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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puolustusvoimista an
netun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että puolustusvoi
mien nykyinen vuodelta 1966 peräisin oleva 
alueellinen hallinto- ja johtamisjärjestelmä uu
distetaan. Esityksen keskeisenä periaatteena on 
hallinnon voimakas hajauttaminen ja tulosvas
tuun lisääminen kaikilla hallintotasoilla. Maan 
jakamisesta puolustusvoimien tehtäviä varten 
sotilaslääneihin ja sotilaspiireihin luovutaan ja 
valtakunta jaetaan pääasiassa siviililäänien ra
jojen mukaisesti sotilaslääneihin. Nykyisten so-

tilaspiirien tehtävät siirtyvät joukko-osastoille 
ja laitoksille sekä sotilaslääneille, joiden luku
määrä lisääntyy nykyisestä seitsemästä kah
teentoista. 

Sotilasläänejä yhdistämällä muodostetaan 
lähinnä poikkeusolojen toiminnan suunnittelua 
ja johtamista varten maanpuolustusalueita. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan vuoden 1993 alusta lukien. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Puolustusvoimista annetun lain (402/74) 
mukaan puolustusvoimat on hallinnollisesti 
puolustusministeriön alainen. Puolustusvoi
mien välitön johto ja valvonta kuuluu puolus
tusvoimain komentajalle. Puolustusvoimien 
johtoesikuntana ja ylempänä hallintovirano
maisena on pääesikunta. 

Puolustusvoimista annetun asetuksen (274/ 
75) mukaan puolustusvoimain komentaja on 
puolustusvoimien hallinnollisena johtajana 
puolustusministeriön ja puolustusvoimien soti
laallisena johtajana välittömästi tasavallan pre
sidentin alainen. Puolustusvoimain komenta
jan ja pääesikunnan alaisia alueellisia sotilas
ja hallintoviranomaisia ovat sotilasläänin ko
mentaja ja esikunta sekä vastaavasti puolustus
haaraansa koskevissa asioissa merivoimien ja 
ilmavoimien komentaja ja esikunta. Edellä 
mainittujen alueviranomaisten alaisia paikalli-
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sia sotilas- ja hallintoviranomaisia ovat sotilas
piirin päällikkö ja esikunta sekä joukko-osas
ton ja erillisen joukkoyksikön komentaja. 

Nykymuotoinen maan alueellinen jakaminen 
puolustusvoimien tehtävien hoitamista varten 
sotilaslääneihin ja sotilaspiireihin on ollut voi
massa vuodesta 1966 alkaen. Maan jakamises
ta sotilaslääneihin ja sotilaspiireihin annetun 
asetuksen (120/77) mukaan maa on jaettu 
seitsemään sotilaslääniin ja 23 sotilaspiiriin. 

Nykyjärjestelmän lähes neljännesvuosisatai
sen voimassaolon aikana tapahtunut yhteis
kunnallinen kehitys sekä poikkeusolojen uhka
kuvien muuttuminen ja siitä aiheutuvat suori
tevaatimukset puolustusvoimille edellyttävät 
puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestel
män kehittämistä. 

Muutosta puoltaa sekin, että nykyisen järjes
telmän aikana puolustusvoimien keskushallin
toon on keskittynyt asioita, jotka voitaisiin 
tarkoituksenmukaisemmin hoitaa alemmilla 
hallinnon tasoilla. 
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Puolustusvoimien johtamis- ja hallintojär
jestelmää ehdotetaan uudistettavaksi siten, että 
hallintoa kyetään hajauttamaan ja tulosvas
tuullisuutta lisäämään kaikilla hallintotasoilla. 
Päätösvaltaa, tehtäviä ja resursseja on voitava 
siirtää nykyistä merkittävästi laajemmin kes
kushallinnosta alue- ja paikallishallintoon. 

Nykyiset 7 sotilaslääniä ehdotetaan korvatta
viksi 12 sotilasläänillä. Ne muodostaisivat puo
lustusvoimien alueellisen puolustusjärjestelmän 
ja aluehallinnon kannalta keskeiset johtopor
taat. Sotilasläänien aluejako noudattaisi lää
ninhallinnon rajoja lukuunottamatta Uuden
maan lääniä, jossa pääkaupunkiseutu muodos
taisi oman sotilasläänin. Nykyisten sotilas
piirien tehtävät ja resurssit siirrettäisiin uusi
muotoisille sotilaslääneille ja osittain joukko
osastoille ja laitoksille. Sotilasläänit toimisivat 
myös ensisijaisina yhteistyöviranomaisina sivii
lihallinnon suuntaan. Prikaatit, rykmentit, va
rikot ja sotilasopetuslaitokset tulisivat uuden 
järjestelmän mukaisesti olemaan päätehtävien
sä ohella myös palvelupisteitä asevelvollisuu
teen liittyvissä asioissa. Samalla tutkitaan mah
dollisuutta siirtää eräitä asevelvollisuusasioihin 
liittyviä palveluja rajavartiolaitokselle ja polii
sille. 

Lähinnä poikkeusolojen toiminnan suunnit
telua varten korkeintaan 30 henkilöä käsittä
väksi suppeaksi aluehallintoyksiköksi muodos
tettaisiin ensisijaisesti pääesikunnasta delegoi
tavia tehtäviä varten kolme maanpuolustusalu
etta. Maanpuolustusalueen komentaja vastaisi 
alueensa puolustuksesta. 

Pääesikunta toimisi edelleen puolustusvoi
main komentajan johtoesikuntana ja ylempänä 
hallintoviranomaisena. 

Sotilasläänin komentaja vastaisi alueensa 
puolustuksesta ja puolustussuunnittelusta 
maanpuolustusalueen komentajan antamien 
tehtävien mukaisesti. Hän olisi alueensa maa
voimien joukkojen ja laitosten suoranainen 
esimies. Yleiset hallintotehtävät keskitettäisiin 
pääosin sotilasläänin esikunnalle. 

Tarkoituksena on, että normaaliajan johta
misessa ja hallintoasioiden käsittelyssä kutakin 
tehtävää ja toimialaa käsiteltäisiin pääsääntöi
sesti vain kahdella hallinnontasolla. 

Keskeistä uudistuksessa olisi päätösvallan, 
vastuun ja voimavarojen hajauttaminen kes
kushallinnosta alueelliselle ja paikalliselle ta
solle. Tätä puoltavat sekä rauhan ajan hallin
nollisten tehtävien rationaalinen hoitaminen et
tä alueellisen puolustusjärjestelmämme kehittä-

minen. Näin puolustusvoimien johtamis- ja 
hallintojärjestelmän uudistaminen tukisi sekä 
aluepoliittisia että yleisiä hallinnon hajauttami
seen liittyviä tavoitteita. 

Puolustusvoimista annetun lain 5 §:ää ehdo
tetaan edellä esitetyin perustein muutettavaksi 
siten, että puolustusvoimien keskushallintoa 
alemman tason johtamis- ja hallintojärjestel
mää koskeva perussääntely maan jakamisesta 
sotilaslääneihin ja sotilaspiireihin muutetaan 
sisältämään jaon sotilaslääneihin ja niitä yhdis
tämällä muodostettaviin maanpuolustusaluei
siin. 

2. Esityksen taloudelliset ja 
muut vaikutukset 

Välillisiä henkilöstösäästöjä on uudistuksen 
yhteydessä arvioitu saavutettavan noin 200 
henkilön osalta. Vuotuiset säästöt, arviolta 
noin 20 miljoonaa markkaa, ovat lähinnä las
kennallisia, koska vapautuvat virat kohdenne
taan puolustusvoimien muihin tehtäviin. Uu
distus edellyttää kaikkiaan suunnilleen 650 
henkilön siirtämistä paikkakunnalta toiselle. 
Tästä arvioidaan aiheutuvan pääosin vuonna 
1992 noin 15 miljoonan markan kustannukset. 
Pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen siirtyy 
noin 200 työpaikkaa. 

Puolustusvoimien toiminnan loppuminen tai 
supistuminen joillakin paikkakunnilla mahdol
listaa käytössä olevien tilojen luovuttamisen tai 
myymisen lähinnä muiden valtion virastojen 
käyttöön. Näiden tilojen karkea laskennallinen 
käyttöarvo on arvioitu lähes 100 miljoonaksi 
markaksi. Toisaalta uuteen johtamisjärjestel
mään siirtyminen aiheuttaa eräillä paikkakun
nilla myös lisärakentamistarpeita. Nykyiset ti
lat sotilaspiireissä eivät kaikissa tapauksissa 
riitä perustettaville sotilaslääneille. Vielä tulee 
varautua uudelleen kohdennettavan henkilös
tön asuntotuotantoon. 

Vuoden 1990 tulo- ja menoarvioesitykseen 
on sisällytetty 0,5 miljoonan markan määrära
ha johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistuk
seen liittyvän rakentamissuunnittelun käynnis
tämiseen. 

3. Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tehtävien jakautumi
sesta eri jo~toportaille sekä uudistettavien 
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maanpuolustusalueiden esikuntien ja sotilas
läänien esikuntien hallinnosta sisällytettäisiin 
puolustusvoimista annettuun asetukseen. 

Sotilasläänien ja sotilaspiirien toimialueet on 
nykyisin yksilöity asetuksella maan jakamisesta 
sotilaslääneihin ja sotilaspiireihin. Vastaavaa 
menettelyä noudatettaisiin uusien johtamis- ja 
hallintoalueiden osalta yksilöimällä sotilas
läänien ja maanpuolustusalueiden rajat erik
seen annettavana asetuksella. 

4. Voimaantulo 

Uuteen johtamis- ja hallintojärjestelmään 
voitaisiin siirtyä vuoden 1993 alusta lukien. 
Toimenpiteiden lopullinen valmistelu on voita
va aloittaa heti, kun vuoden 1990 tulo- ja 
menoarvio on vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
puolustusvoimista annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 
annetun lain (402/74) 4 §:n 1 momentin 2 kohta ja 5 § näin kuuluviksi: 

4 § 
Puolustusvoimat käsittää: 

2) pääesikunnan ja aluehallinnon esikuntia; 

5 § 
Maan jakamisesta puolustusvoimien tehtäviä 

varten sotilaslääneihin ja lähinnä poikkeus-

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1989 

olojen toiminnan suunnittelua varten muodos
tettaviin maanpuolustusalueisiin säädetään ase
tuksella. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpitei
siin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Puolustusministeri Ole Norrback 
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Liite 

Laki 
puolustusvoimista annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 
annetun lain (402/74) 4 §:n 1 momentin 2 kohta ja 5 § näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 
Puolustusvoimat käsittää: 

2) pääesikunnan; 

5 §. 
Maan jakamisesta puolustusvoimien tehtäviä 

varten sotilaslääneihin ja sotilaspiireihin on 
säädetty erikseen asetuksella. 

2) pääesikunnan ja aluehallinnon esikuntia; 

5 § 
Maan jakamisesta puolustusvoimien tehtäviä 

varten sotilaslääneihin ja lähinnä poikkeus
olojen toiminnan suunnittelua varten muodos
tettaviin maanpuolustusalueisiin säädetään ase
tuksella. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpitei
siin. 


