassa mainittu sodan 
jälkitila ei ilman tarkentavia määreitä kuulune perustuslain 23 §:ssä tarkoitettuihin poikkeusoloihin. 
Samoin 2 kohdan mukainen Suomen alueellisen koskemattomuuden vakava loukkaus ilman 
sodanuhkaa vaikuttaisi jäävän 23 §:n rajauksen ulkopuolelle.  

3.3 Uudelle sääntelylle asetettavia perustuslaista johtuvia vaatimuksia 

3.3.1 Kolme keskeistä vaatimusta 

Vähimmäisvaatimuksena uudelle poikkeusolojen toimivaltuuksia koskevalle sääntelylle voidaan 
ensinnäkin pitää sitä, ettei se perustu asetustasoiselle sääntelylle samalla tavoin kuin nykyinen 
valmiuslaki. Lain tasolla tulisi toisin sanoen voida säätää riittävän tarkasti sellaisista 
toimivaltuuksista, joilla puututaan perusoikeuksiin.  
 
Toiseksi on otettava huomioon, että tavallisen lain säätämisjärjestyksessä perusoikeuksiin 
puuttuminen on mahdollista kahdella eri tavalla, perusoikeuksia rajoittamalla tai niistä tilapäisesti 
poikkeamalla. Tilapäinen poikkeaminen on mahdollista vain perustuslain 23 §:n mukaisissa 
poikkeusoloissa, kun taas rajoittamiseen voidaan turvautua myös normaalioloissa. Perusoikeuksien 
rajoittamista voidaan pitää ensisijaisena perusoikeuksiin puuttumisen keinona. Sitä koskevat 
kaikille perusoikeuksille yhteiset yleiset edellytykset sekä perusoikeuskohtaiset erityiset 
edellytykset. Rajoittamisen ja tilapäisen poikkeamisen edellytyksiä käsitellään alla tarkemmin. 
 
Kolmantena uudelle sääntelylle asetettavana vaatimuksena voidaan mainita se, että uusi 
lainsäädäntö olisi pystyttävä säätämään tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

3.3.2 Lailla säätäminen 

Asetusten antamista ja lainsäädäntövallan siirtämistä koskevaa sääntelyä muutettiin perustus-
lakiuudistuksen yhteydessä. Uudistuksessa pyrittiin vahvistamaan eduskunnan asemaa lain-
säädäntövallan käyttäjänä. Lähtökohta on, että toimivalta antaa yleisiä oikeussääntöjä kuuluu 
eduskunnalle, joka voi tietyin edellytyksin siirtää tätä valtaa asetuksenantajalle.  
 
Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriö voivat 
antaa asetuksia perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lailla on kuitenkin 
säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain 
mukaan kuuluvat lain alaan. Tällaisina lain alaan perustuslain mukaan kuuluvana asiana voidaan 
mainita esimerkiksi perusoikeudet.   
 
Perustuslain 80 §:n 1 momentin säännöksessä edellytetään, että kaikki yksilön oikeusasemaan 
vaikuttavat keskeiset säännökset tulee antaa lailla. Asetuksen antaja voidaan lailla valtuuttaa 
antamaan tarkempia säännöksiä yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä vähäisistä 
yksityiskohdista. Perustuslain 80 §:n 1 momenttiin sisältyvä säännös merkitsee sitä, ettei asetukseen 
saa sisältyä säännöksiä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista eikä perustuslain mukaan 
muuten lain alaan kuuluvista asioista (HE 1/1998 vp). 
 
Lailla säätämisen vaatimus ei merkitse sitä, että tulevassa valmiuslainsäädännössä lain tasolla tulisi  
säätää teknisluontoisista asioista tai että kaikki aikaisemmin asetustasolla säännellyt asiat tulisi 
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sisällyttää lakiin. Kyse on siitä, että asetustasoisen sääntelyn ydinajatus tulee ilmaista riittävän 
täsmällisesti lakitekstissä. Lailla säätämisen vaatimuksen voidaan nähdä kohdistuvan riittävän 
tarkkaan kirjoittamistapaan. Poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavat toimivaltuudet ja niiden 
käyttöedellytykset tulee siis ilmaista nykyistä sääntelyä täsmällisemmin lain tasolla.     

3.3.3 Tilapäinen poikkeaminen perusoikeuksista ja perusoikeuksien rajoittaminen 

Perustuslain 23 § on luonteeltaan valtuuttava säännös, joka antaa mahdollisuuden tilapäisesti 
poiketa perusoikeuksista. Tämä poikkeaminen on mahdollista tavallisella lailla. Jotta perusoikeuk-
sista tehtävät poikkeukset olisivat perustuslain 23 §:n valtuutuksen mukaisia, täytyy niiden 
kuitenkin täyttää useita ehtoja. 
 
Ensinnäkin poikkeuksia voidaan säätää vain niin sanottuja poikkeusoloja varten. Tällaisina 
poikkeusoloina pidetään Suomeen kohdistuvaa aseellista hyökkäystä ja vakavuudeltaan aseelliseen 
hyökkäykseen lain mukaan rinnastettavia, kansakuntaa uhkaavia poikkeusoloja. 
Poikkeusolomääritelmää on edellä käsitelty valmiuslain 2 §:n määritelmän kanssa vertailevasti. 

 
Toiseksi poikkeusten tulee olla Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia. 
Säännös viittaa sekä poikkeamisen menettelyllisiin vaatimuksiin että sisällöllisiin rajoituksiin (HE 
309/1993 vp). Kansainvälisten velvoitteiden huomioonottamisesta seuraa myös ns. ehdottomia 
oikeuksia, joista ei voi poiketa poikkeusoloissakaan, vaikkei perustuslain 23 §:ssä olekaan luetteloa 
tällaisista oikeuksista. Perusoikeusuudistusta koskevassa hallituksen esityksessä luetteloa ei ole 
pidetty tarpeellisena, koska 23 §:ään sisältyy vaatimus kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden 
noudattamisesta. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan terrorismia koskevista rikoslain ja 
pakkokeinolain säännöksistä nimenomaisesti todennut, että rikosoikeudellista laillisuusperiaatteesta 
poikkeamisen kielto sisältyy ihmisoikeussopimuksia vastaavasti perustuslain 23 §:n sääntelyyn 
(PeVL 48/2002 vp). 
 
Ehdottomina määräyksinä pidetään sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksessa että KP-sopimuksessa 
seuraavia: 

  
- oikeutta elämään  
- kidutuksen kieltoa  
- orjuuden ja velkaorjuuden kieltoa sekä  
- taannehtivan rikoslain kieltoa.  

 
Lisäksi KP-sopimuksessa on ehdottomana turvattu oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä oikeudel-
lisessa mielessä sekä ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus. Sopimuksessa on myös erityinen 
poikkeusoloja koskeva syrjintäkielto. Euroopan ihmisoikeussopimuksen osalta on otettava 
huomioon se, että kuolemanrangaistuksen poistamista koskevasta kuudennesta lisäpöytäkirjasta on 
kiellettyä poiketa 15 artiklan nojalla.  

 
Artikloissa luetellut ehdottomat oikeudet näyttävät siis osittain eroavan toisistaan. Erojen merkitystä 
vähentää kuitenkin se, että molemmissa sopimuksissa todetaan valtion velvollisuus kunnioittaa 
muita kansainvälisiä velvoitteitaan. Lisäksi ihmisoikeuksien tulkinnallisen kehityksen myötä myös 
sellaisissa oikeuksissa, joita ei nimenomaisesti ole mainittu ehdottomina oikeuksina, on katsottu 
olevan kriisioloissa loukkaamattomia ainesosia. Esimerkiksi YK:n ihmisoikeuskomitean yleis-
kannanotossa on lueteltu sellaisia oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osa-alueita, joista kriisi-
oloissa ei ole lupa poiketa.   
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Kolmanneksi perusoikeuksista tehtävien poikkeusten tulee olla välttämättömiä. Perustuslain 23 §:n 
tekstissä ei kuitenkaan erikseen mainita, mihin tavoitteisiin nähden perusoikeuspoikkeamien on 
oltava välttämättömiä. Perusoikeusuudistusta koskevassa hallituksen esityksessä todetaan lyhyesti, 
että välttämättömyys-ilmaisulla on tarkoitettu korostaa pidättyvyyttä perusoikeuksista tilapäisesti 
poikettaessa (HE 309/1993 vp).  
 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 artiklan mukaan sopimusvaltio voi poiketa sopimuksen 
mukaisista velvoitteista hätätilan aikana ”siinä laajuudessa kuin tilanne välttämättä vaatii”. 
Poikkeamistoimenpiteiden tulee edistää hätätilasta selviämistä ja normaalitilan palauttamista. 
Poikkeusten tulee olla ehdottoman välttämättömiä, suhteellisia uhkaan nähden ja niitä saa soveltaa 
vain hätätilan olemassaolon aikana.  

 
Poikkeukset on siis pyrittävä minimoimaan niin ajallisesti kuin sisällöllisestikin. Kulloinkin sovel-
lettavien rajoitusten hyväksyttävyys riippuu vallitsevan hätätilan asteesta. Lisäksi oikeuskäytän-
nössä merkitystä on annettu poikkeamisen kohteeksi joutuvan henkilön käytössä oleville 
oikeussuojakeinoille ja menettelyllisille takeille (esim. tapaukset Brannigan ja McBride sekä Aksoy 
vastaan Turkki).  

 
Myös KP-sopimuksen 4 artiklan mukaan poikkeamista merkitsevät toimenpiteet tulee rajata 
välttämättömään. Ihmisoikeuskomitean mukaan välttämättömyysedellytys koskee niin poik-
keamisen kestoa, maantieteellistä laajuutta kuin asiallista ulottuvuuttakin. Komitea huomauttaa 
myös, että sopimuksessa turvatuista oikeuksista poikkeaminen on pidettävä selkeästi erillään 
oikeuksien rajoittamisesta. Yhteistä näille kahdelle on kuitenkin suhteellisuusperiaatteen 
huomioonottaminen. 
 
Neljäntenä vaatimuksena voidaan mainita, että perusoikeuksista tehtävien poikkeuksien tulee olla 
tilapäisiä. Poikkeusoloja koskeva sääntely ei siis saa olla tarkoitettu pysyväksi. Perustuslaki-
valiokunta on arvioinut valmiuslakia tältä kannalta lausunnossaan valmiuslakiin vuonna 2000 
tehdyistä muutoksista (PeVL 1/2000 vp). Valmiuslain mukaiset toimivaltuudet tulevat käyttöön 
vain poikkeusoloissa, ja ne otetaan käyttöön erikseen asetuksella, joka on määräaikainen. Lisäksi 
asetus tai asetuksen kohta on kumottava heti, kun poikkeusolo ei enää ole käsillä tai toimivaltuuden 
käyttämiselle ei ole enää edellytyksiä. Näillä perusteilla perustuslakivaliokunta katsoi, että 
perusoikeusrajoituksia on pidettävä sillä tavoin tilapäisinä kuin perustuslain 23 §:ssä edellytetään. 
 
Viidenneksi poikkeukset perusoikeuksista tulee säätää lailla. Kyse on siis delegointirajoituksesta. 
Perusoikeuksista poikkeamisen olennaisista ehdoista tulee säätää lailla ja asetuksella voidaan 
säännellä lähinnä yksityiskohtia täsmentäviä ja lain täytäntöönpanoon liittyviä asioita. Tältä osin 
nykyisen valmiuslain perusratkaisu, lainsäädäntövallan delegoiminen, on erityisen ongelmallinen. 
 
Tällaisesta tilapäisestä poikkeamisesta, joka siis tulee kyseeseen vain perustuslain 23 §:ssä 
tarkoitetuissa poikkeusoloissa, on pidettävä erillään perusoikeuksien rajoittaminen. Rajoittaminen 
on mahdollista myös normaalioloissa, ja sitä koskevat erilaiset edellytykset kuin tilapäistä 
poikkeamista.  
 
Joissakin perusoikeussäännöksissä on erikseen lueteltu syitä, joiden perusteella perusoikeutta 
voidaan rajoittaa (esimerkiksi perustuslain 9 §:n 2 momentti ja 10 §:n 3 momentti). Lisäksi 
perustuslakivaliokunta on asettanut perusoikeuksien rajoittamiselle seuraavia yleisiä edellytyksiä 
(PeVM 25/1994 vp): 
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Perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua eduskunnan säätämään lakiin. Tähän liittyy kielto 
delegoida perusoikeuksien rajoittamista koskevaa toimivaltaa lakia alemmalle säädöstasolle. 
Vaatimusta voidaan pitää muodollisena: kyse on nimenomaan eduskuntalailla säädetyistä 
rajoituksista. 
 
Rajoitusten on oltava tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määriteltyjä. Rajoitusten olennaisen 
sisällön tulee ilmetä laista. Perusoikeusuudistusta koskevassa hallituksen esityksessä (309/1993 vp) 
katsotaan, että laista tulee käydä selville esimerkiksi rajoituksen laajuus ja sen täsmälliset 
edellytykset. Täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksella voidaan nähdä olevan kiinteä yhteys 
lailla säätämisen vaatimukseen. Rajoitus tulee siis muotoilla niin täsmällisesti lain tasolla, että sen 
voidaan sanoa perustuvan laintasoiseen säännökseen. 
 
Rajoitusperusteiden tulee olla hyväksyttäviä. Rajoittamisen tulee olla painavan yhteiskunnallisen 
tarpeen vaatima. Hyväksyttävyyden arvioinnissa on perusteltua huomioida ihmisoikeussopimusten 
määräykset hyväksyttävistä rajoitusperusteista. Oikeuskirjallisuudessa hyväksyttävät rajoitus-
perusteet on jaettu kolmeen ryhmään: rajoitus oikeutetaan muilla perusoikeuksilla, rajoitus 
oikeutetaan muilla perustuslain säännöksillä tai rajoitus oikeutetaan perustuslain ulkoisilla 
perusteilla, kuten painavalla yhteiskunnallisella tarpeella.  
 
Tavallisella lailla ei voi säätää perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta. 
 
Rajoitusten on oltava suhteellisuusvaatimuksen mukaisia ja välttämättömiä hyväksyttävän 
tarkoituksen saavuttamiseksi. 
 
Perusoikeuksia rajoitettaessa on huolehdittava riittävistä oikeusturvajärjestelyistä. 
 
Rajoitukset eivät saa olla ristiriidassa Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. 
 
Ensisijaisena perusoikeuksiin puuttumisen keinona voidaan siis pitää perusoikeuksien rajoittamista, 
joka on mahdollista myös normaalioloissa. Perustuslain 23 §:n mukaisissa poikkeusoloissa 
voitaisiin lisäksi turvautua tilapäiseen poikkeamiseen perusoikeuksista.  

3.3.4 Säätämisjärjestys 

Nykyinen valmiuslaki on säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä. Rajattujen poikkeuksien 
säätäminen perustuslaista on uuden perustuslain 73 §:n mukaan edelleen mahdollista. Perustus-
lakiuudistuksessa tätä mahdollisuutta kuitenkin kavennettiin. Hallituksen esityksen mukaan 
lähtökohta on, että poikkeuslakimenettelyn käyttöön suhtaudutaan pidättyvästi. Perustuslaista 
tehtävien poikkeusten ala tulisi rajoittaa mahdollisimman kapeaksi. Mahdolliset ristiriidat perustus-
lain ja lakiehdotusten välillä tulisi ensisijaisesti poistaa muuttamalla lakiehdotusta, eikä säätämällä 
se poikkeuslakina. Jos poikkeuslain säätäminen osoittautuisi välttämättömäksi, tulisi poikkeus 
kuitenkin rajata vain välttämättömään ja samalla tulisi harkita, voitaisiinko poikkeuksen 
voimassaoloa rajoittaa ajallisesti (HE 1/1998 vp).  
 
Koska tilapäinen poikkeaminen perusoikeuksista on 23 §:n mukaan mahdollista muissakin 
vakavissa kriisitilanteissa kuin sodan aikana, ei valmiuslain poikkeuslakiluonteelle ole enää 
samanlaisia perusteita kuin vanhan hallitusmuodon 16 §:n aikana. Perustuslain 23 §:n säätämisen 
myötä vaikuttaisi perustuslain systematiikan mukaiselta säätää perusoikeuksiin puuttumisesta 
poikkeusoloissa nimenomaan 23 §:n valtuutuksen perusteella, eikä 73 §:n mukaisesti perustuslain 
säätämisjärjestyksessä. Kun otetaan lisäksi huomioon perustuslakiuudistuksen yhteydessä ilmaistu 
pyrkimys välttää poikkeuslakeja ja perustuslakivaliokunnan esittämät kannanotot valmiuslain 
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uudistamisesta, on valmiuslain poikkeuslakiluonteesta luopumiselle vahvat perusteet. 
Valmiuslainsäädännön uudistamisessa tulisi siis pyrkiä siihen, että uusi valmiuslaki voitaisiin säätää 
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

3.4 Arvioita ja johtopäätöksiä 
Nykyinen valmiuslaki ei täytä perustuslain perusvaatimuksia 
Nykyisen valmiuslain suurimpina valtiosääntöoikeudellisina ongelmina voidaan pitää ensinnäkin 
sitä, että valmiuslaki rakentuu lainsäädäntövallan delegoinnin varaan. Näin ollen lailla säätämisen 
vaatimus ei täyty. Toiseksi on huomattava, että poikkeusolojen määrittely on laajempi kuin 
perustuslain 23 §:ssä. Kolmanneksi valmiuslaki on voimassa poikkeuslakina.  
 
Toimivaltuuksien sääntelyn on oltava nykyistä tarkempaa  
Edellä on esitetty, miten valmiuslain poikkeusolomääritelmä vaikuttaa siihen, onko kyseessä 
perusoikeuksien rajoittaminen vai tilapäinen poikkeaminen perusoikeuksista. Riippumatta siitä, 
kumpi perusoikeuksiin puuttumisen tapa on kyseessä, tulee toimivaltuuksien sääntelyn uudessa 
valmiuslaissa olla tarkempaa kuin nykyisessä laissa. Kyse ei siis olisi toimivaltuuksien supista-
misesta tai vähentämisestä, vaan laintasoisen sääntelyn tarkentamisesta. Lisäksi uudessa valmius-
laissa tulisi nykyistä tarkemmin määritellä se, minkälaisissa oloissa mihinkin toimenpiteisiin 
voidaan ryhtyä. Toisaalta poikkeuksellisia tilanteita varten säädettyjen toimivaltuuksien tulisi olla 
kirjoitettu erilaiset kriisitilanteet huomioon ottaen siten, että välttämättömät toimenpiteet voidaan 
toteuttaa tarvittaessa nopeasti ilman lainmuutoksia. 
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4 UUDEN SÄÄNTELYN RAKENNE – SÄÄNTELYVAIHTOEHDOT  

4.1 Sääntelyvaihtoehdot 
Valmiuslainsäädäntöä uudistettaessa harkittavana on ainakin kolme eri sääntelyvaihtoehtoa. Näistä 
ensimmäinen perustuisi valmiuslain vähimmäistarkistukseen. Valmiuslain mukainen poikkeus-
olojen määritelmä olisi siis edelleen laajempi kuin tilapäiset poikkeukset perusoikeuksista 
mahdollistavassa perustuslain 23 §:ssä. Toisessa vaihtoehdossa valmiuslain poikkeusolomääritelmä 
perustuisi perustuslain 23 §:ään. Kolmannen vaihtoehdon mukaan valmiuslain ja puolustustilalain 
soveltamisalat tehtäisiin sillä tavoin yhteneväisiksi, että niiden mukainen sääntely olisi mahdollista 
sijoittaa samaan säädökseen.  
 
Yhteistä näille kaikille kolmelle mallille olisi se, että nykyisenlaisesta lainsäädäntövallan 
delegoinnista luovuttaisiin ja valtioneuvoston ja ministeriöiden asetuksilla ainoastaan täydennet-
täisiin valmiuslain sääntelyä. Seurauksena perusoikeuksien rajoittamiseen ja tilapäiseen 
perusoikeuksista poikkeamiseen liittyvästä lailla säätämisen vaatimuksesta olisi se, että laintasoisen 
sääntelyn tulisi olla nykyistä tarkempaa ja asetuksilla annettaisiin vain täydentävää sääntelyä 
esimerkiksi lain täytäntöönpanosta. Kaikissa kolmessa mallissa lainsäädäntö toteutettaisiin lisäksi 
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.   
 
Tässä yhteydessä tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että perustuslain 23 §:ssä annetaan valtuus 
tilapäisesti poiketa ainoastaan perustuslain perusoikeussäännöksistä, ei perustuslaista kokonai-
suudessaan. Perustuslain kanssa vertailevasti on tarpeen tarkastella ainakin nykyisen valmiuslain 
valtiontalouden hoitoa koskevan 19 §:n sekä kunnallishallintoa koskevien 28 ja 29 §:n mukaisia 
toimivaltuuksia.    
 
Sääntelymalleja tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon se, ettei poikkeuksellinen tilanne välttämättä 
kehity suoraviivaisesti vaikeutuen. Joskus kyse saattaa olla esimerkiksi perustuslain 23 §:ssä tarkoi-
tetuista poikkeusoloista ilman, että tilannetta olisi edeltänyt häiriötilanne. Toisaalta häiriötilanteet 
eivät välttämättä johda poikkeusoloihin, saati puolustustilaan. 
 
Edellä esitettyjen kolmen sääntelymallin ohella neljäntenä sääntelyvaihtoehtona voitaisiin pitää 
perustuslain 23 §:n muuttamista niin, että poikkeusolojen määritelmää laajennettaisiin. Tätä 
vaihtoehtoa toimikunta kuitenkin pitää ongelmallisena esimerkiksi kansainvälisten ihmisoikeus-
velvoitteiden kannalta. 
  
Toimikunnan työssä on esiin noussut mahdollisuus siihen, että valmiuslaki säädettäisiin 
määräaikaisena säädöksenä. Tällöin valmiuslainsäädäntö tulisi tietyin väliajoin uudelleen 
arvioitavaksi niin toimivaltuuksien ja uhkamallien ajanmukaisuuden kuin perusoikeuskehityksenkin   
kannalta.   
 
Toimikunta on alustavasti tarkastellut Ruotsin, Norjan ja Tanskan valmiuslainsäädäntöä. Joitakin 
keskeisiä säädöksiä on koottu tämän välimietinnön liitteeksi. Pohjoismaisten lainsäädäntö-
ratkaisujen vertailua suomalaiseen lainsäädäntöön vaikeuttaa kuitenkin se, että eri maiden 
perustuslaeissa poikkeusoloja käsittelevät säännökset ovat varsin erilaisia. Sen vuoksi Ruotsissa, 
Norjassa ja Tanskassa omaksutuista sääntelymalleista ei suoraan voida ottaa esimerkkiä suomalaista 
lainsäädäntöä hahmoteltaessa. 
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Ruotsin hallitusmuodon (Regeringsformen 1974:152) 13 luku sisältää sotaa ja sodan vaaraa 
koskevia säännöksiä. Lainsäädäntövallan jakautumisen kannalta mielenkiintoinen on 13 luvun 6 
§:ään sisältyvä säännös. Jos valtakunta on sodassa tai sodanvaarassa tai sodan tai sodanvaaran 
jälkeen vallitsevat poikkeukselliset olot,  hallitus voi laissa olevan valtuutuksen nojalla asetuksella 
antaa määräyksiä eräissä asioissa, joista perustuslain mukaan tulee säätää lailla. Puolustusvalmiuden 
vaatiessa hallitus voi lakiin sisältyvän valtuuden nojalla muussakin tapauksessa säätää asetuksella, 
että laissa olevaa määräystä pakko-otosta tai muusta sellaisesta käyttöoikeudesta tulee alkaa 
soveltaa tai että sen soveltaminen on lopetettava. Valtuuttavassa laissa tulee ilmaista tarkasti ne 
edellytykset, joiden vallitessa 13 luvun 6 §:ssä mainittuja toimivaltuuksia saadaan käyttää. 
Valtuutus ei sisällä oikeutta säätää, muuttaa eikä kumota perustuslakia, valtiopäiväjärjestystä eikä 
lakia kansanedustajain vaalista. 
 
Norjan ja Tanskan perustuslaeissa (Kongeriget Norges Grundlov, 17.5.1814, Danmarks Riges 
Grundlov 169/1953) kriisioloja koskevaa sääntelyä on vain vähän. Norjan perustuslain 26 §:n 
mukaan kuninkaalla on oikeus antaa liikekannallepanomääräys ja aloittaa välttämätön puolustus-
sota. Sotaa ja rauhaa koskevat päätökset edellyttävät suurkäräjien suostumusta. Tanskan 
perustuslain 19 §:n mukaan sotilaallisia voimakeinoja toista valtiota kohtaan voivat käyttää 
pääsääntöisesti kuningas ja kansankäräjät yhdessä. Kriisiolojen vaikutusta perusoikeussuojaan ei 
Norjan ja Tanskan perustuslaeissa ole käsitelty. 

4.1.1 Valmiuslain vähimmäistarkistukseen perustuva malli 

Kuviossa 2 hahmotellaan kriisien hallintaa valmiuslainsäädännön vähimmäistarkistukseen 
perustuvan mallin mukaan. 
 
Kuvio 2. Vähimmäistarkistukseen perustuva sääntelymalli  
 

 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
normaaliolot  häiriötilanne  poikkeusolot  puolustustila  
   
 
Kuviosta käy ilmi, että normaalioloissa keskeistä olisi erilaisiin häiriöihin varautuminen. 
Häiriötilanteessa sovellettavaksi tulisi osittain erityislainsäädäntö, kuten pelastuslaki tai tartunta-
tautilaki. Uuden valmiuslain soveltamisala puolestaan ulottuisi osittain koskemaan häiriötilanteita, 
osittain perustuslain 23 §:ssä tarkoitettuja poikkeusoloja. Puolustustilalain soveltaminen liittyisi 
puolustustilan voimaan saattamiseen. Puolustustilalain soveltamisedellytyksinä mainitaan lain 1 
§:ssä Suomeen kohdistuva sota sekä siihen rinnastettavat vakavasti yleiseen järjestyksen 

Perustuslaki 

Uusi valmiuslaki  
 
• soveltamisala PL 23 §:n 
rajausta laajempi  
 
talouselämän ja julkisen 
sektorin sopeuttaminen 
poikkeusoloihin 

Erityislainsäädäntö  
 
• muihin kriisitilanteisiin 
tarkoitettu lainsäädäntö 
 
esimerkiksi pelastuslaki, 
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• soveltamisala kuten nyt  
 
 
maanpuolustuksen ja valtio-
järjestyksen turvaaminen 
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valmiussuunnitelmat 
sopimukset 

EU-oikeus Kv. ihmisoikeussopimukset 



 39  
 
 
ylläpitämiseen vaikuttavat sisäiset väkivaltaiset levottomuudet, joilla pyritään kumoamaan tai 
muuttamaan perustuslain mukainen valtiojärjestys. 
 
Tässä vaihtoehdossa valmiuslainsäädäntöön tehtäisiin eräänlainen vähimmäistarkistus. Tavoitteena 
olisi sääntelyn ajanmukaistaminen ja toimivaltuuksien sääntelyn tarkentaminen sekä lain 
säätäminen tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Toimivaltuuksien sääntelyssä tulisi ottaa 
huomioon perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset. Lisäksi siltä osin kuin valmiuslain 
soveltamisala kuuluisi perustuslain 23 §:n mukaiseen rajaukseen, voitaisiin tarvittaessa turvautua 23 
§:n mukaiseen tilapäiseen poikkeamiseen perusoikeuksista. Näin ollen laissa perusoikeuksiin 
puuttuminen olisi osittain perusoikeuksien rajoittamista, osittain tilapäistä poikkeamista 
perusoikeuksista  perustuslain 23 §:n mukaan. 

4.1.2 Perustuslain 23 §:n rajaukseen perustuva malli 

Kuviossa 3 hahmotellaan kriisien hallintaa perustuslain 23 §:n rajaukseen perustuvan mallin 
mukaan. 
 
Kuvio 3. Perustuslain 23 §:ään perustuva sääntelymalli 
 

 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
normaaliolot  häiriötilanne  poikkeusolot  puolustustila  
   
 
Uudessa sääntelyssä normaaliolojen varautumisen tulisi korostua. Lisäksi häiriötilanteita koskevan 
lainsäädännön ja valmiuslainsäädännön välinen suhde muuttuisi nykyisestä perustuslain 23 §:n 
rajauksen huomioon ottamisen vuoksi. Erityislainsäädännössä säänneltäisiin tällöin toimivaltuuksia 
sellaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa ei ole kyse perustuslain 23 §:ssä tarkoitetusta 
Suomeen kohdistuvasta aseellisesta hyökkäyksestä tai vakavuudeltaan aseelliseen hyökkäykseen 
lain mukaan rinnastettavista, kansakuntaa uhkaavista poikkeusoloista. Erityislainsäädännössä tulisi 
siis olla säännökset ainakin taloudellisissa kriiseissä ja suuronnettomuuksissa tarvittavista 
toimivaltuuksista. Puolustustilalain soveltaminen olisi sidottu samoihin edellytyksiin kuin 
nykyisinkin.      
 
Jos valmiuslain poikkeusolomäärittelyä supistetaan nykyisestä ja muissa kuin sotilaallista uhkaa 
sisältävissä kriiseissä tarvittavat toimivaltuudet siirretään erityislainsäädäntöön, tulee huolehtia siitä, 
ettei ratkaisu tarkoittaisi vain valmiuslain ongelmien siirtämistä muihin säädöksiin. Erityis-
lainsäädännössä pystyttäisiin luultavasti kuitenkin säätämään nykyistä valmiuslain sääntelyä 
tarkemmin niin tarvittavien toimivaltuuksien sisällöstä kuin käyttöedellytyksistäkin.  

Varautumis-
säännökset 
• valmiuslaki 
• erityislainsäädäntö  
 
 
valmiussuunnitelmat 
sopimukset  

Erityislainsäädäntö 
 
• muihin kuin PL 23 §:n 
mukaisiin tilanteisiin 
tarkoitettu lainsäädäntö  
  
talouselämän ja julkisen 
sektorin sopeuttaminen 
häiriötilanteisiin 

Uusi valmiuslaki 
 
• soveltamisala PL 23 
§:n mukainen  
 
 
talouselämän ja julkisen 
sektorin sopeuttaminen 
poikkeusoloihin 

Puolustustilalaki 
(1083/1991) 
• soveltamisala kuten nyt  
 
 
 
maanpuolustuksen ja valtio-
järjestyksen turvaaminen 

Perustuslaki EU-oikeus Kv. ihmisoikeussopimukset 
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4.1.3 Valmiuslain ja puolustustilalain yhdistävä malli 

Kuviossa 4 hahmotellaan sääntelymallia, jossa valmiuslain ja puolustustilalain sääntely 
yhdistettäisiin. 
 
Kuvio 4. Valmiuslain ja puolustustilalain sääntelyn yhdistäminen 

 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
normaaliolot  häiriötilanne  poikkeusolot  puolustustila  
 
Valmiuslain ja puolustustilalain yhdistävä uusi säädös voisi tulla sovellettavaksi vain perustuslain 
23 §:n mukaisissa poikkeusoloissa. Nykyisin puolustustilalain mahdolliset soveltamistilanteet ovat 
Suomeen kohdistuva sota sekä siihen rinnastettavat vakavasti yleiseen järjestyksen ylläpitämiseen 
vaikuttavat sisäiset väkivaltaiset levottomuudet, joilla pyritään kumoamaan tai muuttamaan 
perustuslain mukainen valtiojärjestys (puolustustilalain 1 §). Häiriötilanteita koskevat säännökset 
sisältyisivät erityislainsäädäntöön. 
 
Valmiuslain ja puolustustilalain sääntelyn yhdistävää mallia puoltaisi soveltamisedellytysten 
rinnasteisuus. Lisäksi lainsäädännön johdonmukaisuuden ja tyhjentävyyden kannalta voisi olla 
perusteltua, että kaikki perustuslain 23 §:n sääntelyyn pohjautuvat tilapäiset perusoikeuspoikkeukset 
olisivat samassa säädöksessä. Toisaalta kahden erillisen lain luomaa porrasteisuutta toimi-
valtuuksissa ja niiden käyttöönotossa voidaan pitää hyvänä esimerkiksi toimivaltuuksien 
oikeasuhtaisuuden kannalta. 

4.2 Toimikunnan mietinnössä huomioon otettavia muita näkökohtia 
Valmiuslakitoimikunta on työnsä alkuvaiheessa toimeksiantonsa mukaisesti keskittynyt 
valmiuslainsäädännön valtiosääntöoikeudellisiin kysymyksiin. Tässä välimietinnössä on esitetty 
erilaisia sääntelymalleja, joiden avulla valmiuslainsäädäntö voitaisiin saattaa perustuslain-
mukaiseksi. Uuden valmiuslain soveltamisala  ja valittava sääntelymalli vaikuttavat merkittävästi 
lainsäädännön kokonaisrakenteeseen. Siksi toimikunnan jatkotyössä soveltamisala- ja sääntely-
mallikysymyksen ratkaiseminen on tärkeätä. 
 
Jos valmiuslainsäädännön uudistamisessa edetään perustuslain 23 §:n rajauksen mukaisesti, tulee 
pohdittavaksi kysymys siitä, missä yhteydessä esimerkiksi taloudellisia kriisejä tai suur-
onnettomuuksia koskevia toimivaltuuksia säännellään. Samoin toimikunnan tulee edelleen arvioida 
uusia uhkamalleja suhteessa poikkeusolojen rajaukseen perustuslain 23 §:ssä.    

Varautumissäännökset 
• valmiuslaki 
• erityislainsäädäntö  
 
 
 
valmiussuunnitelmat 
sopimukset 

Erityislainsäädäntö  
• muihin kuin PL 23 
§:n mukaisiin tilantei-
siin tarkoitettu lain-
säädäntö 
 
talouselämän ja 
julkisen sektorin 
sopeuttaminen 
häiriötilanteisiin 

Uusi valmiuslain ja puolustustilalain sääntelyn 
yhdistävä säädös 
• soveltamisala PL 23 §:n mukainen 
 
 
 
talouselämän ja julkisen sektorin sopeuttaminen 
poikkeusoloihin  
maanpuolustuksen ja valtiojärjestyksen turvaaminen 

Perustuslaki EU-oikeus Kv. ihmisoikeussopimukset 
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Toimikunta on työssään käsitellyt valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien muutostarpeita ja uusia 
uhkakuvia alustavasti. Toimivaltuuksien yksityiskohtaisempi arviointi mahdollisine muutos-
esityksineen kuuluu kuitenkin vasta toimikunnan tulevaan työhön. Tässä vaiheessa voidaan todeta, 
että valittavasta sääntelymallista riippumatta valmiuslainsäädännössä on turvattava poikkeuk-
sellisissa oloissa tarpeelliset toimivaltuudet.  
 
Toimikunnan tulee jatkotyössään arvioida sitä, minkälaisiin kriiseihin on varauduttava säätämällä 
erityisistä toimivaltuuksista. Lisäksi on tarpeen kartoittaa sitä, ovatko näissä kriiseissä tarvittavat 
toimivaltuudet keskenään samanlaisia, ja tulisiko toimivaltuuksien käyttömahdollisuutta eriyttää 
kriisityypeittäin. Näiden tarkastelujen jälkeen toimikunnan arvioi, miten sääntely toteutetaan 
perustuslain kanssa ristiriidattomalla tavalla. 
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Valmiuslaki 22.7.1991/1080 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty 
valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, 
säädetään:  
 

1 LUKU 
Lain tarkoitus 

 
1 § 

Tämän lain tarkoituksena on poikkeusoloissa turvata 
väestön toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää 
oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia 
sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus 
ja itsenäisyys. (25.2.2000/198) 
 
Puolustustilalaissa (1083/91) tarkoitetun puolustustilan 
aikana sovelletaan tätä lakia vain siltä osin kuin 
puolustustilalaissa ei sodan varalta ole toisin säädetty.  
 

2 § 
Poikkeusoloja tämän lain mukaan ovat:  
1) Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys ja sota 
sekä sodan jälkitila;  
2) Suomen alueellisen koskemattomuuden vakava 
loukkaus ja maahan kohdistuva sodanuhka;  
3) vieraiden valtioiden välinen sota tai sodanuhka ja 
sellainen sodanuhkaa merkitsevä vakava kansain-
välinen jännitystila, joka edellyttää välttämättömiä 
toimenpiteitä Suomen puolustusvalmiuden kohot-
tamiseksi, sekä muu vaikutuksiltaan näihin verrattava 
Suomen ulkopuolella sattunut erityinen tapahtuma, jos 
siitä voi aiheutua vakava vaara 1 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuille kansallisen olemassaolon ja hyvinvoinnin 
perusteille; (25.2.2000/198) 
4) välttämättömien polttoaineiden ja muun energian 
sekä raaka-aineiden ja muiden tavaroiden tuonnin 
vaikeutumisesta tai estymisestä taikka muusta 
vaikutuksiltaan näihin verrattavasta kansainvälisen 
vaihdannan äkillisestä häiriintymisestä aiheutuva 
vakava uhka väestön toimeentulolle tai maan 
talouselämän perusteille; sekä  
5) suuronnettomuus,  
edellyttäen, että tilanteen hallitseminen ei ole 
mahdollista viranomaisten säännönmukaisin toimi-
valtuuksin.  
 

2 LUKU 
Päätöksentekomenettely 

 
3 § 

Poikkeusolojen vallitessa voidaan tasavallan 
presidentin asetuksella oikeuttaa valtioneuvosto 
käyttämään 4 luvussa säädettyjä toimivaltuuksia. 
(25.2.2000/198) 
 
Asetus on annettava määrätyksi, enintään vuoden 
pituiseksi ajaksi kerrallaan. Asetuksessa on mainittava 
ne toimivaltuudet, joita valtioneuvosto saa käyttää, ja, 
jos ne eivät ole käytettävissä koko valtakunnan 
alueella, niiden alueellinen soveltamisala.  

 
Asetus on heti saatettava eduskunnan käsiteltäväksi. 
Eduskunnan on päätettävä, saako asetus jäädä voimaan 
sellaisenaan vai onko se kumottava kokonaan tai 
osittain ja onko se voimassa säädetyn vai lyhyemmän 
ajan.  
 
Kun eduskunta on tehnyt 3 momentissa tarkoitetun 
päätöksen, valtioneuvosto saa ryhtyä käyttämään 
toimivaltuuksia siltä osin kuin eduskunta ei ole 
päättänyt, että asetus on kumottava.  
 

4 § 
Jos 3 §:n 3 ja 4 momentissa säädettyä menettelyä ei ole 
mahdollista noudattaa vaarantamatta merkittävästi lain 
tarkoituksen saavuttamista, voidaan tasavallan 
presidentin asetuksella säätää, että valtioneuvosto saa 
käyttää asetuksessa säädettyjä toimivaltuuksia 
välittömästi. (25.2.2000/198) 
 
Tällainen asetus voidaan antaa enintään kolmeksi 
kuukaudeksi, ja se on heti saatettava eduskunnan 
käsiteltäväksi. Jollei asetusta ole yhden viikon kuluessa 
sen antamisesta toimitettu eduskunnalle, asetus 
raukeaa. Asetus on kumottava, jos eduskunta niin 
päättää.  
 

5 § (25.2.2000/198) 
Jos poikkeusolojen jatkuessa on lain tarkoituksen 
saavuttamiseksi välttämätöntä välittömästi edelleen 
oikeuttaa tasavallan presidentin asetuksella 
valtioneuvosto käyttämään lain mukaisia 
toimivaltuuksia eikä eduskunta ole tehnyt asetuksen 
johdosta 3 §:n 3 momentissa tarkoitettua päätöstä 
ennen kuin toimivaltuuksien käyttö voimassa olevan 
asetuksen mukaan päättyy, vaikka uusi asetus on 
toimitettu eduskunnalle vähintään kaksi viikkoa ennen 
mainittua ajankohtaa, saa valtioneuvosto käyttää 
kaikkia uudessa asetuksessa mainittuja toimivaltuuksia. 
Eduskunnan päätettyä asetuksesta on voimassa, mitä 3 
§:n 4 momentissa säädetään.  
 

6 § (25.2.2000/198) 
Tämän lain 3-5 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa annetut 
valtioneuvoston asetukset ja päätökset, jotka koskevat 
4 luvussa säädettyjen toimivaltuuksien käyttämistä, on 
heti saatettava eduskunnan käsiteltäväksi. Ne on 
kumottava, jos eduskunta niin päättää.  
 

7 § (25.2.2000/198) 
Edellä 3-5 §:n nojalla annettu tasavallan presidentin 
asetus ja 6 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston asetukset ja 
päätökset on kumottava poikkeusolojen lakattua.  
 
Jos jonkin 4 luvussa säädetyn toimivaltuuden 
käyttöedellytykset lakkaavat, on toimivaltuuden 
käyttämiseen oikeuttavat tasavallan presidentin 
asetuksen säännökset ja vastaavat valtioneuvoston 
asetuksen säännökset kumottava.  
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Kumottaessa 6 §:ssä tarkoitettu valtioneuvoston asetus 
kokonaan tai osittain päättyy myös kumottavan 
toimivaltuuden nojalla tehtyjen päätösten voimassaolo.  
 

3 LUKU 
Yleiset periaatteet 

 
8 § 

Valtioneuvosto saadaan oikeuttaa käyttämään vain 
sellaisia toimivaltuuksia, jotka ovat välttämättömiä lain 
tarkoituksen saavuttamiseksi. Toimivaltuuksia saadaan 
käyttää ja panna täytäntöön vain sellaisin tavoin, jotka 
ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi.  
 

9 § (25.2.2000/198) 
Poikkeusoloissa ei tämän lain nojalla saa rajoittaa 
kenenkään perustuslaissa turvattuja tai muitakaan 
oikeuksia enempää kuin tilanteen hallitseminen 
välttämättä edellyttää.  
 
Tähän lakiin perustuvia toimivaltuuksia koskevissa 
tasavallan presidentin ja valtioneuvoston asetuksissa 
sekä toimivaltuuksia käytettäessä ja täytäntöön 
pantaessa ei ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta 
asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, 
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 
vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella.  
 
Tämän lain nojalla ei voida rajoittaa perustuslaissa 
turvattua oikeutta elämään ja henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen eikä uskonnon ja omantunnon 
vapautta eikä kohdella ketään ihmisarvoa loukkaavasti.  
 
Perustuslaissa turvattua sanan-, kokoontumis-, 
mielenosoitus- ja yhdistymisvapautta sekä kirjeen, 
puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuutta, 
oikeutta käyttää viranomaisissa omaa kieltään ja 
oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ei tämän 
lain nojalla saa rajoittaa muulloin kuin Suomeen 
kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen ja sodan aikana. 
Henkilökohtaista vapautta ei tämän lain nojalla saa 
rajoittaa muutoin kuin 22, 22 a ja 23 §:n nojalla.  
 

10 § 
Tätä lakia sovellettaessa on noudatettava niitä Suomen 
lain soveltamisalan rajoituksia, jotka johtuvat Suomea 
velvoittavista kansainvälisistä sopimuksista tai 
kansainvälisen oikeuden yleisesti tunnustetuista 
säännöistä.  
 

4 LUKU 
Toimivaltuudet 

 
Valvonta ja säännöstely 

 
11 § (18.7.2003/696) 

Tämän lain 12 ja 12 a §:ssä tarkoitetaan:  

1) Suomessa asuvalla luonnollista tai oikeushenkilöä, 
jonka kotipaikka on Suomessa, sekä Suomessa 
sijaitsevaa ulkomaista sivuliikettä;  
2) ulkomailla asuvalla luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, jonka kotipaikka ei ole Suomessa, sekä 
ulkomailla sijaitsevaa suomalaista sivuliikettä;  
3) maksuvälineellä seteleitä, maksuliikkeessä yleisesti 
käytettyjä metallirahoja, sähköistä rahaa, pankki-
vekseleitä, shekkejä ja muita niihin rinnastettavia 
maksuosoituksia, ja ulkomaisilla maksuvälineillä 
maksuvälineitä, jotka ovat ulkomaan rahan määräisiä 
tai sisältävät oikeuden maksuun ulkomaan rahana;  
4) arvopaperilla arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) 
tarkoitettua arvopaperia sekä kaupankäynnistä 
vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 
(772/1988) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettua vakioitua 
johdannaissopimusta, siihen rinnastettavaa johdannais-
sopimusta sekä muuta johdannaissopimusta; ja ulko-
maisella arvopaperilla arvopaperia, joka on ulkomailla 
asuvan liikkeeseen laskema, ja tällaiseen arvopaperiin 
kohdistuvaa oikeutta;  
5) saamistodisteilla velkakirjoja, vekseleitä, talletus-
todistuksia, pankkikirjoja sekä muita niihin 
rinnastettavia sitoumusasiakirjoja.  
 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan ulkomailla 
asuvaksi määritellä myös kansainvälinen rahoitus- tai 
muu laitos, jonka kotipaikka on Suomessa.  
 
Mitä tämän lain 12 ja 12 a §:ssä säädetään 
arvopaperista, sovelletaan vastaavasti arvo-
osuusjärjestelmästä annetussa laissa (826/1991) 
tarkoitettuun arvo-osuuteen.  
 

12 § (18.7.2003/696) 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää:  
1) että arvopapereiden, maksuvälineiden ja 
saamistodisteiden maastavienti ja maahantuonti ovat 
kiellettyjä tai että ne ovat sallittuja valtioneuvoston 
asettamin ehdoin vain nimetyn valtion viranomaisen 
luvalla;  
2) että Suomessa asuva on korvausta vastaan 
velvollinen valtioneuvoston vahvistamalla tavalla 
luovuttamaan tai siirtämään nimetylle valtion 
viranomaiselle omistamansa tai hallussaan olevat 
ulkomaiset maksuvälineet, ulkomailla olevat Suomen 
rahan määräiset maksuvälineet, ulkomaiset arvopaperit 
sekä saamiset ulkomailla asuvalta (kotiuttamis-
velvollisuus) ja että nimetyllä valtion viranomaisella on 
oikeus valtioneuvoston asettamin ehdoin myöntää lupa 
poiketa kotiuttamisvelvollisuudesta;  
3) että sellaiset toimet ovat kiellettyjä, jotka muuttavat 
tai saattavat muuttaa Suomessa asuvan omistuksessa tai 
hallussa olevien ulkomaisten maksuvälineiden, arvo-
papereiden tai ulkomailla asuvalta olevien saamisten 
määrää tai laatua, ja sellaiset Suomessa asuvan ja 
ulkomailla asuvan väliset toimet, jotka muuttavat tai 
saattavat muuttaa Suomessa asuvan varojen tai 
velkojen määrää tai laatua, tai että edellä mainitut 
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toimet ovat sallittuja valtioneuvoston asettamin ehdoin 
vain nimetyn valtion viranomaisen luvalla.  
 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan Suomen Pankki, 
Rahoitustarkastus, Vakuutusvalvontavirasto tai muu 
valtion viranomainen oikeuttaa huolehtimaan tämän 
pykälän nojalla annettujen säännösten täytäntöön-
panosta.  
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään, suoritetaanko 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitetusta kotiuttamis-
velvollisuudesta maksettava korvaus Suomen rahana 
vai kotiutettavana ulkomaan rahana ja onko 
luovuttajalla tai siirtäjällä oikeus valita näiden perus-
teiden väliltä. Korvausta määrättäessä noudatetaan sitä 
kurssia, jota Suomen Pankki luovutushetkellä 
valuutanvaihdossaan soveltaa. Korvaus suoritetaan 
noudattaen 37 §:ssä säädettyjä periaatteita.  
 

12 a § (18.7.2003/696) 
Valtioneuvosto voi 2 §:n 1-4 kohdassa tarkoitetuissa 
poikkeusoloissa valvoa ja säännöstellä rahoitus-
markkinoita ja vakuutustoimintaa sekä asetuksella 
säätää:  
1) rahoitusmarkkinoilla ja vakuutustoiminnassa 
noudatettavista koroista;  
2) indeksiehtojen käytön rajoituksista;  
3) luotonantoa ja niiden vakuuksia sekä Suomessa 
asuvan talletuksia ja muita yleisöltä vastaanotettuja 
takaisinmaksettavia varoja koskevista velvoitteista ja 
rajoituksista;  
4) luotto- ja rahoituslaitosten, rahastoyhtiöiden ja 
sijoituspalveluyritysten sekä vakuutus- ja eläkelaitosten 
sijoituksia koskevista velvoitteista ja rajoituksista;  
5) arvopapereiden liikkeeseenlaskua, kauppaa ja 
välitystä sekä henkivakuutusten myöntämistä ja 
välitystä koskevista rajoituksista, kuten arvopapereiden 
kaupan rajoittamisesta tai kieltämisestä ja 
sijoitussidonnaisten henkivakuutusten myöntämisen 
rajoittamisesta tai kieltämisestä;  
6) maksuliikettä koskevista rajoituksista, kuten 
tilisiirtojen rajoittamisesta tai kieltämisestä;  
7) arvopaperikaupan selvitystoiminnan ja arvo-
osuusrekisterin toiminnan keskeyttämisestä tai 
rajoittamisesta;  
8) poikkeuksia luottolaitoksille, sijoituspalvelu-
yrityksille sekä vakuutus- ja eläkelaitoksille säädetyistä 
vakavaraisuusvaatimuksista;  
9) luotto- ja rahoituslaitosten, sijoituspalveluyritysten, 
rahastoyhtiöiden, arvopaperipörssin, arvopaperi-
keskuksen ja optioyhteisön sekä vakuutus- ja 
eläkelaitosten kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä sekä 
tervehdyttämisestä, selvitystilasta ja konkurssista;  
10) poikkeuksia talletussuojarahastoa, sijoittajien 
korvausrahastoa, kirjausrahastoa ja selvitysrahastoa 
koskevista velvoitteista, kuten poikkeuksia 
velvollisuudesta kartuttaa rahastoja tai velvollisuudesta 
maksaa korvauksia rahaston varoista;  
11) muista luotto- ja rahoituslaitosten, rahastoyhtiöiden 
ja sijoituspalveluyritysten sekä muiden rahoitus-

markkinoilla toimivien toimintaa ja hinnoittelua 
koskevista kielloista, poikkeuksista ja rajoituksista;  
12) poikkeuksia vakuutus- ja eläkelaitosten 
vastuuvelan ja eläkevastuun laskemista ja kattamista 
koskevista vaatimuksista;  
13) poikkeuksia henki- ja vahinkovakuutussopimusten 
voimassaolosta, ehdoista ja takaisinostosta sekä 
vakuutusmaksuista ja -korvauksista;  
14) sellaisten korvauksien maksamisesta johtuvien 
kustannusten tasoittamisesta vakuutuslaitosten kesken, 
jotka 13 kohdan tai vakuutussopimuslain (543/1994) 
37 a §:n nojalla on jouduttu maksamaan sopimusehtoja 
laajemmin;  
15) muista vakuutus- ja eläkelaitosten sekä muiden 
vakuutusalalla toimivien toimintaa koskevista 
kielloista, poikkeuksista ja rajoituksista.  
 
Tämän pykälän säännöksiä henkivakuutuksesta 
sovelletaan vastaavasti muuhun eläkevakuutukseen 
kuin lakisääteiseen eläkevakuutukseen.  
 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan Suomen Pankki, 
Rahoitustarkastus, Vakuutusvalvontavirasto tai muu 
valtion viranomainen oikeuttaa huolehtimaan tämän 
pykälän nojalla annettujen säännösten täytäntöön-
panosta.  
 

12 b § (18.7.2003/696) 
Valtioneuvosto voi määräämillään ehdoilla ja 
vastavakuutta vaatimatta antaa poikkeusoloissa takuun 
vakuutuslaitoksen myöntämälle vahinkovakuutukselle 
sen varalta, että vakuutustapahtuman sattuessa 
vahingon määrä ylittää takuusitoumuksessa määrätyn 
enimmäismäärän (poikkeusolojen vakuutustakuu). 
Valtioneuvosto vahvistaa poikkeusolojen vakuutus-
takuihin sovellettavat yleiset sopimusehdot. 
Poikkeusolojen vakuutustakuu saadaan antaa 
ainoastaan, jos:  
1) vahinkovakuutusta voidaan pitää välttämättömänä 
väestön toimeentulon tai maan talouselämän 
turvaamiseksi poikkeusoloissa; ja  
2) poikkeusolojen luonne huomioon ottaen 
asianmukaista jälleenvakuutussuojaa ei ole saatavilla.  
 
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa vahinko-
vakuutuksessa vakuutuksen kohteena tai vakuutettuna 
voi olla:  
1) suomalainen kauppa-alus, ilma-alus, ajoneuvo tai 
raideajoneuvo;  
2) 1 kohdassa tarkoitetussa aluksessa tai ajoneuvossa 
kuljetettava tavara;  
3) ulkomainen kauppa-alus, ilma-alus, ajoneuvo tai 
raideajoneuvo ja siinä kuljetettava tavara, kun 
kysymyksessä oleva tavara on Suomelle tärkeä;  
4) 1 tai 3 kohdassa tarkoitetussa aluksessa tai 
ajoneuvossa työskentelevä henkilö, kun kysymyksessä 
on lakisääteinen tapaturmavakuutus;  
5) väestön toimeentulon tai maan talouselämän 
turvaamiseksi välttämätön muu etuus.  
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Poikkeusolojen vakuutustakuusta voidaan periä 
takuumaksu, jonka suuruutta määrättäessä on otettava 
huomioon poikkeusolojen luonne ja mahdollisuuksien 
mukaan valtiolle aiheutuvan riskin laatu ja laajuus. 
Lisäksi poikkeusolojen vakuutustakuuta koskevista 
päätöksistä voidaan periä käsittelymaksu, joka määrä-
tään vakuutustakuuasioiden käsittelystä aiheutuvia 
keskimääräisiä kustannuksia vastaavaksi. Valtio-
neuvoston asetuksella voidaan tarkemmin säätää 
periaatteista, joiden mukaan takuumaksu ja 
käsittelymaksu määräytyvät.  
 
Tässä pykälässä tarkoitetuissa poikkeusolojen 
vakuutustakuissa valtion vastuun määrä saa olla 
enintään 200 miljoonaa euroa kutakin vahinkoa kohden 
ja yhteensä enintään 2 000 miljoonaa euroa kaikista 
vahingoista kalenterivuotta kohden.  
 
Valtioneuvosto voi päättää, että poikkeusolojen 
vakuutustakuiden myöntäminen ja hallinnointi 
kokonaan tai osaksi siirretään 40 b §:ssä tarkoitetun 
poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnan tehtäväksi.  
 
Poikkeusolojen vakuutustakuusta on muutoin voimas-
sa, mitä valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta 
ja valtiontakuusta annetussa laissa (449/1988) 
säädetään valtiontakuusta.  
 

13 § (18.7.2003/696) 
Valtioneuvosto voi asetuksella laajentaa Suomen 
Pankin, Rahoitustarkastuksen, Vakuutusvalvonta-
viraston tai muun valtion viranomaisen tehtäviä ja 
toimivaltaa siinä määrin kuin on tarpeen 12 ja 12 a §:n 
säännösten täytäntöön panemiseksi.  
 
Valtioneuvoston on ennen Suomen Pankkia koskevan 
asetuksen antamista pyydettävä pankkivaltuuston 
lausunto. Lausuntoa ei kuitenkaan tarvitse pyytää, jos 
pankkivaltuusto on tehnyt valtioneuvostolle esityksen 
Suomen Pankin tehtävien ja toimivallan laajenta-
misesta.  
 

14 § 
Valtioneuvosto voi valvoa ja säännöstellä tavaroiden 
vientiä ja tuontia.  
 
Jos tärkeän hankintasopimuksen täyttäminen niin 
vaatii, valtioneuvosto voi antaa asianomaisella alalla 
toimivaa viennin tai tuonnin harjoittajaa velvoittavia, 
sopimuksen täyttämiselle tarpeellisia vientiä ja tuontia 
ohjaavia määräyksiä.  
 

15 § (25.2.2000/198) 
Valtioneuvosto voi valvoa ja säännöstellä tavaroiden 
tuotantoa ja jakelua sekä rakentamista ja asetuksella 
säätää:  
1) että tavaroiden tuotannosta tai jakelusta taikka 
rakentamisesta huolehtivat ovat velvollisia suorit-
tamaan määrättyjä tehtäviä sekä huolehtimaan 
määrätystä tuotannosta ja jakelusta tai rakentamisesta;  

2) että määrättyjä tavaroita saa tuottaa, valmistaa tai 
jalostaa ainoastaan valtioneuvoston asettamin ehdoin ja 
rajoituksin;  
3) että määrättyjä tavaroita ei saa pitää myytävänä, 
tarjota vastiketta vastaan, luovuttaa, hankkia, 
varastoida eikä vastaanottaa tai että niitä saa pitää 
myytävänä, tarjota vastiketta vastaan, luovuttaa, 
hankkia, varastoida, vastaanottaa, kuljettaa ja käyttää 
vain sillä tavoin ja sellaisin ehdoin kuin valtioneuvosto 
säätää;  
4) että rakentamista ei saa aloittaa tai sitä ei saa jatkaa 
ilman valtioneuvoston vahvistamien perusteiden 
mukaan myönnettyä erityistä lupaa; sekä  
5) että väestön tai omaisuuden turvaamiseksi on 
rakennettava ja järjestettävä tarvittavia suojarakenteita 
ja -laitteita.  
 
Jos 1 momentin 3 kohdan nojalla on annettu 
säännöksiä tavaran luovuttamisesta, on niitä vastaavasti 
sovellettava elinkeinonharjoittajan ottaessa tavaroita 
liikkeestään omaa käyttöään varten, jollei 
valtioneuvoston asetuksella toisin säädetä.  
 

16 § 
Valtioneuvosto voi valvoa ja säännöstellä yksityis- ja 
julkisoikeudelliseen palvelussuhteeseen perustuvia 
palkkauksia sekä antaa määräyksiä palvelussuhteen 
muista ehdoista, työajasta ja työsuojelusta.  
 
Valtioneuvosto voi valvoa ja säännöstellä 
lakisääteiseen vakuutukseen tai sosiaaliavustukseen 
luettavia etuuksia ja toimeentulotukea sekä asetuksella 
säätää poikkeuksia niiden määräytymisperusteista ja 
toimeenpanosta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan 
myös säätää poikkeuksia näitä etuuksia sekä 
toimeentulotukea koskevista oikaisu- ja muutoksen-
hakumenettelyistä. (25.2.2000/198) 
 

17 § 
Valtioneuvosto voi valvoa ja säännöstellä hintoja ja 
maksuja sekä, jos se hintojen säännöstelyn kannalta on 
tarpeen, myös tavaroiden laatua.  
 
Valtioneuvosto voi valvoa ja säännöstellä rakennusten 
ja niiden osien vuokria ja näihin rinnastettavia tai 
liittyviä maksuja ja korvauksia sekä antaa määräyksiä 
irtisanomisoikeudesta ja muista vuokrasuhdetta 
koskevista seikoista samoin kuin rakennusten ja niiden 
osien käytöstä tai luovuttamisesta toisen käyttöön.  
 

18 § 
Valtioneuvosto voi valvoa ja säännöstellä kuljetuksia ja 
liikennettä, antaa määräyksiä kuljetusvälineiden 
käytöstä ja väliaikaisesti peruuttaa suomalaiselle 
alukselle vieraan valtion alusrekisteriin merkitsemistä 
varten annetun luvan sekä rajoittaa viestiyhteyksien 
käyttöä.  
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Valtiontalouden hoito 
 

19 § 
Valtioneuvosto voi päättää, että eduskunnalle annettua 
esitystä lisäyksistä ja muutoksista valtion tulo- ja 
menoarvioon sovelletaan siihen asti, kun eduskunta on 
päättänyt lisämenoarviosta.  
 

20 § 
Valtioneuvosto voi valtion maksuvalmiuden 
turvaamiseksi antaa määräyksiä sellaisten valtion 
menojen maksatuksen ajoituksesta, joiden maksatus-
ajankohta on säädetty laissa tai asetuksessa ja jotka 
eivät ole erääntyneet. Menon maksatusajankohtaa 
saadaan siirtää enintään kahdella viikolla kerrallaan.  
 

Työvoiman käyttö 
 

21 § 
Valtioneuvosto voi työvoiman saamiseksi lain 
tarkoituksen saavuttamisen kannalta tarpeelliseen 
työhön saattaa voimaan työnvälityspakon. Sen 
vallitessa työnantaja saa ottaa palvelukseensa 
ainoastaan työvoimaviranomaisen osoittamia työn-
hakijoita.  
 
Valtioneuvosto voi 2 §:n 1-3 kohdassa ja 
terveydenhuoltoa koskien myös 5 kohdassa mainituissa 
poikkeusoloissa rajoittaa irtisanomisoikeutta ja 
erityisestä syystä kieltää tämän oikeuden käyttämisen.  
 

22 § 
Valtioneuvosto voi väestön terveydenhuollon 
turvaamiseksi määrätä, että jokainen Suomessa asuva, 
joka on täyttänyt 17 mutta ei 65 vuotta ja joka toimii 
terveydenhuollon alalla tai on saanut koulutusta tällä 
alalla taikka on muuten sopiva tämän alan tehtäviin, on 
velvollinen suorittamaan lain tarkoituksen 
saavuttamiseksi tarpeellisia tehtäviä, joihin hän 
koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella pystyy.  
 

22 a § (25.2.2000/198) 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan pelastustoimen 
tehostamiseksi säätää, että jokainen Suomessa asuva, 
joka on täyttänyt 17 mutta ei 65 vuotta, on velvollinen 
tekemään väestön suojelemiseksi tarpeellista työtä.  
 

23 § 
Jos 2 §:n 1-3 kohdassa mainituissa poikkeusoloissa 21 
§:n mukaiset toimenpiteet ovat riittämättömiä, 
valtioneuvosto voi määrätä, että jokainen Suomessa 
asuva, joka on täyttänyt 17 mutta ei 65 vuotta, on 
velvollinen tekemään lain tarkoituksen saavuttamiseksi 
tarpeellista työtä.  
 

24 § 
Suomessa asuva voidaan 22, 22 a ja 23 §:n nojalla 
määrätä vain kykyjensä ja voimiensa mukaiseen 
työhön. Työmääräystä annettaessa on otettava 

huomioon asianomaisen ikä, perhesuhteet ja 
terveydentila sekä muutkin olot. (25.2.2000/198) 
 
Työvelvollisen palkkaus ja muut edut määräytyvät 
alalla voimassa olevan työ-, toimi- tai virkaehto-
sopimuksen mukaan. Jollei tätä perustetta ole 
mahdollista soveltaa, työvelvolliselle on maksettava 
palkka ja annettava muut edut sen mukaisesti, mikä 
kohtuudella vastaa hänen suoritettavakseen määrättyjä 
tehtäviä.  
 
Työvelvollisuussuhteessa ja sen perusteella 
suoritettavassa työssä on muutoin noudatettava 
soveltuvin osin vastaavasti, mitä työ- tai virkasuhteesta 
ja sen perusteella suoritettavasta työstä on säädetty, 
määrätty tai 2 momentissa tarkoitetulla sopimuksella 
sovittu.  
 
Asianomaisen aikaisempi palvelussuhde ei katkea 
työmääräyksen johdosta.  
 

Hallinnon järjestäminen 
 

25 § 
Valtioneuvosto voi määrätä valtion tai kunnan 
palveluksessa olevan henkilön hoitamaan toista virkaa 
tai tehtävää sekä määrätä viraston tai laitoksen 
siirtymään toiselle paikkakunnalle ja rajoittaa tällöin 
oikeutta sanoutua irti valtion tai kunnan palveluksesta.  
 

25 a § (25.2.2000/198) 
Pelastustoimen tehostamiseksi valtioneuvoston 
asetuksella voidaan säätää poikkeuksia siitä, mitä 
muuten on voimassa pelastustoimen tehtäviä hoitavien 
viranomaisten velvollisuuksista ja tehtävistä sekä 
johto- ja alistussuhteista väestönsuojelussa.  
 

26 § 
Valtioneuvosto voi antaa määräyksiä asian 
käsittelyjärjestyksestä tämän lain nojalla annettuja 
määräyksiä täytäntöön pantaessa, antaa määräysten 
täytäntöönpanon määräämänsä valtion tai kunnan 
viranomaisen tehtäväksi ja perustaa täytäntöönpanoa 
varten toimielimiä, jotka toimivat virkavastuulla, tai 
velvoittaa kunnat asettamaan tällaisia toimielimiä.  
 
Määräysten täytäntöön panemiseksi valtioneuvosto voi 
määräajaksi tai toistaiseksi muuttaa valtion 
hallintoviranomaisten välisiä toimiala- ja 
toimivaltasuhteita sekä niissä muuten noudatettavaa 
asian käsittelyjärjestystä ja rajoittaa kunnan laki-
sääteisen tehtävän hoitamista tai määrätä tällaisen 
tehtävän hoitamisen lopetettavaksi.  
 
Sodan aikana valtioneuvosto voi antaa sodan johdosta 
sovellettavaksi tulleiden muun lain säännösten 
täytäntöönpanon määräämänsä valtion tai kunnan 
viranomaisen tehtäväksi ja perustaa näiden säännösten 
täytäntöönpanoa varten toimielimiä, jotka toimivat 
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virkavastuulla, tai velvoittaa kunnat asettamaan 
tällaisia toimielimiä.  
 

27 § 
Valtioneuvosto voi asioiden määrän niin vaatiessa tai 
muusta erityisestä syystä asettaa lautakuntia 
käsittelemään tämän lain nojalla annettujen määräysten 
tai sodan aikana sodan johdosta sovellettavaksi 
tulleiden muun lain säännösten täytäntöönpanosta 
aiheutuvia valitusasioita. Valtioneuvosto antaa samalla 
määräykset muutoksenhausta lautakunnan päätökseen.  
 
Asian käsittelyssä lautakunnassa noudatetaan 
soveltuvin osin laillista oikeudenkäyntijärjestystä.  
 
Lautakunnan puheenjohtajan tulee olla oikeustieteen 
kandidaatin tutkinnon suorittanut.  
 

Kunnallishallintoa koskevat erityiset toimivaltuudet 
 

28 § 
Valtioneuvosto voi määrätä, että kunnanhallituksen on 
asetettava avukseen valmiustoimikunta. Sen tehtävänä 
on sovittaa yhteen kunnan ja valtion viranomaisten 
sekä talouselämän ja kansalaisjärjestöjen toimintaa. 
Valtioneuvosto antaa tarkemmat määräykset 
toimikunnan tehtävistä, järjestysmuodosta ja 
toiminnasta.  
 

29 § 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää: 
(25.2.2000/198) 
1) että kunnallisvaalien toimittaminen siirretään 
määräajaksi tai toistaiseksi;  
2) että kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet valtuutetuista on saapuvilla;  
3) että kunnanvaltuuston kokouskutsu annetaan muuna 
aikana ja muulla tavoin kuin on säädetty tai määrätty;  
4) että kunnanvaltuuston päätösvaltaa joissakin asioissa 
siirretään kunnanhallitukselle;  
5) että kunnanhallituksen päätösvaltaa joissakin 
asioissa siirretään kunnanjohtajalle tai muulle 
johtavalle viranhaltijalle, ei kuitenkaan sellaisissa 
asioissa, joissa valtuuston päätösvaltaa on 4 kohdan 
nojalla siirretty kunnanhallitukselle; sekä 
(25.2.2000/198) 
6) että lautakunnan päätösvaltaa joissakin asioissa 
siirretään lautakunnan puheenjohtajalle tai 
viranhaltijalle kunnassa.  
 

Muut toimivaltuudet 
 

30 § 
Valtioneuvosto voi väestön terveydenhuollon 
turvaamiseksi velvoittaa sairaanhoito- tai tutkimus-
laitoksen taikka terveyskeskuksen omistajan tai 
ylläpitäjän:  
1) laajentamaan tai muuttamaan laitoksensa toimintaa;  
2) siirtämään toimintansa kokonaan tai osaksi oman 
toimialueensa tai sijaintipaikkansa ulkopuolelle taikka 

järjestämään toimintaa myös toimialueensa 
ulkopuolella;  
3) sijoittamaan potilaita laitokseensa siitä riippumatta, 
mitä asiasta on säädetty, määrätty tai sovittu; sekä  
4) luovuttamaan laitoksensa tai osan siitä valtion 
viranomaisen käyttöön.  
 
Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa on säädetty, koskee 
soveltuvin osin myös lääketehdasta ja 
lääketukkukauppaa, apteekkioikeuden haltijaa sekä 
sellaista yhteisöä ja yksityistä elinkeinonharjoittajaa, 
joka toimittaa terveydenhuollossa käytettäviä tavaroita 
tai palveluja taikka muuten toimii terveydenhuollon 
alalla.  
 

31 § 
Valtioneuvosto voi maan talouselämän tai energia-
huollon turvaamiseksi antaa määräyksiä maa-ainesten 
ja turpeen irrottamisesta sekä puutavaran hankki-
misesta metsää hakkaamalla.  
 

32 § (25.2.2000/198) 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan viranomaisten 
tehtävien asianmukaisen hoidon turvaamiseksi tai 
väestönsuojelun toteuttamiseksi säätää, että viran-
omaisten käyttöön on luovutettava:  
1) rakennuksia ja huonetiloja; sekä  
2) kuljetus-, pelastus-, sammutus-, raivaus-, ensiapu- ja 
viestikalustoa, atk-laitteistoja sekä muita viranomaisten 
toiminnalle tai pelastustoimen hoitamiseksi 
välttämättömiä tavaroita.  
 

33 § 
Valtioneuvosto voi 2 §:n 1-3 kohdassa tarkoitetuissa 
poikkeusoloissa: (25.2.2000/198) 
1) velvoittaa asianomaisen luovuttamaan valtiolle 
sellaisia tavaroita sekä suorittamaan sellaisia työ- ja 
palvelustehtäviä tai sellaisia kuljetuksia ja niihin 
liittyviä tehtäviä, jotka ovat tärkeitä taloudelliselle tai 
sotilaalliselle puolustusvalmiudelle;  
2) määrätä viestiyhteyksien käytöstä ja viestiverkkojen 
muutoksista;  
3) kieltää oleskelun ja liikkumisen tai rajoittaa niitä 
tietyllä alueella, jos väestön turvaaminen tai 
maanpuolustuksen kannalta tärkeiden kohteiden 
suojaaminen sitä vaatii; sekä  
4) oikeuttaa puolustusministeriön ja liikenne-
ministeriön ottamaan väliaikaisesti hallintaansa 
sellaisia maa- ja vesialueita, rakennuksia sekä huone- ja 
varastotiloja, jotka ovat tarpeen puolustusvalmiuden 
kohottamiseksi. (25.2.2000/198) 
 
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, valtio-
neuvoston asetuksella voidaan 2 §:n 5 kohdassa 
tarkoitetun tilanteen niin edellyttäessä väestönsuojelun 
päämäärien saavuttamiseksi kieltää oikeus oleskella 
määrätyllä paikkakunnalla tai poistua sieltä taikka 
rajoittaa tällaista oikeutta. (25.2.2000/198) 
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34 § 
Sen lisäksi mitä edellä tässä luvussa on säädetty, 
valtioneuvostolla on oikeus antaa tähän lakiin 
perustuvien määräysten täytäntöön panemiseksi 
tarpeellisia määräyksiä tavaroiden takavarikoinnista ja 
luovuttamisesta valtiolle taikka tuotantoa tai kulutusta 
varten sekä takavarikoitujen tai luovutettavaksi 
määrättyjen tavaroiden huollosta.  
 

34 a § (25.2.2000/198) 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että väestö 
tai osa siitä taikka tuotantolaitokset ja omaisuus on 
pelastustoimen hoitamisen niin vaatiessa siirrettävä 
määrätyltä alueelta muualle siinä laajuudessa kuin 
poikkeukselliset olot edellyttävät.  
 

34 b § (25.2.2000/198) 
Edellä 34 a §:ssä tarkoitettujen järjestelyjen 
toteuttamiseksi valtioneuvoston asetuksella voidaan 
säätää, että viranomaiset saavat ottaa haltuunsa sellaista 
omaisuutta, joka on tarpeen siirretyn väestön 
majoituksen, muonituksen ja muun huollon 
järjestämiseksi.  
 

35 § 
Valtioneuvosto voi:  
1) julistaa velalliset määrätyissä tapauksissa 
oikeutetuiksi saamaan maksuajan lykkäystä sekä 
vapautumaan maksun suorittamatta jättämisestä 
muutoin aiheutuvista seurauksista;  
2) määrätä vekselille pidennetyn maksuajan ja pidentää 
sellaisia toimia varten säädettyä määräaikaa, joista 
vekselioikeus tai shekkiin perustuva takautuva 
kannevalta riippuu;  
3) antaa määräyksiä siitä, missä ajassa muutosta on 
haettava tuomioistuimen ja muun viranomaisen 
ratkaisuun taikka ryhdyttävä johonkin toimeen 
oikeuden hankkimiseksi tai säilyttämiseksi, kuitenkaan 
heikentämättä vapaudenriiston kohteeksi joutuneen 
taikka rikoksesta syytetyn tai tuomitun oikeusturvaa; 
sekä  
4) antaa määräyksiä muitakin asioita ja toimia varten 
säädettyjen tai määrättyjen määräaikojen pidentämises-
tä sekä menetettyjen määräaikojen palauttamisesta.  
 
Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske palkka- ja 
eläkesaatavaa eikä muuta lakiin tai sopimukseen 
perustuvaa vastaavaa saatavaa.  
 

Toimivaltuuksien rajoitukset 
 

36 § 
Käytettäessä tämän luvun mukaisia toimivaltuuksia ei 
säännöstely-, takavarikko- tai luovutusmääräyksin saa 
ilman pakottavaa syytä rajoittaa ammattimaisen 
liikenteen tai maatilatalouden harjoittajan oikeutta pitää 
hallussaan poltto- ja voiteluaineita, kiinteistön-
omistajan tai -haltijan oikeutta pitää hallussaan 
lämmitykseen tarvittavia polttoaineita taikka yksityis-
henkilön tai väestönsuojan omistajan tai haltijan 

oikeutta pitää hallussaan väestön toimeentulolle 
välttämättömiä tavaroita, jotka on ennakolta varastoitu 
käytettäväksi poikkeusoloissa varaston omistajan 
liikenteen harjoittamiseen, maatilataloudessa, 
lämmityksessä tai kotitaloudessa taikka väestön-
suojassa suojattavien henkilöiden huoltoon.  
 

5 LUKU 
Korvaukset 

 
37 § 

Jos joku on tämän lain 15 §:n 1 momentin 1 kohdan, 
30-32 §:n, 33 §:n 1 momentin taikka 34 tai 34 b §:n 
nojalla toteutetun toimenpiteen johdosta kärsinyt 
vahinkoa, jota hänelle ei korvata muun lain nojalla, 
suoritetaan hänelle vahingosta täysi korvaus valtion 
varoista. (25.2.2000/198) 
 
Jos vahinkoa on vahingon kärsineen varallisuusolot ja 
muut olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä 
tai jos valtiontaloudelliset tai kansantaloudelliset syyt 
sitä vahinkojen suuren määrän vuoksi välttämättä 
vaativat, suoritetaan vahingosta kohtuullinen korvaus.  
 
Valtioneuvosto antaa tarvittaessa tarkemmat määräyk-
set siitä, minkä perusteiden mukaan ja millaista 
menettelyä noudattaen korvaus on määrättävä.  
 

38 § 
Valtioneuvosto antaa tarvittaessa määräykset siitä, että 
korvausta suoritetaan valtion varoista 4 luvun nojalla 
annetun muunkin kuin 37 §:ssä tarkoitetun määräyksen 
johdosta. Kunnan hoidettavana olevasta tehtävästä 
aiheutuviin perustamis- ja käyttökustannuksiin 
sovelletaan kuitenkin, mitä kuntien valtionosuuksista ja 
-avustuksista on säädetty.  
 

39 § 
Tämän lain nojalla annettuun määräykseen 
perustuvassa työtehtävässä sattunut työtapaturma tai 
siinä saatu ammattitauti korvataan valtion varoista sen 
mukaan kuin tapaturmavakuutuslaissa (608/48) on 
säädetty, jollei asianomainen korvaus muun lain tai 
sopimuksen perusteella ole suurempi.  
 

6 LUKU 
Varautuminen 

 
40 § 

Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion 
liikelaitosten ja muiden valtion viranomaisten sekä 
kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa 
tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin 
toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdollisimman 
häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa.  
 
Poikkeusoloihin varautumista johtaa, valvoo ja 
yhteensovittaa valtioneuvosto sekä kukin ministeriö 
hallinnonalallansa.  
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40 a § (25.2.2000/198) 
Valtakunnan terveydenhuoltopäällikkö johtaa 
valtioneuvoston apuna terveydenhuollon varautumista 
poikkeusoloihin. Valtakunnan terveydenhuolto-
päällikön tulee huolehtia, että terveydenhuollon 
hoitamiseksi poikkeusoloissa on tarvittavat 
suunnitelmat ja että ne on sovitettu yhteen muun 
poikkeusoloihin varautumista koskevan suunnittelun 
kanssa.  
 
Valtakunnan terveydenhuoltopäällikkönä toimii 
sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö. Sodan 
aikana tai muusta erityisestä syystä valtioneuvosto voi 
kuitenkin vapauttaa hänet valtakunnan terveyden-
huoltopäällikön tehtävästä ja määrätä siihen toisen 
henkilön, joka on tehtävän edellyttämällä tavalla 
perehtynyt terveydenhuoltoon.  
 
Valtioneuvosto voi sosiaali- ja terveysministeriön 
esityksestä asettaa enintään viideksi vuodeksi 
kerrallaan poikkeusolojen terveydenhuollon 
neuvottelukunnan suunnittelemaan ja valmistelemaan 
terveydenhuollon hoitamista poikkeusoloissa.  
 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä poikkeusolojen terveydenhuollon 
neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä sekä 
asioiden käsittelystä neuvottelukunnassa.  
 

40 b § (18.7.2003/696) 
Valtioneuvosto asettaa poikkeusolojen vakuutustakuu-
toimikunnan enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
Toimikunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
vähintään kolme muuta jäsentä. Puheenjohtajalla ja 
vähintään kahdella muulla jäsenellä on oltava sellainen 
vakuutustoiminnan tuntemus kuin toimikunnan 
toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.  
 
Jos toimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai 
muu jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, 
sosiaali- ja terveysministeriö määrää hänen tilalleen 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan tai jäsenen.  
 
Toimikunta on päätösvaltainen, kun kokouksen 
puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä ovat 
saapuvilla. Toimikunnassa päätökset tehdään 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaali ratkaistaan 
kuitenkin arvalla.  
 
Toimikunnalla on oikeus käyttää asiantuntijoita.  
 
Toimikunnan puheenjohtajan, muiden jäsenten ja 
asiantuntijoiden palkkiot vahvistaa sosiaali- ja 
terveysministeriö.  
 

40 c § (18.7.2003/696) 
Poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnan tehtävänä 
on:  

1) seurata ja arvioida sosiaali- ja terveysministeriön 
apuna huoltovarmuuteen vaikuttavia tekijöitä 12 b §:n 
soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä;  
2) valmistella 12 b §:ssä tarkoitettuihin poikkeusolojen 
vakuutustakuihin sovellettavat yleiset ehdot;  
3) valmistella 12 b §:n 3 momentissa tarkoitetun 
takuumaksun ja käsittelymaksun perusteet;  
4) hoitaa muut sosiaali- ja terveysministeriön 
määräämät poikkeusolojen vakuutustakuihin liittyvät 
selvitys-, tutkimus- ja valmistelutehtävät;  
5) myöntää ja hallinnoida poikkeusolojen 
vakuutustakuita sen mukaan kuin valtioneuvosto 12 b 
§:n 5 momentin nojalla päättää.  
 
Toimikunnan on vuosittain viimeistään maaliskuussa 
annettava sosiaali- ja terveysministeriölle kertomus 
toiminnastaan.  
 
Toimikunnan on poikkeusolojen vakuutustakuiden 
käsittelyssä ja hallinnoinnissa noudatettava, mitä 
hallintomenettelylaissa (598/1982) ja kielilaissa 
(148/1922) säädetään.  
 

40 d § (18.7.2003/696) 
Poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnalla on oikeus 
saada poikkeusolojen vakuutustakuiden myöntämistä ja 
hallinnointia varten välttämättömät tiedot 
viranomaisilta sekä vakuutus- ja eläkelaitoksilta sen 
estämättä, mitä vaitiolovelvollisuudesta tai tietojen 
luovuttamisesta muualla laissa säädetään.  
 
Toimikunnan jäseniin, asiantuntijoihin ja muihin 
toimikunnan tehtäviä hoitaviin sovelletaan virka-
vastuuta koskevia säännöksiä heidän hoitaessaan 
toimikunnan tehtäviä.  
 
Toimikunnan tässä laissa tarkoitetun toiminnan 
julkisuuteen sovelletaan sen lisäksi, mitä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään, soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 
(1062/1979) 18 luvun 6, 6 b ja 6 c §:n säännöksiä. 
Toimikunnan on annettava valtioneuvostolle, sosiaali- 
ja terveysministeriölle sekä Vakuutusvalvontavirastolle 
niiden määräämässä ajassa toiminnastaan tietoja, jotka 
ovat tarpeen tässä laissa tai vakuutustoimintaa koske-
vissa laeissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi.  
 
Tarkempia säännöksiä toimikunnan hallinnosta ja 
toiminnan järjestämisestä annetaan valtioneuvoston 
asetuksella.  
 

7 LUKU 
Lain täytäntöönpano 

 
41 § 

Asianomaisella viranomaisella on oikeus toimittaa 
tarkastuksia tämän lain tai sen nojalla annettujen 
määräysten mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi.  
 



 51  
 
 

42 § 
Poliisin ja muiden viranomaisten on annettava tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
täytäntöönpanossa tarvittavaa virka-apua.  
 

43 § (13.6.2003/465) 
Julkaisija ja ohjelmatoiminnan harjoittaja ovat 
velvollisia korvauksetta julkaisemaan tai lähettämään 
valtioneuvoston, ministeriön, lääninhallituksen ja 
kunnanhallituksen sekä sotilas- tai pelastus-
viranomaisen 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.  
 

44 § 
Valtioneuvosto voi antaa määräyksiä yhteisön, säätiön 
ja yksityisen henkilön velvollisuudesta antaa 
viranomaisille sellaisia tietoja ja selvityksiä, jotka ovat 
tarpeen tämän lain nojalla annettujen määräysten 
täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa varten. 
Valtioneuvosto voi antaa määräyksiä myös 
viranomaisen velvollisuudesta antaa tällaisia tietoja 
toisille viranomaisille.  
 

45 § 
45 § on kumottu L:lla 21.5.1999/623.  
 

46 § 
Sitoumukseen tai sopimukseen sisältyvää ehtoa taikka 
erityistä välipuhetta ei saa soveltaa eikä panna 
täytäntöön siltä osin kuin se on tämän lain nojalla 
annettujen määräysten vastainen tai sen tarkoituksena 
on kiertää niitä.  
 

47 § 
Jos kunnallisvaalien toimittaminen on 29 §:n 1 kohdan 
nojalla siirretty, valtuutettujen ja heidän varajäsentensä 
toimikausi jatkuu, kunnes uudet vaalit on toimitettu ja 
niiden tulos julkaistu. Tällöin jatkuu, jos 
valtioneuvosto niin määrää, myös muiden kunnan 
luottamushenkilöiden toimikausi määräajan tai 
toistaiseksi. Valtioneuvosto voi määrätä niin ikään, että 
luottamushenkilöille on valittava riittävä määrä yhteisiä 
varajäseniä. Heidät valitsee sama toimielin, joka 
valitsee varsinaiset jäsenet.  
 
Jos vaalien toimittaminen on siirretty, uudet vaalit 
toimitetaan niin pian kuin mahdollista ajankohtana, 
jonka valtioneuvosto määrää.  
 

8 LUKU 
Muutoksenhaku 

 
48 § 

Tämän lain nojalla annetun määräyksen perusteella 
tehdystä hallintopäätöksestä on oikeus valittaa siinä 

järjestyksessä, mitä on yleisesti säädetty valittamisesta 
asianomaisen viranomaisen päätöksestä. Läänin-
hallituksen alaisen viranomaisen päätöksestä valitus 
tehdään kuitenkin [lääninoikeudelle]. Jollei 
muutoksenhakumenettelyä ole säädetty, valitus tehdään 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle.  
 
Hallintopäätöstä on noudatettava heti valituksesta 
huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.  
 
Valtioneuvoston tekemään hallintopäätökseen, joka on 
6 §:n nojalla saatettava eduskunnan käsiteltäväksi, ei 
saa hakea muutosta valittamalla.  
 
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätöksiin, 
joihin tämän lain nojalla saa hakea muutosta 
valittamalla, on liitettävä valitusosoitus.  
 

9 LUKU 
Rangaistussäännökset 

 
49 § (26.10.2001/885) 

Rangaistus viranomaisen tämän lain nojalla antaman 
säännöstelymääräyksen rikkomisesta ja sen 
yrittämisestä säädetään rikoslain (39/1889) 46 luvun 1-
3 §:ssä.  
 

50 § 
Joka jättää noudattamatta tai muulla tavalla rikkoo 
tämän lain 21 §:n nojalla annettuja määräyksiä tai 24 
§:n 2 momentissa säädetyn velvollisuuden, on 
tuomittava työvoimarikkomuksesta poikkeusoloissa 
sakkoon.  
 
Joka laiminlyö asianmukaisesti täyttää tämän lain 22, 
22 a, 23 tai 25 §:n nojalla määrätyn työ-
velvollisuutensa, on tuomittava, jollei teko ole 
virkavelvollisuuden rikkomisena rangaistava, työ-
velvollisuusrikkomuksesta poikkeusoloissa sakkoon. 
(25.2.2000/198) 
 
Joka jättää noudattamatta taikka muuten rikkoo tai 
yrittää rikkoa tämän lain 30-32 §:n, 33 §:n 1 momentin 
1, 2 tai 4 kohdan taikka 34 tai 34 b §:n nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava luovutus-
velvollisuuden laiminlyönnistä sakkoon. 
(25.2.2000/198) 
 
Joka jättää noudattamatta taikka muuten rikkoo tai 
yrittää rikkoa tämän lain 33 §:n 1 momentin 3 kohdan 
tai 33 §:n 2 momentin nojalla annettua kieltoa tai 
rajoitusta, on tuomittava liikkumisrajoituksen 
rikkomisesta sakkoon. (25.2.2000/198) 
 

51 § 
51 § on kumottu L:lla 21.5.1999/623.  
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10 LUKU 
Erinäisiä säännöksiä 

 
52 § 

Tavaralla tarkoitetaan tässä laissa kaikenlaista irtainta 
omaisuutta, paitsi rahaa ja muita maksuvälineitä, 
arvopapereita ja saamisoikeuksia tai -todisteita. Mitä 
tässä laissa on säädetty tavaroista, koskee soveltuvin 
osin palveluja.  
 
Maksulla tarkoitetaan henkilön tai tavaran 
kuljetuksesta, toisen kiinteistön, laitoksen, tavaran tai 
muun omaisuuden käyttämisestä, toisen hyväksi 
tulleesta palvelusta sekä muusta edusta ja 
työsuorituksesta maksettavaa korvausta, mikäli 
kysymys ei ole 17 §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
vuokrasuhteesta johtuvasta vuokrasta, maksusta tai 
korvauksesta eikä julkisoikeudellisen palvelussuhteen 
perusteella tai työsopimuslain (320/70) alaisesta työstä 
suoritettavasta korvauksesta taikka maksusta tai 
korvauksesta, jonka suuruus on määrätty laissa tai 
asetuksessa.  
 

53 § 
Mitä tässä laissa on säädetty valtiosta tai sen 
viranomaisesta, koskee soveltuvin osin valtion 
itsenäistä julkisoikeudellista laitosta.  
 
Mitä tässä laissa on säädetty kunnasta, koskee 
soveltuvin osin kuntainliittoa, yliopistollista 
keskussairaalaa ylläpitävää keskussairaalaliittoa ja 
kunnallista itsenäistä laitosta.  
 

54 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991.  
 
Tällä lailla kumotaan väestön toimeentulon ja maan 
talouselämän turvaamisesta poikkeuksellisissa oloissa 
17 päivänä kesäkuuta 1970 annettu laki (407/70) sekä 
22 päivänä toukokuuta 1942 annettu työ-
velvollisuuslaki (418/42) niihin myöhemmin tehtyine 
muutoksineen ja erikoistyöleireistä 19 päivänä 
marraskuuta 1943 annettu laki (912/43). 



   

Ruotsalaista valmiuslainsäädäntöä 
Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd 
beredskap 
 
1 § Totalförsvar är verksamhet som behövs för att 
förbereda Sverige för krig. 
 
För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen 
höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap 
eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är 
totalförsvar all samhällsverksamhet som då skall 
bedrivas. 
 
Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt 
försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Lag 
(1996:1470). 
 
2 § Totalförsvarsresurser skall utformas så att de även 
kan användas vid internationella fredsfrämjande och 
humanitära insatser och stärka samhällets förmåga att 
förebygga och hantera svåra påfrestningar på 
samhället. Lag (1996:1470). 
 
3 § Är Sverige i krig råder högsta beredskap. 
 
Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana 
utomordentliga förhållanden som är föranledda av att 
det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige 
har varit i krig eller krigsfara, får regeringen besluta om 
skärpt eller högsta beredskap. Lag (1996:1470). 
 
4 § Beslut enligt 3 § får avse en viss del av landet eller 
en viss verksamhet. Lag (1996:1470). 
 
5 § När förhållanden som avses i 3 § inte längre råder, 
skall regeringen besluta att höjd beredskap inte längre 
skall gälla. Lag (1996:1470). 
 
6 § Beslut om höjd beredskap skall tillkännages på det 
sätt som regeringen bestämmer. Lag (1996:1470). 
 
7 § Vid höjd beredskap skall kommuner och landsting 
vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och 
inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet 
för personal samt användning av tillgängliga resurser 
som är nödvändiga för att de under de rådande 
förhållandena skall kunna fullgöra sina uppgifter inom 
totalförsvaret. 
 
Vid höjd beredskap skall de enskilda organisationer 
och företag som enligt överenskommelse eller på annan 
grund är skyldiga att fortsätta sin verksamhet i krig 
vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och 
inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet 
för personal samt användning av tillgängliga resurser 
som är nödvändiga för att de under de rådande 
förhållandena skall kunna fullgöra dessa skyldigheter. 
 
Innebörden i övrigt av att höjd beredskap råder framgår 
av andra författningar. Lag (1999:946). 

Förordning (2002:472) om åtgärder för 
fredstida krishantering och höjd beredskap 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som dels 
reglerar fredstida krishantering, dels ansluter till vad 
som föreskrivs i lagen (1992:1403) om totalförsvar och 
höjd beredskap. 
 
Bestämmelserna i denna förordning skall tillämpas 
bara om något annat inte följer av lag eller annan 
förordning. 
 
2 § Bestämmelserna i 3-12 och 22 §§ gäller för statliga 
myndigheter under regeringen, med undantag av 
Regeringskansliet och Försvarsmakten, samt för de 
allmänna försäkringskassorna. 
 
Fredstida krishantering 
 
Risk- och sårbarhetsanalys 
 
3 § Varje myndighet skall i syfte att stärka sin 
krishanteringsförmåga årligen analysera om det finns 
sådan sårbarhet och sådana risker inom myndighetens 
ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra 
förmågan till verksamhet inom området. 
 
Vid denna analys skall myndigheten särskilt beakta 
1. situationer som uppstår hastigt, oväntat och utan 
förvarning, 
2. situationer som kräver brådskande beslut och 
samverkan med andra samhällsorgan, 
3. situationer som allvarligt påverkar samhällets 
funktionsförmåga eller tillgång på nödvändiga resurser, 
och 
4. förmågan att hantera mycket allvarliga situationer 
inom myndighetens ansvarsområde. 
 
Myndigheten skall värdera och sammanställa resultatet 
av arbetet i en risk- och sårbarhetsanalys. Analysen 
skall lämnas till Regeringskansliet vid samma tidpunkt 
som gäller för inlämnande av årsredovisningen. 
 
Särskilt ansvar för fredstida krishantering 
 
4 § Myndigheterna som anges i bilagan till denna 
förordning skall planera och vidta förberedelser för att 
förebygga, motverka och begränsa identifierad 
sårbarhet och risker inom de samverkansområden som 
anges i bilagan. 
 
Myndigheterna skall därvid särskilt 
1. samverka med länsstyrelserna i deras roll som 
områdesansvarig myndighet, 
2. samverka med övriga statliga myndigheter, 
kommuner, landsting, sammanslutningar och 
näringsidkare som är berörda, 
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3. beakta behovet av forsknings- och utvecklings-
insatser och annan kunskapsinhämtning, och 
4. beakta säkerhetskraven för de tekniska system som 
är nödvändiga för att de skall kunna utföra sitt arbete. 
 
5 § Myndigheter med ansvar enligt 4 § skall, när en 
situation av den omfattning som avses i 3 § uppstår, 
hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen, 
tillståndet och den förväntade utvecklingen inom 
respektive ansvarsområde samt om vidtagna och 
planerade åtgärder. 
 
Beredskapsplanering och åtgärder vid höjd 
beredskap 
 
Myndigheternas beredskapsplanering 
 
6 § Varje myndighet skall i sin verksamhet beakta 
totalförsvarets krav. I myndigheternas planering för 
totalförsvaret skall ingå att myndigheten under höjd 
beredskap skall fortsätta sin verksamhet så långt det är 
möjligt med hänsyn till tillgången på personal och 
förhållandena i övrigt. 
 
Myndigheternas planering för totalförsvaret skall ske i 
samverkan med de statliga myndigheter, kommuner, 
landsting, sammanslutningar och näringsidkare som är 
berörda. 
 
7 § Personal som är anställd hos en myndighet och som 
inte tas i anspråk i totalförsvaret i övrigt får, med stöd 
av anställningsavtalet, krigsplaceras vid myndigheten. 
 
Personal som är krigsplacerad vid myndigheten med 
stöd av anställningsavtalet och personal som kan 
komma att beordras att tjänstgöra hos någon annan 
myndighet än den där den är anställd, skall genom 
myndighetens försorg ges skriftligt besked om sin 
krigsplacering eller avsedda tjänstgöring. Beskedet 
skall innehålla uppgift om inställelseplats. 
 
Särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap 
 
8 § Av bilagan till denna förordning framgår vilka 
myndigheter som har ett ansvar att vidta de 
förberedelser som krävs inom respektive 
ansvarsområde vid höjd beredskap (bevaknings-
ansvariga myndigheter). Dessa myndigheter skall 
särskilt 
1. planera för att kunna anpassa verksamheten inför en 
förändrad säkerhetspolitisk situation, 
2. genomföra den omvärldsbevakning och de risk- och 
sårbarhetsanalyser samt de utvecklingsinsatser som 
krävs för att myndigheten skall klara sina uppgifter vid 
höjd beredskap, 
3. ta ut, utbilda och öva berörd personal för 
myndighetens 
verksamhet vid höjd beredskap om dessa aktiviteter 
inte kan anstå till en skärpt säkerhetspolitisk situation, 

4. av medel anvisade för höjd beredskap anskaffa de 
förnödenheter och den utrustning som myndigheten 
behöver för att klara sina uppgifter vid höjd beredskap 
om denna anskaffning inte kan anstå till en skärpt 
säkerhetspolitisk situation. 
 
9 § De bevakningsansvariga myndigheterna skall vid 
höjd beredskap i första hand inrikta sin verksamhet på 
uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Den 
fredstida verksamheten skall om möjligt upprätthållas i 
normal omfattning. 
 
10 § Vid höjd beredskap skall de bevakningsansvariga 
myndigheterna hålla regeringen informerad om 
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade 
utvecklingen inom respektive ansvarsområde samt om 
vidtagna och planerade åtgärder. 
 
11 § En bevakningsansvarig myndighet ansvarar för att 
dator- och kommunikationssystem uppfyller sådana 
säkerhetskrav att myndighetens uppgifter kan utföras 
på ett tillfredsställande sätt även under höjd beredskap. 
 
12 § En bevakningsansvarig myndighet som tilldelats 
signalskyddssystem skall under kontorstid kunna ta 
emot och sända krypterade meddelanden. Vid höjd 
beredskap skall myndigheten kunna ta emot och sända 
krypterade meddelanden även under icke kontorstid. 
 
13 § Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, 
Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, 
Totalförsvarets pliktverk och Fortifikationsverket skall 
lämna Försvarsmakten det underlag som den behöver 
för att kunna fullgöra sin informationsskyldighet enligt 
8 § förordningen (2000: 555) med instruktion för 
Försvarsmakten. 
 
Hur beslut om höjd beredskap tillkännages 
 
14 § Att beredskapen i Sverige höjts till skärpt eller 
högsta beredskap tillkännages, förutom på det sätt som 
föreskrivs i 4 § lagen (1976:633) om kungörande av 
lagar och andra författningar, i ljudradion och 
televisionen. Om det råder högsta beredskap i hela 
landet, kan regeringen besluta att detta skall 
tillkännages även genom beredskapslarm. 
 
15 § Beredskapslarm ges på anläggningar för 
utomhusalarmering genom trettio sekunder långa 
signaler med femton sekunders uppehåll mellan 
signalerna under sammanlagt fem minuter. 
 
Åtgärder vid höjd beredskap 
 
16 § När beredskapen höjts, skall Försvarsmakten 
krigsorganiseras i den omfattning som regeringen 
bestämmer. Vid beredskapslarm skall hela 
Försvarsmakten krigsorganiseras. 
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17 § När beredskapen höjts, skall de 
bevakningsansvariga myndigheterna vidta åtgärder 
enligt 9-13 §§. 
 
I lagen (1994:1720) om civilt försvar och förordningen 
(1995:128) om civilt försvar finns bestämmelser om 
vilka åtgärder kommuner och landsting skall vidta vid 
höjd beredskap. Vid högsta beredskap skall kommuner 
och landsting övergå till krigsorganisation. 
 
Vid beredskapslarm skall kommuner och landsting 
samt de trossamfund och andra enskilda organisationer 
och de näringsidkare som enligt överenskommelse eller 
på annan grund är skyldiga att fortsätta sin verksamhet 
i krig övergå till krigsorganisation. 
 
18 § Vid beredskapslarm skall följande författningar 
omedelbart tillämpas i sin helhet: 
- lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot 
överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m., 
- lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om 
fraktfart med svenska fartyg, 
- lagen (1957:684) om betalningsväsendet under 
krigsförhållanden, 
- kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter 
till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om 
fraktfart med svenska fartyg, 
- lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av 
vattenkraft vid krig m.m., 
- krigshandelslagen (1964:19), 
- förfogandelagen (1978:262), 
- ransoneringslagen (1978:268), 
- lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig 
m.m., 
- arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262), 
- lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, 
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig 
eller krigsfara m.m., 
- prisregleringslagen (1989:978), 
- förordningen (1991:1195) om det offentliga 
skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m., 
- förordningen (1991:1269) om verksamheten vid 
statliga skolor under krig och vid krigsfara, 
- lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring, 
- lagen (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång, 
- lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och 
folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. och 

- lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under 
krig eller krigsfara m.m. 
 
Beredskapslarm medför vidare att 54-59 §§ 
förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion 
omedelbart skall tillämpas. Förordning (2002:917). 
 
19 § Vid beredskapslarm skall 
1. motorreparationstjänsten börja sin verksamhet enligt 
förordningen (2000:754) om motorreparationstjänsten 
och 
2. byggnads- och reparationsberedskapen börja sin 
verksamhet enligt förordningen (1989:205) om 
byggnads- och reparationsberedskapen. 
 
20 § Beredskapslarm innebär föreskrift om allmän 
tjänsteplikt enligt 6 kap. 1 § lagen (1994:1809) om 
totalförsvarsplikt. 
 
Beredskapslarm innebär vidare föreskrift enligt 1 § 
förordningen (1982:314) om utnyttjande av 
Kustbevakningen inom Försvarsmakten. 
 
Beredskapslarm innebär även förordnande enligt 2 § 
lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart 
med svenska fartyg samt förordnande enligt 4 kap. 1 § 
sjötrafikförordningen (1986:300). 
 
21 § Beredskapslarm innebär order till den som är 
krigsplacerad inom totalförsvaret enligt lagen 
(1994:1809) om totalförsvarsplikt eller på annan grund 
att omedelbart inställa sig till tjänstgöring enligt 
krigsplaceringsorder eller motsvarande handling. 
Beredskapslarm innebär också att egendom som tagits 
ut i fredstid med stöd av förordningen (1992:391) om 
uttagning av egendom för totalförsvarets behov 
omedelbart skall tillhandahållas i enlighet med tidigare 
lämnade uttagningsbesked. 
 
Verkställighetsföreskrifter 
 
22 § Krisberedskapsmyndigheten får meddela de 
ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten 
av 6-12 §§ utom i fråga om Försvarets materielverk, 
Försvarets radioanstalt, Kustbevakningen, 
Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut 
och Fortifikationsverket. 
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Norjalaista valmiuslainsäädäntöä 
Lov om særlige rådgjerder under krig, 
krigsfare og liknende forhold (15.12.1950 nr 
07) 
 
Kapitel I. Kongens myndighet når Stortinget på 
grunn av krig er avskåret fra å utøve sin 
virksomhet. 
  
§ 1. Er Stortinget på grunn av krig avskåret fra å utøve 
sin virksomhet, tilligger det Kongen å gjøre alle de 
vedtak som er påkrevd for å vareta rikets interesser 
under krigen og forberede overgangen til fredelige 
forhold.  
 
§ 2. Bestemmelser av lovgivningsmessig innhold gitt 
av Kongen med hjemmel i § 1 skal snarest mulig 
meddeles Stortinget.  
 
Hvis bestemmelsene ikke tidligere er opphevet av 
Stortinget eller Kongen faller de bort senest ved 
oppløsningen av det første, ordentlige Storting som trer 
sammen etter at bestemmelsene er gitt.  
 
Kapitel II. Særlige fullmakter for Kongen.  
 
§ 3. Når riket er i krig eller krig truer eller rikets 
selvstendighet eller sikkerhet er i fare og det på grunn 
av disse forhold er fare ved opphold, kan Kongen gi 
bestemmelser av lovgivningsmessig innhold for å 
trygge rikets sikkerhet, den offentlige orden, 
folkehelsen og landets forsyninger, for å fremme og 
trygge militære tiltak og tiltak til vern om 
sivilbefolkning og eiendom og for å utnytte landets 
hjelpekilder til fremme av disse formål. Herunder kan 
gis bestemmelser om utskriving av arbeidskraft til 
militære og sivile formål. Om nødvendig kan det i 
bestemmelsene gjøres avvik fra gjeldende lov.  
 
Bestemmelser gitt av Kongen med hjemmel i denne 
paragraf skal snarest mulig meddeles Stortinget. Er 
Stortinget ikke samlet når bestemmelsene gis, skal det 
øyeblikkelig sammenkalles. Bestemmelsene kan 
oppheves av Kongen eller Stortinget.  
 
Såfremt bestemmelsene ikke er opphevet innen 30 
dager etter at de er meddelt Stortinget, skal de snarest 
mulig legges fram som lovforslag.  
 
§ 4. Bestemmelser som blir gitt etter § 3 kunngjøres på 
den måte som finnes høvelig. De trer i kraft straks hvis 
de ikke selv bestemmer noe annet.  
 
Hvis bestemmelsene ikke tidligere er opphevet, faller 
de bort ved oppløsningen av det første ordentlige 
Storting som trer sammen etter at bestemmelsene er 
gitt.  
 

§ 5. Når forholdene er slik som nevnt i § 3 og et 
område er avskåret fra forbindelse med Regjeringen 
eller det av andre grunner finnes nødvendig, kan 
Kongen gi fylkesmannen og andre lokale 
forvaltningsorganer - herunder militære myndigheter - 
fullmakt til å utferdige slike bestemmelser som nevnt i 
§ 3. Fullmakt kan under samme vilkår gis til utøving av 
forvaltningsmyndighet som ellers tilligger Kongen, et 
departement eller et annet sentralt forvaltningsorgan, 
når det gjelder formål som nevnt i § 3. Fullmakt etter 
dette ledd kan gis uten hensyn til den gjeldende 
administrative inndeling.  
 
Hvis det er uomgjengelig nødvendig til varetakelse av 
samfunnsviktige interesser, kan fylkesmannen utøve 
slik myndighet som nevnt i foregående ledd, selv om 
fullmakt fra Kongen ennå ikke foreligger.  
 
Bestemmelser av lovgivningsmessig innhold truffet 
etter første eller annet ledd skal snarest mulig meddeles 
Kongen. Hvis de ikke tidligere er opphevet, faller de 
bort 1 måned etter at meldingen er mottatt.  
 
Kapitel III. Forholdet mellom militær og sivil 
myndighet på krigsskueplass.  
 
§ 6. På krigsskueplassen kan de militære myndigheter 
overta den øverste ledelse av politiet og kan i så fall om 
nødvendig midlertidig sette politiets embets- og 
tjenestemenn ut av virksomhet. Kongen kan bestemme 
at alt politi, enkelte politikorps eller politiet i visse 
distrikter skal innlemmes i de militære styrker. I den 
utstrekning det anses nødvendig for å fremme og 
trygge militære tiltak kan de militære myndigheter 
overta ledelsen også av andre sivile forvaltningsgrener. 
Sivile tjenestemenn og ombudsmenn i stat og 
kommune skal gi de militære myndigheter den hjelp 
som forlanges.  
 
Kongen gir nærmere regler om hvilke områder skal 
regnes for krigsskueplass.  
 
Kapitel IV. Særregler om behandlingen av 
straffesaker.  
 
§ 7. Når riket er i krig eller krig truer eller rikets 
selvstendighet eller sikkerhet er i fare, kan Kongen, i 
den utstrekning særlige forhold gjør det påkrevet, 
bestemme at reglene i §§ 8-13 eller enkelte av dem skal 
få anvendelse. Slikt vedtak kan gis virkning for hele 
riket eller for enkelte deler av det.  
 
§ 8. Pågripelse etter straffeprosesslovens kapittel 14 
kan foretas uten hensyn til størrelsen av straffen for den 
handling mistanken gjelder.  
 
Fremstillingen av den pågrepne for dommer eller 
påtalemyndighet skal skje snarest mulig, men det er 
ikke nødvendig å overholde fristen etter 
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straffeprosessloven § 183 første ledd første punktum. 
Fristen etter § 183 første ledd annet punktum skal være 
3 dager. (Endret ved lov 14 juni 1985 nr. 71.)  
 
§ 9. Hvis det er fare ved opphold, behøver spørsmålet 
om tiltale ikke i noe tilfelle å forelegges for 
riksadvokaten.  
 
Under samme vilkår kan en politimester utøve den 
påtalemyndighet som tilkommer statsadvokaten, og en 
politifullmektig den påtalemyndighet som tilkommer 
politimesteren.  
 
§ 10. Saker som hører under lagmannsrett, kan i stedet 
bringes inn for tingrett. (Endret ved lov 14 des 2001 nr. 
98)  
 
§ 11. Lagmannen kan bestemme at lagrette-
medlemmene skal trekkes blant de medlemmer av 
utvalget som bor i den kommune hvor tinget holdes 
eller i de nærmeste kommuner. (Endret ved lov 14 juni 
1985 nr. 71.)  
 
§ 12. (Opphevet ved lov 8 april 1983 nr. 14.)  
 
§ 13. Kjæremål har ikke i noe tilfelle oppsettende 
virkning med mindre vedkommende rett eller 
kjæremålsretten bestemmer det.  
 
§ 14. Når forholdene er slik som nevnt i § 7 og det på 
grunn av særlige forhold vil medføre uforholdsmessig 
eller skadelig forsinkelse av rettergangen å bringe saker 
inn for Høyesterett eller Høyesteretts kjæremålsutvalg, 
kan Kongen med virkning for hele riket eller for deler 
av det bestemme at lagmannsretten skal gjøre tjeneste 
som domstol i siste instans. Slik bestemmelse har den 
virkning at adgangen til å anvende anke eller kjæremål 
mot avgjørelser av lagmannsrett faller bort, og 
avgjørelser som allerede er truffet, blir endelige, selv 
om anke eller kjæremål er erklært. (Endret ved lover 14 
juni 1985 nr. 71, 11 juni 1993 nr. 80 (i kraft 1 aug 
1995).)  
 
Kapitel V. Tvangsavståing til det offentlige.  
 
§ 15. Når riket er i krig eller krig truer eller rikets 
selvstendighet eller sikkerhet er i fare, kan Kongen, i 
den utstrekning det er nødvendig til varetakelse av 
viktige samfunnsinteresser, kreve avstått til stat eller 
kommune eiendomsrett til eller annen rådighet over 
løsøre av ethvert slag, herunder elektrisk kraft, samt 
bruksrett til eller annen særlig rådighet over fast 
eiendom.  
 
Den som kravet er rettet mot plikter å medvirke til at 
transportmidler, varer o.l. som skal avstås, snarest 
mulig blir stillet til rådighet på angitt sted. Når det er 
nødvendig, kan det kreves hjelp av politiet til å få 
kravet gjennomført.  
 

Kravet om avståing skal fremsettes skriftlig. Når 
avståing har funnet sted, skal det gis skriftlig 
kvittering.  
 
§ 16. Erstatning fastsettes i mangel av minneleg 
overenskomst ved skjønn av den myndighet og på den 
måte som Kongen bestemmer. Blir ikke annet bestemt, 
holdes skjønnet etter skjønnslovens regler, i 
lensmannsdistrikt som lensmannskjønn.  
 
Kongen kan bestemme at erstatning for visse slags 
ytelser ikke skal fastsettes ved skjønn, men betales etter 
takster som Kongen fastsetter. Slike takster kan 
fastsettes for hele riket eller for deler av det.  
 
Avståingen kan kreves gjennomført straks selv om 
erstatningen ikke er betalt eller fastsatt. (Endret ved lov 
18 juni 1965 nr. 5.)  
 
§ 17. Kongen kan gi regler om utbetaling av erstatning 
etter §§ 15-16. Slike regler kan gis med virkning også 
for avståinger som allerede har funnet sted.  
 
Hvis intet annet blir bestemt, forfaller erstatningen til 
betaling så snart tingen er tatt i besittelse og 
erstatningen fastsatt. Skal erstatning for en løpende 
ytelse betales som periodisk avgift, forfaller første 
termin på det tidspunkt som er nevnt i første punktum.  
 
Kapitel VI. Forskjellige bestemmelser.  
 
§ 18. Kongen kan gi nærmere forskrifter og treffe 
andre nødvendige tiltak til gjennomføring av 
bestemmelsene i denne lov.  
 
Myndighet etter loven kan delegeres til andre i den 
utstrekning det anses nødvendig for at lovens formål 
kan oppnås.  
 
§ 19. Den som unnlater å etterkomme krav om avståing 
etter kap. V eller motsetter seg eller søker å hindre at 
slik avståing blir gjennomført, straffes med bøter eller 
med fengsel inntil 3 år.  
 
På samme måte straffes den som overtrer bestemmelser 
som er utferdiget med hjemmel i denne lovs §§ 3 og 5 
og inneholder trusel om straff, eller medvirker til slik 
overtredelse, hvis ikke forholdet rammes av et 
strengere straffebud. Er handlingen forøvet av 
uaktsomhet er straffen bøter eller fengsel inntil 1 år.  
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer 
bestemmelser utferdiget med hjemmel i denne lovs § 
18 første ledd eller medvirker til det, straffes med bøter 
eller fengsel inntil 3 måneder, hvis ikke forholdet 
rammes av et strengere straffebud. (Endret ved lov 26 
jan 1973 nr. 2.)  
 
§ 20. (Opphevet ved lov 8 april 1983 nr. 14.)  
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§ 21. Kongen kan bestemme at denne lov helt eller 
delvis skal gjelde på Svalbard.  
 
§ 22. Denne lov trer i kraft straks. (Endret ved lov 25 
juni 1954 nr. 6. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lov om forsynings- og beredskapstiltak 
(14.12.1956 nr 07)  
 
Kap. I. Forsynings- og beredskapstiltak i 
forbindelse med krig, krigsfare eller andre 
ekstraordinære kriseforhold.  
 
§ 1. Når det, på grunn av krig, krigsfare eller andre 
ekstraordinære kriseforhold som kan hindre eller 
vanskeliggjøre produksjonen eller tilførselen av 
forsyninger, finnes nødvendig å iverksette særlige 
forsynings- eller beredskapstiltak, kan Kongen gi 
bestemmelser etter dette kapittel med sikte på å:  
a) styrke- og utnytte landets produksjons- og 
transportevne,   
b) sikre og fordele forsyninger av varer av alle slag,   
c) oppfylle landets forpliktelser etter internasjonale 
avtaler om tjenesteytelser, varefordeling og varebytte 
og om utnytting og bruk av mangelvarer.  (Endret ved 
lov 13 juni 1975 nr. 36.)  
 
§ 2. For å fremme formål som nevnt i § 1 kan Kongen 
treffe bestemmelser:  
a) om enerett for staten, kommune eller offentlig 
institusjon eller for sammenslutning, selskap eller 
person til å innføre, utføre, selge, kjøpe eller på annen 
måte overdra eller erverve varer av bestemt slag,   
b) om regulering av innførsel, utførsel, transport og 
omsetning av varer,   
c) om plikt for handlende, for eier eller bruker av 
jordbruk, skogbruk, industriell eller annen bedrift eller 
havn eller for sammenslutning av næringsdrivende til å 
levere varer til bestemt formål, bestemt mottaker eller 
til nærmere angitt sted eller område eller til å utføre 
tjenester for bestemt formål eller bestemt mottaker,   
d) om den rekkefølge hvoretter næringsdrivende som 
nevnt i bokstav c) skal oppfylle tidligere inngåtte 
avtaler og etterkomme nye bestillinger på varer og 
tjenester,   
e) om fordeling av varer mellom produsenter, 
handlende og andre næringsdrivende,   
f) om rasjonering av varer,   
g) om anvendelse og behandling av de beholdninger 
som til enhver tid finnes av varer av bestemt slag, 
herunder om lagringsmåten,   
h) om plikt for næringsdrivende som nevnt i bokstav c) 
til å flytte lagerbeholdninger til nærmere angitt 
bygning, sted eller område,   
i) om plikt for eier eller bruker av jernbane, motorvogn, 
fartøy eller annet transportmiddel eller trekkraft til å 
utføre eller medvirke til bestemte transporter, om plikt 
til å etterkomme pålegg av enhver art for avvikling av 
transporten på en hensiktsmessig måte, herunder om 
omdestinering, om forbud mot å bruke transportmidler 
til bestemte formål eller til bestemte tider, om forbud 
mot at transportmidlene fjernes fra bestemte områder 
og om forbud mot eller plikt til å nytte dem til annet 
bruk enn opprinnelig bestemt,   
j) om plikt for kystruteselskaper, lastebilsentraler, rute-, 
drosje- eller turbilsentraler, transportforretninger, 
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spedisjons- og skipsmeglerfirmaer til å gå inn i 
transportberedskapens organisasjon som egne ledd i 
denne,   
k) om plikt for næringsdrivende som nevnt i bokstav c) 
til å framstille bestemte varer eller utføre tjenester av 
bestemt art, herunder om plikt for eier eller bruker av 
jord til å dyrke bestemte vekster på bestemte 
minstearealer,   
l) om plikt for eier eller bruker av hest eller traktor, 
jordfreser, gravemaskin eller annen kraftmaskin som er 
skikket for formålet, til å utføre bestemte arbeider i 
jord- og skogbruk, eller bygge- og anleggsvirksomhet; 
pålegget kan også omfatte bruken av andre maskiner 
og redskaper som vedkommende rår over,   
m) om forbud mot eller vilkår for å bruke visse varer til 
nærmere bestemt produksjon eller annet formål eller på 
nærmere bestemt måte, og om forbud mot å framstille 
bestemte varer og utføre tjenester av bestemt art,   
n) om forbud mot å holde visse slags husdyr, om plikt 
for eier eller bruker av husdyr til å redusere sin bestand 
eller til helt eller delvis å opphøre med husdyrholdet, 
om plikt til å holde en viss husdyrbestand og om plikt 
til å flytte sin husdyrbestand fra et område til et annet,   
o) om regulering av bygge- og anleggsvirksomhet, 
herunder om forbud mot eller vilkår for, uten særskilt 
tillatelse, å foreta eller påbegynne oppføring, 
ombygging, ominnredning, reparasjon eller annen 
utbedring av bygninger, byggverk, anlegg m.v.,   
p) om plikt for næringsdrivende som nevnt i bokstav c) 
til å foreta eller finne seg i visse forandringer av 
anlegg, utstyr og drift, herunder utvidelse, 
innskrenkning eller flytting av virksomhetens utstyr 
helt eller delvis fra et område til et annet,   
q) om plikt for rettighetshaver i vassdrag til å finne seg 
i at vannføringen blir regulert eller nyttet på nærmere 
bestemt måte, og om plikt for eier eller bruker av 
reguleringsanlegg til å foreta eller medvirke til slik 
regulering eller utnytting.  (Endret ved lov 17 mars 
1967 nr. 4.)  
 
§ 3. Til fremme av formål som nevnt i § 1 kan staten 
eller kommune etter nærmere bestemmelser av Kongen 
kreve avstått til det offentlige varer av alle slag og 
eiendomsrett, bruksrett eller annen særlig rådighet over 
skip, maskiner og annet løsøre, transportmidler, 
elektrisk kraft, fast eiendom, kraftanlegg med 
tilhørende reguleringsanlegg og ledninger m.v. samt 
industrielle og andre bedrifter av alle slag. Videre kan 
kreves avståing av eller rett til å utnytte økonomiske 
rettigheter av enhver art.  
 
Fast eiendom, skip, kraftanlegg eller annen bedrift kan 
ikke uten samtykke av eieren kreves avstått til eiendom 
dersom avståingens formål kan oppnås gjennom 
tidsbegrenset bruksrett eller annen særlig rådighet over 
vedkommende eiendom, skip eller bedrift.  
 
Når det finnes hensiktsmessig kan avståing i stedet for 
det offentlige kreves til privat person, selskap eller 
sammenslutning.  

 
Avståingen kan kreves gjennomført straks, selv om 
erstatning ennå ikke er fastsatt. Det offentlige skal i så 
fall sørge for å innhente de beskrivelser og 
opplysninger som er nødvendige for fastsetting av 
erstatning. Skjønn skal forlanges holdt så snart som 
mulig.  
 
Når det er nødvendig kan det kreves hjelp av politiet til 
å få avståingen gjennomført.  
 
§ 4. Ved avståing etter § 3 av eiendomsrett, bruksrett 
eller annen rådighet over skip, jordbruk, fabrikk eller 
annen bedrift har den som skal overta, etter nærmere 
bestemmelser av Kongen, rett til å tre inn i løpende 
arbeidskontrakter med bedriftens arbeidere og 
funksjonærer så vel i lavere som i høyere stilling.  
 
§ 5. Erstatning for avståing etter § 3 fastsettes i mangel 
av minnelig overenskomst ved skjønn etter 
skjønnslovens regler, dersom ikke noen av 
bestemmelsene i §§ 6 og 7 kommer til anvendelse på 
forholdet.  
 
§ 6. Under krig og krigsfare kan Kongen bestemme at 
erstatning for avståinger etter § 3 eller for visse slag av 
disse skal fastsettes og utbetales etter reglene i 
lovgivningen om militære rekvisisjoner. 
Erstatningsfastsettingen kan i tilfelle legges til de 
organer som opprettes i henhold til nevnte lovgivning.  
 
§ 7. Kongen kan bestemme at det skal opprettes en 
eller flere særskilte skjønnsnemnder til å fastsette 
erstatning for avståinger etter § 3 eller for visse slag av 
disse. Slik skjønnsnemnd kan gis myndighet for hele 
riket eller for deler av det.  
 
Skjønnsnemnd som nevnt i første ledd skal ha 1 
formann og 4 medlemmer, som alle med personlige 
varamenn oppnevnes av Høyesteretts justitiarius. 
Formannen og hans varamann skal ha utøvet 
virksomhet som embetsdommer. De øvrige 
medlemmer og varamenn skal fylle vilkårene etter 
domstollovens § 53.  
 
Nemndas avgjørelser er ikke gjenstand for overskjønn, 
men kan påankes til Høyesterett på grunn av feil i 
saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Kjæremål 
hører under Høyesteretts kjæremålsutvalg. For øvrig 
gjelder skjønnslovens regler om rettslige skjønn så 
langt de passer når ikke annet framgår av denne lov.  
 
Kongen gir nærmere regler om skjønnsnemndenes 
virksomhet og om godtgjøring til medlemmene.  
 
§ 8. For bestemte tjenester eller arbeider som pålegges 
utført med hjemmel i § 2, bokstav c), i), og l), skal det 
betales godtgjøring, som i mangel av minnelig 
overenskomst fastsettes etter de regler som Kongen 
bestemmer.  
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§ 9. Reiser noen erstatningskrav mot staten eller 
kommune som følge av påbud, forbud eller annen 
bestemmelse gitt med hjemmel i denne lovs kap. I, kan 
partene avtale at kravet skal avgjøres ved skjønn etter 
reglene i §§ 5-7.  
 
§ 10. Hvis bestemmelser gitt etter denne lovs kap. I 
fører til at enkelte næringsdrivende må innstille eller i 
vesentlig grad innskrenke eller omlegge sin virksomhet 
til fordel for andre som framstiller, omsetter eller yter 
likeartede varer eller tjenester, kan Kongen bestemme 
at de næringsdrivende som får anledning til å holde 
virksomheten i gang skal yte tilskudd eller på annen 
måte delta i utjevningsordninger med det formål å 
holde de andre helt eller delvis skadesløse.  
 
§ 11. For å forberede eller gjennomføre tiltak etter dette 
kapitel kan Kongen treffe bestemmelser:  
a) om plikt for næringsdrivende til å føre de bøker og 
regnskaper som finnes nødvendige,   
b) om utstedelse, utdeling, behandling, oppbevaring og 
innlevering av rasjoneringslegitimasjoner,   
c) om erstatning av rasjonerings-legitimasjoner som er 
gått tapt og om vilkår for erstatning,   
d) om opprettelse av særskilte organer til under krig å 
delta i gjennomføringen av tiltak etter denne lov og om 
plikt for enhver, herunder næringsorganisasjoner og 
liknende sammenslutninger, til å delta i slike organers 
virke ved overtakelse av tillitsverv eller på annen måte,   
f) om plikt for Konkurransetilsynet, fylkesmannen og 
kommunene til å føre kontroll med at forsynings- og 
rasjoneringsbestemmelsene blir overholdt.  (Endret ved 
lov 11 juni 1993 nr. 65.)  
 
§ 12. Etter nærmere bestemmelse av Kongen plikter 
enhver å gi opplysninger til departementet og andre 
myndigheter i stat og kommune som har med 
gjennomføringen av denne lov å gjøre, om hvilke 
beholdninger de sitter inne med av varer av ethvert 
slag. Produsenter, handlende og andre næringsdrivende 
plikter å gi enhver opplysning som kreves om deres 
produksjon og omsetning samt til bedømmelse av deres 
produksjons-, transport- og lagringsevne m.v. 
Sammenslutninger av næringsdrivende har tilsvarende 
plikt til å gi opplysninger om sammenslutningens og de 
tilsluttede medlemmers virksomhet. Enhver har dog 
rett til å kreve at opplysning om hemmeligholdte 
tekniske innretninger eller framgangsmåter bare gis til 
vedkommende departements sjef eller til den han 
særskilt oppnevner til å ta imot meddelelsen.  
 
Etter nærmere bestemmelse av Kongen kan myndighet, 
som nevnt i første ledd, kreve å få granske registrerte 
regnskapsopplysninger, regnskapsmateriale, 
forretningsbøker, forretningspapirer, møteprotokoller 
og andre bøker og protokoller som vedkommer 
virksomheten. Om nødvendig kan det kreves beslaglagt 
av politiet. På samme måte kan det bestemmes at de 
nevnte myndigheter skal kunne kreve å få besiktige 

jordbruk, skogbruk, industrielle og andre bedrifter, 
husrom og andre faste eiendommer samt varer og andre 
løsøregjenstander. Private husrom kan likevel bare 
kreves besiktiget i samband med en alminnelig 
opptelling av private beholdninger eller når 
myndighetene kontrollerer riktigheten av opplysninger 
som er gitt for å danne grunnlag for tildeling av 
rasjonerings-legitimasjoner. (Endret ved lov 17 juli 
1998 nr. 56 (i kraft 1 jan 1999).)  
 
§ 13. Etter nærmere bestemmelse av Kongen skal andre 
myndigheter og tjenestemenn i stat og kommune ha 
plikt til å samarbeide med og å gi opplysninger til 
myndighet som har med gjennomføringen av denne lov 
å gjøre.  
 
§ 14. Opplysninger som kreves etter §§ 12 og 13 kan 
gis uten hinder av den taushetsplikt som ellers påhviler:  
a) ligningsmyndigheter og andre skattemyndigheter,   
b) myndigheter som har til oppgave å føre kontroll med 
at bestemmelsene i denne lov overholdes,   
c) myndigheter som har til oppgave å gjennomføre 
regulering av eller føre kontroll med innførsel eller 
utførsel eller annen offentlig regulering av 
ervervsvirksomhet.   
 
Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at 
regnskapsmateriale, bøker og dokumenter som befinner 
seg hos slike myndigheter blir gransket etter § 12, 
annet ledd. (Endret ved lov 17 juli 1998 nr. 56 (i kraft 1 
jan 1999).)  
 
§ 15. (Opphevet ved lov 16 mai 1986 nr. 21.)  
 
§ 16. Melding om gjennomførte tiltak skal snarest 
mulig sendes Stortinget.  
 
§ 17. Kongen kan overlate til vedkommende 
departement eller til annen myndighet i stat eller 
kommune å treffe bestemmelser etter denne lov innen 
nærmere fastsatte grenser. Slik fullmakt kan også gis til 
særskilt oppnevnte forsynings- og beredskapsorganer 
samt til næringsorganisasjoner og liknende 
sammenslutninger.  
 
Kongen og departementet kan gi så vel alminnelige 
som spesielle forskrifter om hvordan organer som 
nevnt i første ledd skal utøve myndigheten, og kan 
gjøre om vedtak som blir truffet.  
 
§ 18. Med bøter eller med fengsel inntil 1 år eller med 
begge deler straffes den som forsettlig overtrer 
bestemmelser som er gitt i medhold av denne lov eller 
opprettholdt ved den. På samme måte straffes den som 
forsettlig medvirker til slik overtredelse.  
 
Under særdeles skjerpende omstendigheter kan 
anvendes fengsel inntil 3 år, enten alene eller sammen 
med bøter. Ved avgjørelsen av om det foreligger slike 
omstendigheter skal det særlig legges vekt på om 
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overtredelsen har stort omfang, om den har strukket seg 
over et langt tidsrom, om det er ført uriktige regnskaper 
eller andre opptegnelser, om handlinger er søkt skjult 
ved unnlatt bokførsel, ved falske opplysninger eller på 
lignende måte, om det er benyttet uberettiget anskaffet 
eller fremstilt merke, legitimasjon eller liknende 
dokument og om den skyldige tidligere er straffet for 
overtredelse av pris-, konkurranse-, forsynings- eller 
rasjoneringslovgivningen.  
 
Den som uaktsomt overtrer bestemmelse som nevnt i 
første ledd eller som medvirker til slik overtredelse 
straffes med bøter.  
 
I bestemmelse som utferdiges i medhold av loven, kan 
det fastsettes at brudd på bestemmelsen ikke medfører 
straff. (Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 65.)  
 
§ 19. (Opphevet ved lov 20 juli 1991 nr. 66.)  
 
§ 20. (Opphevet ved lov 16 mai 1986 nr. 21.)  
 
§ 21. Deltakelse i iverksettelsen av forsynings- eller 
beredskapstiltak etter denne lov regnes som offentlig 
tjeneste i forhold til reglene i den alminnelige 
borgerlige straffelov av 22. mai 1902 kap. 11, 12, 33 
og 34.  
 
§ 22. (Opphevet ved lov 26 jan. 1973 nr. 2.)  
 
§ 23. Straffebestemmelsene i denne lov får også 
anvendelse på overtredelse av bestemmelser som er gitt 
i eller i medhold av lov av 14 mai 1917 om 
foranstaltning til at sikre og ordne landets forsyning 
med livsfornødenheter og andre varer. Ingen må likevel 
dømmes til strengere straff enn det var adgang til etter 
de straffebestemmelser som gjaldt på handlingstiden. 
(Endret ved lov 26 jan 1973 nr. 2.)  
 
Kap. II. Tiltak som ledd i planleggingen og 
utbyggingen av landets forsvarsberedskap.  
 
§ 24. Når det som ledd i planleggingen og utbyggingen 
av landets forsvarsberedskap finnes nødvendig, kan 
Kongen treffe bestemmelser:  
a) om plikt for kommuner til å anskaffe og lagre varer 
og om plikt for produsenter, handlende og andre 
næringsdrivende og sammenslutninger av 
næringsdrivende til å anskaffe og lagre varer som 
forbrukes, framstilles eller omsettes i deres vanlige 
virksomhet og til å forberede flytting og spredning av 
beholdninger etter retningslinjer fra vedkommende 
myndighet,   
b) om båndlegging av beholdninger av varer av 
bestemt slag i tilfelle av krigsutbrudd og om utpeking 
av beholdninger eller løpende produksjon av varer av 
bestemt slag for levering til bestemt avtaker eller 
bestemt formål i krig,   
c) om forbud mot eller plikt til å bygge om eller på 
annen måte endre transportmidler som er eller trolig vil 

bli av særlig beredskapsmessig eller forsvarsmessig 
betydning,   
d) om plikt for næringsdrivende som nevnt i § 2, 
bokstav c) til å foreta forsøksproduksjon av varer eller 
framstille bestemte varer for forsvarets behov, om plikt 
til å gjøre forberedelser for krigstidsproduksjon og 
vareomsetning og omlegging av produksjons- og 
omsetningsapparatet i krig og om plikt til å forberede 
overføring eller evakuering av utstyr m.v.,   
e) om vilkår for å foreta oppføring eller ombygging av 
bygninger, byggverk, anlegg m.v. som er eller trolig vil 
bli av særlig beredskapsmessig eller forsvarsmessig 
betydning,   
f) om utpeking av næringsdrivende som skal delta i 
transportberedskapens organisasjon i henhold til § 2 
bokstav i) annet ledd, og om plikt for vedkommende 
næringsdrivende til å gi myndighetene opplysninger 
om personell, transportmateriell og kontorer samt å 
delta i myndighetenes utarbeiding av beredskapsplaner 
for den virksomhet utpekingen gjelder.  (Endret ved lov 
17 mars 1967 nr. 4.)  
 
§ 25. Dersom pålegg etter § 24 medfører økonomiske 
tap, meromkostninger eller vesentlige ulemper, er 
staten erstatningspliktig i samsvar med alminnelige 
rettsgrunnsetninger. Erstatning kan dog ikke kreves i 
den utstrekning utgiftene kan dekkes ved 
innkalkulering i vedkommende vares eller tjenestes 
pris, dersom slik innkalkulering ikke vil stille den som 
pålegg gis til i en ugunstigere stilling enn andre i 
samme bransje eller virksomhetsgren. Partene kan 
avtale at krav etter denne paragraf skal avgjøres ved 
skjønn etter skjønnslovens regler.  
 
§ 26. For å forberede eller gjennomføre tiltak etter dette 
kapitel kan Kongen treffe bestemmelser:  
a) om opprettelse av registre med opplysninger om 
befolkningsforhold, jordbruk, industrielle bedrifter, 
handelsbedrifter og andre bedrifter, bygninger, 
varebeholdninger, transportmidler m.v.,   
b) om plikt for enhver til å gi de opplysninger som 
finnes nødvendige for registerføringen,   
c) om plikt for kommunale og fylkeskommunale 
myndigheter til uten godtgjørelse å yte bistand ved 
planlegging og gjennomføring av tiltak etter dette 
kapitel,   
d) om forberedelse og opprettelse av særskilte organer 
til å delta i planleggingen og gjennomføringen av tiltak 
etter denne lov.   
 
§ 27. (Opphevet ved lov 7 juni 1985 nr. 49.)  
 
§ 28. Av bestemmelsene i kap. I får §§ 12-15 og §§ 17-
23 tilsvarende anvendelse så langt de passer.  
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Kap. III. Forberedende tiltak med sikte på 
rekvisisjoner og utskrivning av arbeidskraft under 
krig, krigsfare og liknende forhold.  
 
§ 29. De myndigheter som Kongen bestemmer kan 
peke ut fast eiendom og løsøre som skal avstås etter § 
15 i lov av 15 desember 1950 om særlige rådgjerder 
under krig, krigsfare og liknende forhold, og gi eier og 
bruker av løsøre pålegg om at tingen i nærmere angitte 
tilfelle skal stilles til rådighet på angitt sted. Utpeking 
kan foretas og pålegg kan gis allerede i fredstid når det 
anses nødvendig for å førebu avståing etter nevnte § 15 
med sikte på gjennomføring i situasjoner som der 
angitt. Utgiftene ved å etterkomme slike pålegg 
erstattes etter reglene i § 16 i nevnte lov.  
 
Eier og bruker av fast eiendom eller løsøre plikter etter 
krav fra myndighetene å erkjenne mottakelse av 
melding om tiltak eller pålegg som nevnt, samt å gi 
opplysninger og gi adgang til synfaring. Løsøre kan om 
nødvendig pålegges brakt til bestemt sted for synfaring. 
Slike pålegg skal oppfylles uten erstatning med mindre 
annet er bestemt av Kongen.  
 
Fast eiendom og løsøre kan, etter avgjørelse av de 
myndigheter som Kongen bestemmer, allerede i 
fredstid utbedres eller på annen måte forandres for å 
gjøres tjenlig for det påtenkte formål. Påføres eier eller 
bruker herunder tap eller utgifter fastsettes erstatningen 
i mangel av minnelig overenskomst ved skjønn etter 
skjønnslovens regler. (Tilføyd ved lov 17 mars 1967 
nr. 4.)  
 
§ 30. Når det anses nødvendig for å førebu utskriving 
av arbeidskraft i medhold av § 3, første ledd, annet 
punktum i lov av 15 desember 1950 om særlige 
rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold, 
kan de myndigheter Kongen bestemmer allerede i 
fredstid pålegge norske borgere eller personer som bor 
eller til stadighet oppholder seg i riket:  
1) å melde seg til registrering ved personlig frammøte,   
2) å gi de opplysninger som trengs for registrering og 
førebuing av utskriving eller medvirke til at slike 
opplysninger kan skaffes til veie, herunder plikt til å la 
seg undersøke av lege,   
3) å møte fram på angitt sted under forhold som 
omfattes av nevnte lovbestemmelse, eller rette seg etter 
tilsvarende forholdsordre,   
4) etter at vedkommende er disponert til tjeneste å delta 
i kortvarige kurs og øvelser.   
 
Enhver plikter å gi de opplysninger som er nødvendige 
for å fremme registrering eller førebu utskriving av 
personell som nevnt i første ledd.  

Kunngjøring om pålegg kan finne sted ved oppslag 
eller på annen hensiktsmessig måte. Det kan pålegges 
plikt til å erkjenne mottakelse av pålegg og varsel om 
disponering.  
 
Til tjeneste i ledelsesapparatet i den sivile 
krigstidsorganisasjon kan det i tillegg til de pålegg som 
er angitt i første ledd nr. 1 til 4, også gjennomføres 
forhåndsutskrivning og pålegges forhåndsutskrevet 
personell å delta i kurs og øvelser av lengre varighet. 
Annet og tredje ledd gjelder tilsvarende for pålegg etter 
fjerde ledd. (Tilføyd ved lov 17 mars 1967 nr. 4, endret 
ved lov 24 feb 1984 nr. 3.)  
 
§ 31. Reglene i §§ 13, 14 og 17 gjelder tilsvarende så 
langt de passer.  
 
Tilføyd ved lov 17 mars 1967 nr. 4, endret ved lover 19 
juni 1969 nr. 54, 7 juni 1985 nr. 49, 16 mai 1986 nr. 
21, 20 juni 2003 nr. 45 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 20 
juni 2003 nr. 712).  
 
§ 32. Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes 
den som forsettlig eller uaktsomt søker å hindre eller 
ikke etterkommer pålegg eller annen bestemmelse i 
medhold av §§ 29 eller 30. (Tilføyd ved lov 17 mars 
1967 nr. 4.)  
 
Kap. IV. Saksbehandlingsregler. Ikrafttredelses-
bestemmelser m.v. (Endret ved lover 17 mars 1967 nr. 
4 (tidligere kap. III ble endret til kap. IV), 19 juni 1969 
nr. 54 (endret overskriften).)  
 
§ 32a. Når ikke annet er bestemt i medhold av 
forvaltningslovens § 5 annet ledd, gjelder 
forvaltningsloven i fredstid for behandlingen av saker 
etter denne lov. Forhåndsvarsel til sakens parter kan 
likevel unnlates dersom antallet parter i saken er stort 
eller et stort antall saker behandles under ett, eller 
forhåndsvarsel kan medføre at saken forsinkes på en 
uheldig måte. Tilsvarende gjelder dersom 
forhåndsvarsel av hensyn til parten synes upåkrevd. 
Kongen kan bestemme at vedtak etter loven ikke kan 
kreves grunngitt og ikke skal kunne påklages. (Tilføyd 
ved lov 19 juni 1969 nr. 54.)  
 
§ 33. Denne lov trer i kraft straks.  
 
Fra lovens ikrafttreden oppheves… 
 
Kongen bestemmer om og i hvilken utstrekning 
bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov 
skal gjelde for Svalbard. (Endret ved lov 17 mars 1967 
nr. 4 (tidligere § 29).)  
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Tanskalaista valmiuslainsäädäntöä 
Beredskabsloven (23.12.1992 nr 1054) 
 
Kapitel 1  
Indledende bestemmelser  
 
§ 1. Redningsberedskabets opgave er at forebygge, 
begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og 
miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder 
krigshandlinger, eller overhængende fare herfor.  
Stk. 2. Redningsberedskabet omfatter det statslige 
redningsberedskab, herunder det statslige regionale 
redningsberedskab, og det kommunale 
redningsberedskab.  
 
§ 2. (Ophævet)  
 
§ 3. Forsvarsministeren 1)  kan bestemme, at 
redningsberedskabet skal indsættes i udlandet i fredstid 
i tilfælde af katastrofer, der medfører alvorlig skade på 
eller udgør en overhængende fare for personer, 
ejendom eller miljøet.  
 
Kapitel 2  
Det statslige redningsberedskab  
 
§ 4. Forsvarsministeren er øverste administrative 
myndighed for det statslige redningsberedskab.  
Stk. 2. Forsvarsministeren fører tilsyn med det 
kommunale redningsberedskab. Forsvarsministeren 
kan bemyndige Beredskabsstyrelsen til at udøve 
tilsynet, herunder til at foretage prøvealarmering af 
redningsberedskabet. Forsvarsministeren kan fastsætte 
nærmere regler herom.  
Stk. 3. Forsvarsministeren nedsætter et redningsråd, der 
rådgiver forsvarsministeren i spørgsmål om det 
kommunale redningsberedskab og foretager 
prøvealarmering af det statslige regionale og det 
kommunale redningsberedskab. Redningsrådet består 
af 8 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer udpeges af 
Kommunernes Landsforening, 1 medlem udpeges af 
Københavns og Frederiksberg Kommuner i fællesskab, 
1 medlem udpeges af justitsministeren, medens 
forsvarsministeren udpeger 3 medlemmer. I sager 
vedrørende tekniske og personalemæssige spørgsmål 
tilforordnes rådet 1 repræsentant for den organisation, 
der repræsenterer de kommunale beredskabschefer, 1 
repræsentant for de private redningsvæsener, jf. § 13, 
stk. 1, og 1 repræsentant for personalet i de kommunale 
redningsberedskaber.  
Stk. 4. Blandt rådets medlemmer udnævner 
forsvarsministeren formand og næstformand, hvoraf 
den ene skal være en af repræsentanterne for 
Kommunernes Landsforening.  
Stk. 5. Forsvarsministeren afholder udgifterne ved 
Redningsrådets virksomhed.  
 
§ 5. Beredskabsstyrelsen leder det statslige 
redningsberedskab og rådgiver myndighederne i 
spørgsmål om redningsberedskabet.  

Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter regler for 
redningsberedskabets organisation i tilfælde af uheld i 
nukleare anlæg, herunder om opgavefordelingen og 
samarbejdet mellem henholdsvis det statslige 
redningsberedskab og det kommunale 
redningsberedskab og med hensyn til 
redningsberedskabets virke i forhold til de øvrige 
myndigheder, der har opgaver i beredskabet.  
 
§ 6. Forsvarsministeren kan indgå aftale med 
foreninger, organisationer og private personer om, at 
disse bistår ved udførelsen af opgaver inden for det 
statslige redningsberedskab.  
 
§ 7. Det statslige regionale redningsberedskab skal yde 
assistance til det kommunale redningsberedskab, hvis 
det skønnes påkrævet på grund af karakteren eller 
omfanget af en ulykke eller en katastrofe, herunder 
krigshandlinger.  
 
§ 8. Beredskabsstyrelsen kan indgå aftale med 
offentlige myndigheder, virksomheder og andre, der 
har ansvar for beredskab og indsats eller opretholdelse 
af vigtige samfundsfunktioner i tilfælde af ulykker eller 
katastrofer, om, at det statslige regionale 
redningsberedskab varetager opgaver for eller yder 
bistand til disse.  
 
Kapitel 3  
Det kommunale redningsberedskab  
 
Organisation  
 
§ 9. Det kommunale redningsberedskab hører under 
kommunalbestyrelsen.  
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal nedsætte en 
beredskabskommission til at varetage den umiddelbare 
forvaltning af redningsberedskabet. 
Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at den 
umiddelbare forvaltning af opgaver, der efter §§ 34-37 
er henlagt til kommunalbestyrelsen, varetages af 
beredskabskommissionen. Kommunalbestyrelsen 
træffer bestemmelse om kommissionens 
sammensætning. Kommissionen, hvis medlemstal skal 
være ulige, skal bestå af borgmesteren, der er formand, 
politimesteren og et flertal valgt af 
kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan i 
særlige tilfælde med forsvarsministerens samtykke 
udpege et andet medlem af kommunalbestyrelsen end 
borgmesteren til at indtræde som formand for 
beredskabskommissionen. Kommunalbestyrelsen 
udpeger en repræsentant for de frivillige som 
observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke 
indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af 
kommissionen.  
Stk. 3. Reglerne i § 11, stk. 1, § 20, stk. 1-4, 6 og 7, § 
21, § 22, § 28, § 29, stk. 1, 2 og 5, og §§ 47-56 i lov 
om kommunernes styrelse finder tilsvarende 
anvendelse på beredskabskommissionen og dens 
medlemmer.  
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Stk. 4. Kommunalbestyrelsen, jf. stk. 2, eller den fælles 
beredskabskommission, jf. § 10, stk. 2, kan beslutte, at 
der ydes beredskabskommissionens medlemmer diæter, 
erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og 
udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om 
kommunernes styrelse. En beslutning efter 1. pkt. skal 
omfatte alle medlemmer af beredskabskommissionen. 
Dog kan kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke 
modtage diæter, ligesom kommunalt og statsligt ansatte 
ikke kan modtage diæter, når varetagelsen af hvervet er 
et led i de pågældendes embedsgerning.  
 
§ 10. To eller flere kommunalbestyrelser kan samordne 
deres redningsberedskab.  
Stk. 2. Kommuner, der samordner deres 
redningsberedskab, skal nedsætte en fælles 
beredskabskommission til at varetage de opgaver 
vedrørende redningsberedskabet, som 
kommunalbestyrelserne henlægger til denne. 
Kommunalbestyrelsen kan endvidere træffe beslutning 
om, at opgaver, der efter §§ 34-37 er henlagt til 
kommunalbestyrelsen, henlægges til den fælles 
beredskabskommission. Beredskabskommissionen skal 
bestå af et ulige antal medlemmer, herunder 
borgmestrene i de deltagende kommuner og 
politimesteren. Kommunalbestyrelsen kan i særlige 
tilfælde med forsvarsministerens samtykke udpege et 
andet medlem af kommunalbestyrelsen end 
borgmesteren til at indtræde i den fælles 
beredskabskommission. For kommuner, der har 
samordnet deres beredskab, udpeges en repræsentant 
for de frivillige som observatør i den fælles 
beredskabskommission, hvis der ikke indgår en 
repræsentant for de frivillige som medlem af 
kommissionen.  
Stk. 3. Samordning af kommuners redningsberedskab 
skal godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed, 
jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.  
Stk. 4. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler 
for kommuners samordning af deres 
redningsberedskab.  
 
§ 11. (Ophævet)  
 
Opgaver  
 
§ 12. Det kommunale redningsberedskab skal kunne 
yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, 
ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, 
herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal 
endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje 
evakuerede og andre nødstedte.  
Stk. 2. Forsvarsministeren kan bestemme, at 
redningsberedskabet i visse kommuner skal kunne yde 
en udvidet assistance til andre kommuners 
redningsberedskab, hvis det skønnes påkrævet på grund 
af karakteren eller omfanget af en ulykke eller 
katastrofe, herunder krigshandlinger. 
Forsvarsministeren fastsætter regler om 

udgiftsfordelingen mellem staten og de pågældende 
kommuner.  
Stk. 3. Forsvarsministeren kan bestemme, at 
kommunalbestyrelsen skal varetage andre 
beredskabsopgaver end dem, der er nævnt i stk. 1 og 2.  
 
§ 13. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med en 
anden kommunalbestyrelse, med private 
redningsvæsener eller med andre om at udføre opgaver 
inden for kommunens redningsberedskab. Aftalen skal 
godkendes af Beredskabsstyrelsen. 
Kommunalbestyrelsen kan endvidere indgå aftale med 
Beredskabsstyrelsen om, at det statslige regionale 
redningsberedskab udfører opgaver inden for 
kommunens redningsberedskab.  
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med 
foreninger, organisationer og private personer om, at 
disse bistår ved udførelsen af opgaver inden for 
kommunens redningsberedskab.  
 
§ 14. Forsvarsministeren fastsætter regler om 
redningsberedskabets organisation, virksomhed, 
materiel og dimensionering.  
 
§ 15. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er 
tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning.  
Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter regler om 
vandforsyningen til brandslukning.  
 
Kapitel 4  
Indsættelse af redningsberedskabet  
 
§ 16. Forsvarsministeren fastsætter regler om den 
tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet.  
 
§ 17. Den samlede indsats ved større skader 
koordineres i øvrigt af politimesteren, jf. 
retsplejelovens § 108.  
Stk. 2. I forbindelse med indsættelse af 
redningsberedskabet skal politimesteren i fornødent 
omfang sørge for varsling, afspærring, evakuering og 
andre nødvendige foranstaltninger.  
 
§ 18. Forsvarsministeren eller en kommunalbestyrelse 
kan kræve en anden kommunes redningsberedskab 
(mellemkommunal bistand) eller private 
redningsvæsener stillet til rådighed for kommunens 
redningsberedskab.  
Stk. 2. Den tekniske leder af indsatsen på skadestedet 
skal tilkalde assistance fra en anden kommunes 
redningsberedskab, det statslige regionale 
redningsberedskab eller private redningsvæsener, hvis 
det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og 
omfang.  
Stk. 3. Forsvarsministeren fastsætter regler om bistand 
efter stk. 1 og stk. 2, herunder om betaling for 
bistanden.  
 
§ 19. Forsvarsministeren kan fastsætte regler om, at 
staten i særlige tilfælde deltager i udgifterne i 
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forbindelse med indsættelse af det kommunale 
redningsberedskab.  
 
§ 20. Redningsberedskabet kan kræve private 
redskaber og transportmidler af enhver art samt 
fornødent betjeningsmandskab stillet til rådighed for 
indsatsen.  
Stk. 2. Den, der i henhold til stk. 1 har stillet redskaber 
eller transportmidler til rådighed, har ret til erstatning 
af kommunen for afsavn af materiel og for den skade, 
materiellet har lidt.  
 
§ 21. Redningsberedskabet har i forbindelse med 
indsatsen, jf. § 12, stk. 1, 1. pkt., uden retskendelse ret 
til i fornødent omfang at skaffe sig adgang til privat 
ejendom, om nødvendigt ved at gennembryde og fjerne 
hindringer.  
Stk. 2. Redningsberedskabet har ret til at nedrive 
bygninger eller fjerne beplantninger, hvis den tekniske 
leder af indsatsen på skadestedet finder det nødvendigt 
for at standse skadens udbredelse.  
Stk. 3. Den skade, som redningsberedskabet forvolder 
ved brandslukning, betragtes som brandskade. Rammer 
skaden marker, haver eller beplantninger, der tilhører 
tredjemand, erstattes skaden dog af kommunen.  
 
§ 22. Redningsberedskabet har under indsats ret til at 
bruge det vand, der findes i brønde, vandledninger og 
andre vandsteder.  
 
§ 23. Redningsberedskabet skal under indsats være 
opmærksom på, hvad der kan have givet anledning til 
ulykken eller katastrofen. Finder redningsberedskabet 
mistænkelige spor, skal politiet straks underrettes og 
beviset så vidt muligt sikres.  
 
§ 23 a. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der 
ved redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer 
fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg, skal 
opkræves et gebyr fra anlægsejeren til dækning af 
udgifter i forbindelse med udrykningen. 
Forsvarsministeren meddeler gebyrets størrelse, der 
fastsættes som gennemsnitsomkostningerne i 
forbindelse med udrykninger til blinde alarmer fra 
lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg. 
Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler om 
gebyrets opkrævning m.v.  
 
Kapitel 5  
Beredskabsplanlægning m.v. inden for den civile 
sektor  
 
§ 24. De enkelte ministre skal hver inden for deres 
område planlægge for opretholdelse og videreførelse af 
samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og 
katastrofer, herunder krigshandlinger, samt for at 
kunne yde støtte til forsvaret.  
Stk. 2. Forsvarsministeren koordinerer planlægningen 
vedrørende den civile sektors beredskab, jf. stk. 1, og 
rådgiver myndighederne. Forsvarsministeren 

gennemfører den del af planlægningen, der ikke 
påhviler andre myndigheder.  
 
§ 25. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en samlet 
plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages 
af kommunalbestyrelsen i et møde.  
Stk. 2. Amtsrådet skal udarbejde en samlet plan for 
amtskommunens beredskab. Planen skal vedtages af 
amtsrådet i et møde.  
Stk. 3. De planer, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal 
revideres i det omfang, udviklingen gør dette 
nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal 
valgperiode.  
Stk. 4. Planer og revisioner heraf indsendes til 
Beredskabsstyrelsen.  
 
§ 26. Forsvarsministeren fastsætter vejledende 
retningslinier for udarbejdelse af de planer, der er 
nævnt i § 25.  
 
§ 27. De enkelte ministre fastsætter hver inden for 
deres område vejledende retningslinier for 
amtskommunernes og kommunernes 
beredskabsplanlægning, jf. § 25, stk. 1 og 2.  
 
§ 28. Vedkommende minister kan pålægge offentlige 
myndigheder og offentlige og private virksomheder og 
institutioner at yde bistand ved planlægningen eller 
udførelsen af opgaver inden for den civile sektors 
beredskab.  
Stk. 2. Vedkommende minister kan pålægge offentlige 
og private virksomheder og institutioner at træffe 
særlige foranstaltninger for så vidt angår varer, 
tjenesteydelser, produktionsmidler m.v. inden for deres 
normale virksomhed, hvis dette er påkrævet af hensyn 
til udførelsen af opgaver inden for den civile sektors 
beredskab.  
Stk. 3. Inden et pålæg gives i henhold til stk. 1 eller 2, 
skal der forhandles med de pågældende virksomheder 
eller institutioner eller med disses organisationer om 
pålæggets omfang og de nærmere regler for dets 
gennemførelse, herunder om eventuel erstatning fra 
staten, jf. stk. 4.  
Stk. 4. Medfører et pålæg afgivet i henhold til stk. 1 
eller 2 økonomisk tab for en virksomhed eller 
institution, er staten erstatningsansvarlig efter 
lovgivningens almindelige regler. Erstatning kan ikke 
kræves, hvis de omkostninger, der er forbundet med 
pålæggets gennemførelse, kan dækkes ved 
indkalkulering i vedkommende vares eller 
tjenesteydelses pris. De pågældende virksomheder eller 
institutioner må ikke derved stilles mindre gunstigt end 
andre i samme branche.  
Stk. 5. Erstatning ansættes i mangel af mindelig 
overenskomst i overensstemmelse med regler, der 
fastsættes af forsvarsministeren.  
 
Kapitel 6  
(Ophævet)  
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Kapitel 7  
Forebyggende foranstaltninger m.v.  
 
§ 33. Forsvarsministeren fastsætter regler om  
1)   placering, indretning og brug af virksomheder, 
hvor der opbevares, anvendes eller fremstilles faste, 
flydende eller luftformige brandfarlige eller eksplosive 
stoffer og andre stoffer, der i forbindelse med brand 
eller anden skade kan medføre en risiko for personer, 
ejendom eller miljøet, og  
2)   opbevaring og brug af faste, flydende eller 
luftformige brandfarlige eller eksplosive stoffer.  
Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter regler om  
1)   brug af ild og lys og  
2)   foranstaltninger, der er nødvendige til at forebygge 
eller formindske brandfare og til at sikre forsvarlige 
rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.  
Stk. 3. Forsvarsministeren fastsætter regler om de 
foranstaltninger, der skal iværksættes for at imødegå 
virkningerne af uheld i nukleare anlæg.  
 
§ 34. Kommunalbestyrelsen skal godkende oprettelse, 
væsentlige ombygninger, udvidelser eller forandringer 
i driften af virksomheder i det omfang, der er fastsat 
regler herom i medfør af § 33, stk. 1.  
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt bestemme, at 
bygninger og grundarealer skal indrettes og benyttes på 
en sådan måde, at risikoen for brandfare formindskes 
mest muligt, og at forsvarlige rednings- og 
slukningsmuligheder sikres bedst muligt.  
 
§ 35. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal 
træffes foranstaltninger i det omfang, der fastsættes 
regler herom i medfør af § 33, stk. 2, nr. 2.  
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang om 
året bestemme, hvorvidt der skal gennemføres brand- 
og evakueringsøvelser i bygninger m.v., der er omfattet 
af stk. 1.  
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt bestemme, at 
der for bygninger og grundarealer,  
1)   hvor der er særlig brandfarlige forhold,  
2)   hvor der samles mange mennesker, eller  
3)   hvor store værdier er udsat for ødelæggelse,  
4)   skal træffes driftsmæssige foranstaltninger til at 
forebygge eller formindske brandfaren og til at sikre 
forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde 
af brand.  
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at det 
kommunale redningsberedskab eller en eller flere 
personer, som kommunalbestyrelsen har bemyndiget 
hertil, hvis det skønnes nødvendigt til enhver tid skal 
være til stede som brandvagt i forsamlingslokaler, ved 
afholdelse af udstillinger, festivaler, teaterforestillinger, 
cirkusforestillinger og lignende arrangementer, 
herunder arrangementer i det fri. Brandvagten, der skal 
være i besiddelse af behørig legitimation, kan være til 
stede uden retskendelse. Kommunalbestyrelsen kan 
endvidere bestemme, at arrangøren skal betale et gebyr 
til dækning af kommunens omkostninger ved 
administration og tilsyn i forbindelse med brandvagten.  

 
§ 36. Kommunalbestyrelsen foretager brandsyn af 
virksomheder, af fredede bygninger, af bygninger, hvor 
mange mennesker samles, og af brandfarlige bygninger 
og oplag.  
Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler 
om brandsyn efter stk. 1, herunder om påbud om 
afhjælpning af eventuelle mangler.  
Stk. 3. Brandsyn i henhold til stk. 1 kan, hvis det 
skønnes nødvendigt, til enhver tid uden retskendelse 
foretages på ejendommen. Den, der foretager 
brandsynet, skal være i besiddelse af behørig 
legitimation.  
Stk. 4. Forsvarsministeren kan bestemme, at brandsyn 
for forsvaret ordnes på særlig måde.  
 
§ 36 a. Forsvarsministeren kan fastsætte regler om 
kommunalbestyrelsens offentliggørelse af resultater af 
og sanktioner på grundlag af brandsyn. 
Offentliggørelsen kan omfatte navne på de fysiske og 
juridiske personer, der er kontrolleret, samt navne på 
fysiske og juridiske personer, der som følge af 
brandsynet modtager forbud eller påbud, eller som 
pålægges sanktioner.  
Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte regler om 
formen for og omfanget af offentliggørelse, herunder at 
offentliggørelse kan ske elektronisk.  
 
§ 37. Kommunalbestyrelsen kan efter regler, der 
fastsættes af forsvarsministeren, pålægge offentlige 
myndigheder og offentlige og private virksomheder og 
institutioner at træffe foranstaltninger til deres 
beskyttelse under krise eller krig (bedriftværn). 
Udgifterne afholdes af den, der pålægges at træffe de 
nævnte foranstaltninger.  
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med 
bedriftværn. Tilsyn kan, hvis det skønnes nødvendigt, 
til enhver tid foretages uden retskendelse. Den, der 
foretager tilsynet, skal være i besiddelse af behørig 
legitimation.  
 
Kapitel 8  
Ekspropriation  
 
§ 38. Forsvarsministeren eller den, ministeren 
bemyndiger dertil, kan til brug for redningsberedskabet 
iværksætte ekspropriation af privat ejendom, herunder 
befordringsmidler.  
Stk. 2. Vedkommende minister kan iværksætte eller for 
så vidt angår ikkestatslige foranstaltninger tillade, at 
der iværksættes ekspropriation af fast ejendom til brug 
for udførelsen af opgaver inden for den civile sektors 
beredskab.  
Stk. 3. Ved ekspropriation kan der erhverves 
ejendomsret eller brugsret eller pålægges 
rådighedsindskrænkninger.  
Stk. 4. Under krise eller krig kan forsvarsministeren 
eller den, ministeren bemyndiger dertil, uden 
retskendelse iværksætte beslaglæggelse med henblik på 
ekspropriation.  
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Stk. 5. I mangel af mindelig overenskomst afgør 
taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje 
spørgsmålet om erstatning for ekspropriation. Ved 
ekspropriation af andet end fast ejendom anvendes 
loven tilsvarende.  
Stk. 6. En taksationskommissions afgørelse kan ikke 
indbringes for domstolene, før muligheden for prøvelse 
ved overtaksationskommission er udtømt.  
Stk. 7. Forsvarsministeren fastsætter regler om 
ekspropriationens gennemførelse og om sagens 
behandling for taksationsmyndighederne.  
 
Kapitel 9  
Påbud m.v.  
 
§ 39. Den, der opdager en brand eller omstændigheder, 
som viser, at der er overhængende fare for brand, skal 
straks underrette dem, der er udsat for fare, og alarmere 
redningsberedskabet. Den pågældende skal endvidere 
søge at dæmpe ilden eller afværge faren.  
 
§ 40. Enhver skal ved brand yde den hjælp, den 
pågældende formår.  
Stk. 2. Den, der er til stede ved en brand, skal på 
anmodning af redningsberedskabet deltage i rednings- 
og slukningsarbejdet.  
Stk. 3. Den, der i henhold til stk. 1 og 2 har deltaget i 
rednings- og slukningsarbejdet, har ret til erstatning af 
kommunen for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.  
 
§ 41. Enhver skal rette sig efter de påbud, der udstedes 
af redningsberedskabet.  
Stk. 2. Enhver skal overholde afspærringer i 
forbindelse med en indsats og efterkomme politiets 
eller redningsberedskabets opfordring til at forlade det 
afspærrede område eller vejene hertil.  
Stk. 3. Enhver skal ved ordre om evakuering inden for 
de givne frister forlade opholdsstedet og begive sig ad 
de anviste veje til de udpegede indkvarteringsområder.  
 
§ 42. Enhver skal på anmodning af 
redningsberedskabet stille sin bolig eller andre lokaler 
til rådighed for de evakuerede og bespise dem i 
nødvendigt omfang.  
Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter den godtgørelse, 
der skal ydes herfor.  
 
§ 43. Indkvarteringslovens regler om ekstraordinær 
indkvartering anvendes tilsvarende for personel i 
redningsberedskabet.  
Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter regler om de 
indkvarteringsydelser, der kan kræves efter stk. 1, og 
om den godtgørelse, der skal ydes herfor.  
§ 44. Ved ordre om mørklægning skal enhver straks 
gennemføre denne i det omfang, der fastsættes af 
myndighederne.  
Stk. 2. Ansvaret for og udgifterne ved mørklægning 
påhviler den, der som ejer, lejer eller bruger har 
rådighed over lyskilden.  
 

§ 45. Vedkommende minister kan pålægge enhver pligt 
til at meddele oplysninger, der er nødvendige for 
planlægningen af den civile sektors beredskab.  
 
§ 46. Beredskabsstyrelsen kan hos enhver kræve 
oplysning om, hvilke beredskabsforanstaltninger der er 
udført eller agtes udført, samt i øvrigt oplysninger, som 
skønnes nødvendige til udførelsen af opgaver i 
forbindelse med redningsberedskabet.  
 
§ 47. (Ophævet)  
 
Kapitel 10  
Personelbestemmelser  
 
Almindelige bestemmelser  
 
§ 48. Forsvarsministeren fastsætter regler for 
uddannelsen af redningsberedskabets personel, 
herunder om udgiftsfordelingen mellem staten og 
kommunerne.  
 
§ 49. Forsvarsministeren kan bestemme, at personel, 
der har pligt til at medvirke i det indenlandske 
redningsberedskab, skal indsættes i udlandet, jf. § 3.  
 
§ 50. Under krise eller krig kan personellet i 
redningsberedskabet ikke ved opsigelse bringe deres 
pligt til at gøre tjeneste i redningsberedskabet til ophør.  
Stk. 2. Afskedigede befalingsmænd, der ikke på anden 
måde er forpligtet over for redningsberedskabet, står 
under krise eller krig til rådighed for 
redningsberedskabet indtil udløbet af det år, i hvilket 
de fylder 65 år.  
Stk. 3. Forsvarsministeren kan fastsætte regler om 
overførsel af personel inden for redningsberedskabet til 
andre dele af redningsberedskabet.  
 
Frivillige  
 
§ 51. Forsvarsministeren fastsætter regler for 
uddannelse af det personel, der ikke aflønnes for deres 
deltagelse i redningsberedskabet (frivillige), herunder 
om ydelser til de frivillige og udgiftsfordelingen 
mellem staten og kommunerne.  
Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter de opgaver, der 
kan løses af frivillige i det statslige redningsberedskab.  
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter de opgaver, 
der kan løses af frivillige i kommunens beredskab.  
Stk. 4. Under krise eller krig gælder §§ 60-66 også for 
frivillige.  
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Værnepligtige  
 
§ 52. Forsvarsministeren fastsætter antallet af 
værnepligtige, der indkaldes til redningsberedskabet, 
og fastsætter regler om tjenestetidens længde og 
tjenestens tilrettelæggelse.  
 
§ 53. Værnepligtige i det statslige regionale 
redningsberedskab er med hensyn til indkvartering, 
forplejning, beklædning, løn, fribefordring og lignende 
undergivet regler, som svarer til dem, der gælder for 
forsvarets værnepligtige.  
Stk. 2. For øvrige værnepligtige i redningsberedskabet 
kan forsvarsministeren fastsætte regler om de forhold, 
der er nævnt i stk. 1.  
 
§ 54. De værnepligtige står til rådighed for 
redningsberedskabet indtil udløbet af det år, i hvilket 
de fylder 50 år. Forsvarsministeren kan fastsætte regler 
herom.  
Stk. 2. Forsvarsministeren kan foretage de nødvendige 
indkaldelser af værnepligtige med henblik på indsats i 
katastrofetilfælde, der kræver ekstraordinært store 
mandskabsstyrker. Forsvarsministeren kan fastsætte 
regler herom.  
 
Kvinder antaget på værnepligtslignende vilkår  
 
§ 54 a. Reglerne i §§ 52-54 og §§ 60-66 finder 
tilsvarende anvendelse på kvinder antaget på 
værnepligtslignende vilkår.  
 
§ 54 b. Kvindeligt personel i redningsberedskabet 
antaget på værnepligtslignende vilkår, som er 
afskediget eller hjemsendt, og for hvem tjeneste af 
enhver art i redningsberedskabet efter foreliggende 
oplysninger må anses for at være uforenelig med deres 
samvittighed, kan af forsvarsministeren fritages for 
tjeneste. Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler 
herom.  
 
Kontraktansatte menige i det statslige regionale 
redningsberedskab  
 
§ 55. For kontraktansatte menige i det statslige 
regionale redningsberedskab kan forsvarsministeren 
fastsætte regler om uddannelse og indkaldelse og om 
de forhold, der er nævnt i § 53, stk. 1. Personer, der er 
eller har været kontraktansatte menige i det statslige 
regionale redningsberedskab, står til rådighed for dette 
indtil udløbet af det år, i hvilket de fylder 50 år, 
medmindre ministeren bestemmer andet.  
 
Beredskabspligtige  
 
§ 56. Den, der har bopæl eller ophold her i landet, kan 
fra det tidspunkt, hvor den pågældende fylder 18 år, 
indtil det tidspunkt, hvor den pågældende fylder 65 år, 
pålægges at gøre tjeneste i redningsberedskabet 
(beredskabspligt), hvis særlige omstændigheder gør det 

påkrævet. Forsvarsministeren kan fastsætte regler 
herom, herunder hvilke myndigheder der kan pålægge 
beredskabspligt.  
Stk. 2. Den, der skal møde ved forsvaret i tilfælde af 
krise eller krig, er ikke omfattet af stk. 1.  
 
§ 57. Offentligt ansatte og ansatte i offentlige og 
private virksomheder og institutioner skal udføre de 
opgaver inden for redningsberedskabet og den civile 
sektors beredskab, der pålægges dem.  
 
§ 58. En afgørelse om, at der pålægges beredskabspligt 
efter § 56, kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed.  
 
Fritagelse for mødepligt  
 
§ 59. Forsvarsministeren bestemmer, hvem der kan 
fritages for mødepligt ved forsvaret for at kunne indgå i 
redningsberedskabet eller forblive i andre vigtige 
samfundsfunktioner.  
Stk. 2. Forsvarsministeren bestemmer, hvem der kan 
fritages for mødepligt ved redningsberedskabet for at 
kunne indgå i andre dele af redningsberedskabet eller 
forblive i andre vigtige samfundsfunktioner.  
Stk. 3. Forsvarsministeren bestemmer, hvem der kan 
fritages for mødepligt ved redningsberedskabet for at 
kunne gøre frivillig tjeneste i hjemmeværnet.  
 
Kapitel 11  
Straffebestemmelser og disciplinarmidler  
 
Værnepligtige  
 
§ 60. 2)  Medmindre disciplinarmidler anvendes, jf. § 
62, straffes den værnepligtige, der er indkaldt til 
tjeneste i redningsberedskabet, med bøde eller fængsel 
i indtil 1 år, hvis han  
1)   nægter at gøre tjeneste i redningsberedskabet,  
2)   udebliver eller uberettiget fjerner sig fra 
tjenestestedet,  
3)   ikke efterkommer en foresats tjenstlige befaling 
eller  
4)   i øvrigt undlader at efterkomme de pligter, som 
tjenesten medfører.  
Stk. 2. Under krig kan straffen stige til fængsel i indtil 
2 år.  
Stk. 3. Enhver foresat i redningsberedskabet kan 
anholde en værnepligtig, når denne ikke efterkommer 
den foresattes tjenstlige befaling og det skønnes 
nødvendigt af hensyn til disciplinen at anholde ham.  
 
§ 61. Forsvarsministeren bestemmer, i hvilket omfang 
strafafsoning og ulovligt fravær skal medføre 
eftertjeneste eller hjemsendelse med henblik på fornyet 
indkaldelse. Eftertjenesten kan ikke overstige 
afsoningstiden og den tid, den pågældende har været 
ulovligt fraværende.  
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Stk. 2. Den, der anden gang dømmes for at nægte at 
gøre tjeneste i redningsberedskabet, jf. § 60, stk. 1, nr. 
1, hjemsendes og kan ikke senere indkaldes.  
 
§ 62. I stedet for mindre straffe efter § 60 anvendes 
disciplinarmidler, medmindre omstændighederne taler 
imod.  
Stk. 2. Disciplinarmidler kan ikke indbringes for 
domstolene.  
 
§ 63. Som disciplinarmidler kan anvendes belæring, 
tilrettevisning, arbejde og efterøvelse i en del af 
fritiden, fremstilling, vagt eller anden tjeneste uden for 
orden, fratagelse af friheder samt overflytning til anden 
tjeneste.  
Stk. 2. Medfører anvendelse af disciplinarmidler 
indgreb i adgangen til at forlade tjenestestedet efter 
tjenestens ophør, må dette ikke ske for længere 
perioder end 3 dage ad gangen med mindst 1 dags 
mellemrum mellem perioderne, og anvendelsen må 
ikke udstrækkes ud over 14 dage.  
Stk. 3. Forsvarsministeren fastsætter regler om 
anvendelse af disciplinarmidler, herunder regler om 
samtidig anvendelse af flere disciplinarmidler.  
Stk. 4. Forsvarsministeren bestemmer, hvem der skal 
have myndighed til at anvende disciplinarmidler, og 
omfanget af denne myndighed.  
 
§ 64. Den, der er blevet pålagt et disciplinarmiddel, kan 
forlange udståelsen udsat i indtil 2 gange 24 timer efter 
meddelelsen om disciplinarmidlet.  
 
§ 65. Den, der er blevet pålagt et disciplinarmiddel, kan 
forlange sagen forelagt for et disciplinarnævn til 
afgørelse.  
Stk. 2. Disciplinarnævnets afgørelse kan såvel af den, 
der er blevet pålagt et disciplinarmiddel, som af den, 
der har pålagt disciplinarmidlet, forlanges forelagt et 
ankenævn til afgørelse. Ankenævnets afgørelse kan 
ikke indbringes for domstolene eller 
forsvarsministeren.  
Stk. 3. Disciplinarnævnet består af en dommer som 
formand samt to andre medlemmer, hvoraf den ene så 
vidt muligt skal være en talsmand og af samme grad 
som den, der er blevet pålagt disciplinarmidlet, medens 
den anden skal være dennes foranstående.  
Stk. 4. Ankenævnet, der oprettes af forsvarsministeren, 
består af en formand og to andre medlemmer. 
Formanden skal være landsdommer. De øvrige 
medlemmer er en statsadvokat, der udpeges af 
justitsministeren, og en advokat, der udpeges af 
Advokatrådet.  
Stk. 5. Forsvarsministeren fastsætter regler for 
udpegning af disciplinarnævnets medlemmer og for 
disciplinarnævnets og ankenævnets virksomhed.  
 
§ 66. Indbringelse af et disciplinarmiddel for 
disciplinarnævnet eller ankenævnet har ikke 
opsættende virkning på udståelsen, medmindre andet 
bestemmes af vedkommende nævns formand.  

Stk. 2. Et disciplinarmiddel skal indbringes for 
disciplinarnævnet eller ankenævnet inden 4 uger efter, 
at klageren har fået meddelelse om disciplinarmidlet 
henholdsvis om disciplinarnævnets afgørelse. 
Vedkommende nævns formand kan bestemme, at der 
skal ses bort fra overskridelse af klagefristen, når der er 
særlig grund hertil.  
 
Andet beredskabspersonel  
 
§ 67. §§ 60-66 gælder også for befalingsmænd, 
befalingsmænd af reserven og kontraktansatte menige i 
redningsberedskabet. Disciplinarmidlerne arbejde og 
efterøvelse i en del af fritiden, fremstilling, vagt eller 
anden tjeneste uden for orden og fratagelse af friheder 
kan dog ikke anvendes på befalingsmænd og 
befalingsmænd af reserven, medmindre de er elever på 
en af redningsberedskabets skoler.  
Stk. 2. Under krise eller krig gælder §§ 60-66 også for 
civilt ansatte og beredskabspligtige.  
 
Øvrige straffebestemmelser  
 
§ 68. Den, der under krise eller krig forsætligt 
misbruger eller undlader at respektere det kendemærke, 
hvis anvendelse i henhold til en mellemfolkelig 
overenskomst tiltrådt af Danmark er forbeholdt 
varetagelsen af de opgaver, der i Danmark varetages af 
redningsberedskabet, straffes med bøde eller fængsel i 
indtil 12 år. 2)  
 
§ 69. Den, der, uden at forholdet falder ind under § 68, 
uberettiget benytter redningsberedskabets kendetegn 
eller uniformer eller benytter kendetegn eller 
uniformer, der har en sådan lighed med disse, at 
forveksling let kan finde sted, straffes efter § 132 i 
straffeloven.  
Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes 
den, der uberettiget benytter redningsberedskabets 
signaler eller benytter signaler, som har en sådan lighed 
med disse, at en forveksling kan finde sted 2) .  
Stk. 3. Under skærpende omstændigheder kan straffen 
efter stk. 2 stige til fængsel i indtil 2 år.  
 
§ 70. Overtrædelse af § 39, § 40, stk. 1, eller § 41, stk. 
2, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, 
medmindre højere straf er hjemlet i den øvrige 
lovgivning.  
Stk. 2. På samme måde straffes den, der undlader at 
efterkomme påbud eller forbud i medfør af § 20, stk. 1, 
§ 28, stk. 1 eller 2, § 34, stk. 2, § 35, § 40, stk. 2, § 41, 
§ 42, stk. 1, § 44, stk. 1, § 45, § 46, § 49, § 56, stk. 1, 
eller § 57.  
Stk. 3. På samme måde som i stk. 1 og 2 straffes den, 
der uden kommunalbestyrelsens godkendelse opretter 
eller foretager væsentlige ombygninger, udvidelser 
eller forandringer i driften af virksomheder, jf. § 34, 
stk. 1.  
Stk. 4. Forsvarsministeren kan i forskrifter udstedt i 
medfør af denne lov fastsætte straf af bøde, fængsel 
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indtil 4 måneder eller under skærpende 
omstændigheder fængsel i indtil 2 år for overtrædelse 
af bestemmelserne i forskrifterne eller for undladelse af 
at efterkomme påbud eller forbud heri. 2)  
Stk. 5. For overtrædelser, der begås af et selskab, en 
forening, en selvejende institution eller lignende, kan 
der pålægges den juridiske person som sådan 
bødeansvar. Begås overtrædelsen af staten, en 
kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov 
om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, 
kommunen eller det kommunale fællesskab 
bødeansvar.  
 
§ 71. Med bøde straffes  
1)   den, der ikke udviser tilbørlig forsigtighed med ild, 
lys, tændstikker, aske, brandfarlige stoffer, og hvad der 
i øvrigt kan fremkalde eller befordre brand, eller 
undlader at påse, at personer, der hører til den 
pågældendes husstand eller virksomhed, udviser sådan 
forsigtighed, og  
2)   den, der som ejer eller bruger af elektriske anlæg 
eller andre lys-, varme-, kraft- eller maskinanlæg, som 
kan fremkalde eller befordre brand, benytter sådanne 
anlæg eller lader dem benytte, uanset at de ikke er i 
forsvarlig stand.  
 
Kapitel 12  
Ændringer i anden lovgivning  
 
§ 72. I værnepligtsloven, jf. lov nr. 213 af 30. maj 
1980, foretages følgende ændringer:  
1. I § 2, stk. 1 og 2, ændres »civilforsvaret« til: 
»redningsberedskabet«.  
2. I § 21 ændres »civilforsvarskorpset« til: »det 
statslige redningsberedskab«.  
3. I § 22 ændres »civilforsvaret« til: 
»redningsberedskabet«.  
4. I § 24 ændres »civilforsvarskorpsets« til: »det 
statslige redningsberedskabs«.  
§ 73. I lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt 
arbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 588 af 8. september 
1987, foretages følgende ændring:  
I § 5 ændres »civilforsvaret« til: 
»redningsberedskabet«.  
 
§ 74. I lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri 
foretages følgende ændringer:  
1. I § 1, stk. 1, ændres »justitsministeren« til: 
»indenrigsministeren«.  
2. I § 2, stk. 2, § 3 og § 5 ændres »Justitsministeren« 
til: »Indenrigsministeren«.  
3. I § 4, stk. 1, ændres »Statens brandinspektion« til: 
»Beredskabsstyrelsen«.  
4. I § 5 ændres »statens brandinspektion« til 
»Beredskabsstyrelsen«.  
 
§ 75. I lov nr. 228 af 8. april 1992 om tilvejebringelse 
af befordringsmidler til det militære forsvar og 
civilforsvaret foretages følgende ændringer:  

I lovens titel, § 1, stk. 1 , og § 4, stk. 3, 5. pkt., ændres 
»civilforsvaret« til: »redningsberedskabet«.  
 
§ 76. I lov om kommunernes styrelse, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 483 af 21. juni 1991, som ændret 
ved § 38 i lov nr. 337 af 14. maj 1992, § 1 i lov nr. 479 
af 24. juni 1992 og § 5 i lov nr. 501 af 24. juni 1992, 
indsættes som ny § 69:  
»§ 69. Såfremt det under krise eller krig er umuligt at 
samle kommunalbestyrelsen til møde, overtager 
økonomiudvalget de beføjelser, der tilkommer 
kommunalbestyrelsen og dens udvalg. I kommuner 
med magistratsordning, jf. § 64, overtager magistraten 
kommunalbestyrelsens beføjelser.  
Stk. 2. Er det umuligt at samle økonomiudvalget til 
møde under krise eller krig, styres kommunens 
anliggender af borgmesteren. Er det i kommuner med 
magistratsordning umuligt at samle magistraten til 
møde, styres kommunen af borgmesteren.  
Stk. 3. Meddelelse om anvendelse af reglerne i stk. 1 
og 2 skal snarest gives til indenrigsministeren. 
Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om 
kommunens styrelse under krise eller krig.«  
 
§ 77. I lov om Københavns kommunes styrelse, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 484 af 21. juni 1991, som ændret 
ved § 39 i lov nr. 337 af 14. maj 1992, § 2 i lov nr. 479 
af 24. juni 1992 og § 6 i lov nr. 501 af 24. juni 1992, 
indsættes efter § 53 a:  
»§ 53 b. Såfremt det under krise eller krig er umuligt at 
samle Borgerrepræsentationen til møde, overtager 
magistraten Borgerrepræsentationens beføjelser.  
Stk. 2. Er det umuligt at samle magistraten til møde 
under krise eller krig, styres kommunen af 
overborgmesteren.  
Stk. 3. Meddelelse om anvendelse af reglerne i stk. 1 
og 2 skal snarest gives til indenrigsministeren. 
Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om 
kommunens styrelse under krise eller krig.«  
 
§ 78. I lov om frikommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 
644 af 12. september 1991, som ændret ved lov nr. 940 
af 27. december 1991, § 95 i lov nr. 9 af 3. januar 
1992, lov nr. 334 af 14. maj 1992 og § 4 i lov nr. 381 af 
20. maj 1992, foretages følgende ændringer:  
§ 18 d og § 47 ophæves.  
 
Kapitel 13  
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser  
 
§ 79. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.  
Stk. 2. Samtidig ophæves brandloven, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 365 af 28. juli 1983, som ændret 
ved § 2 i lov nr. 270 af 2. maj 1990, lov om 
civilforsvaret, jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 28. juli 
1987, som ændret ved § 3 i lov nr. 385 af 6. juni 1991, 
og lov om det civile beredskab, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 279 af 3. juni 1985, som ændret ved § 6 i lov nr. 
192 af 29. marts 1989, jf. dog stk. 3 og 4.  
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Stk. 3. Brandlovens kapitel 5 og § 33, stk. 1 og 2 samt 
stk. 4-8, § 34 og § 35 forbliver dog i kraft, indtil de 
ophæves i medfør af § 4, jf. § 2, i lov nr. 270 af 2. maj 
1990 om ændring af byggeloven, brandloven og 
kommuneplanloven.  
Stk. 4. Tidspunktet for ophævelsen af brandlovens § 
37, stk. 2, og § 38 fastsættes af forsvarsministeren.  
Stk. 5. Administrative forskrifter udstedt i medfør af 
brandloven, jf. stk. 2, og tidligere brandlovgivning 
forbliver i kraft, indtil de afløses af regler udstedt i 
medfør af denne lov.  
Stk. 6. Administrative forskrifter udstedt i medfør af 
lov om civilforsvaret, jf. stk. 2, og tidligere 
civilforsvarslovgivning forbliver i kraft, indtil de 
afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.  
Stk. 7. Administrative forskrifter udstedt i medfør af 
lov om det civile beredskab, jf. stk. 2, forbliver i kraft, 
indtil de afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.  
Stk. 8. Overtrædelse af forskrifter, der er opretholdt i 
henhold til stk. 5-7, straffes med bøde eller fængsel 

indtil 4 måneder, medmindre højere straf er hjemlet i 
den øvrige lovgivning. Under særlige forhold kan 
straffen stige til fængsel i indtil 2 år. 2)  
 
§ 80. Forsvarsministeren fastsætter regler for 
overdragelse til kommunalbestyrelserne af lokale 
kommandocentraler og materiel m.v., som staten har 
stillet til rådighed for det kommunale civilforsvar.  
 
§ 81. Bedriftværn, der er etableret i henhold til den 
lovgivning, der er gældende indtil 1. januar 1993, 
opretholdes, medmindre kommunalbestyrelsen efter 
ansøgning træffer afgørelse om nedlæggelse af disse.  
 
§ 82. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, 
men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse 
landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske 
eller grønlandske forhold tilsiger. 
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