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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi puolustusvoi-
mista annetun lain sekä Maapuolustuskorkeakoulusta 
annetun lain 13 ja 34 §:n muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puo-
lustusvoimista annettua lakia. Alueelliset so-
tilasläänit lakkautettaisiin ja niiden tehtävät 
siirrettäisiin operatiivisten sotilasläänien esi-
kunnille ja eräille aluetoimistoille. Operatii-
viset sotilasläänit olisivat jatkossa nimeltään 
sotilasläänejä. 

Kiinteistöjen tilapäistä käyttöoikeutta kos-
kevaa sääntelyä muutettaisiin siten, että kiin-
teistön käyttämisestä sovittaisiin kiinteistön 
omistajan tai haltijan kanssa. Jos sopimuk-
seen ei päästä, puolustusvoimien alue- tai 
paikallishallintoviranomainen tai harjoituk-
sen johtaja voisi päättää kiinteistön tilapäi-
sestä käyttämisestä. Puolustusvoimat voisi 
myös päättää kiinteistön tilapäisestä käyttä-
misestä, jos puolustusvoimat tarvitsee samal-
la kertaa käyttöönsä laajan alueen, jolla on 

huomattava määrä kiinteistöjä tai kiinteistöil-
lä on huomattava määrä omistajia tai haltijoi-
ta. Päätös annettaisiin tällöin tiedoksi hallin-
tolain mukaisella yleistiedoksiannolla. Kiin-
teistön tilapäistä käyttöä koskevaa päätöstä 
voitaisiin noudattaa muutoksenhausta huoli-
matta, jollei hallinto-oikeus kiellä täytän-
töönpanoa.  

Lisäksi lakiin lisättäisiin uudet säännökset 
professorin ja sotilasprofessorin tehtävistä ja 
viran täyttämisestä sekä sotilasprofessorin 
eroamisiästä.  

Maanpuolustuskorkeakoulusta annettuun 
lakiin lisättäisiin johtosääntöä koskevat muu-
tokset ja tarvittavat viittaussäännökset puo-
lustusvoimista annettuun lakiin. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
vuoden 2010 alusta. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyt i la  ja  sen arvioint i  

1.1 Johdanto 

Uusi puolustusvoimista annettu laki 
(551/2007) tuli voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2008. Kyseessä oli vuodelta 1974 ol-
leen puolustusvoimista annetun lain koko-
naisuudistus. 

Puolustusministeriö asetti 31 päivänä loka-
kuuta 2008 hankkeen, jonka tavoitteena oli 
uuden lainsäädännön toimivuuden ja vaiku-
tusten seuranta sekä tarvittavien muutosehdo-
tusten tekeminen. Samassa yhteydessä kerät-
tiin tietoa myös valmistelun kehittämistar-
peista. 

Asevelvollisuuslain (1438/2007), puolus-
tusvoimista annetun lain ja vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007) 
täytäntöönpanoon ja toimivuuteen liittyvistä 
kysymyksistä järjestettiin 7 päivänä marras-
kuuta 2008 yhteinen kuulemistilaisuus sidos-
ryhmille. 

Puolustusministeriö pyysi myös kirjallista 
lausuntoa puolustusvoimista annetun lain ja 
sen nojalla annettujen asetusten täytäntöön-
panosta ja toimivuudesta sekä esittämään 
säädöksiin mahdollisia muutosehdotuksia. 

Saadun palautteen perusteella laki on toi-
minut pääosin hyvin. Muutamia tarkistustar-
peita on tullut esille lain toimeenpanon seu-
rannan yhteydessä. 

 
1.2 Kiinteistön tilapäinen käyttöoikeus 

Puolustusvoimista annetun lain kiinteistön 
tilapäistä käyttämistä koskevaa 14 §:ää val-
misteltaessa oli tarkoituksena, että puolus-
tusvoimat sopii ennen sotilaallisia harjoituk-
sia muun kuin puolustusvoimien pysyvästi 
käytössä olevan kiinteistön käytöstä sen 
omistajan tai haltijan kanssa sekä informoi 
lähiseudun asukkaita ja maanomistajia tule-
vasta harjoituksesta. Kuten esitöissä on todet-
tu (HE 264/2006 vp, s. 27), tämä oli jo lakia 
säädettäessä pääesikunnan ohjeistama toi-

mintatapa, jota oli tarkoitus noudattaa jatkos-
sakin. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 
51/2006 vp) mukaan perustuslain 15 §:ssä 
turvatun omaisuudensuojan kannalta merki-
tykselliselle sääntelylle on sotilaalliseen 
maanpuolustukseen liittyvä painava yhteis-
kunnallinen tarve. Sotilaallisen harjoitustoi-
minnan ja puolustusvalmiuden kohottamisen 
tarpeet ovat perusoikeusjärjestelmän kannalta 
hyväksyttäviä perusteita rajoittaa omaisuu-
den suojaa. Perustuslakivaliokunta edellytti 
kuitenkin, että kiinteistön omistajalla tai hal-
tijalla tulee olla muutoksenhakuoikeus tuo-
mioistuimeen kiinteistön tilapäistä käyttöä 
koskevaan päätökseen. Näillä perusteilla py-
kälässä on kiinteistön tilapäistä käyttöä kos-
keva muutoksenhakuoikeus. 

Perustuslakivaliokunta totesi lausunnos-
saan myös, että sotilaallisen harjoituksen 
käynnissä ollessa tehtäviä ratkaisuja kiinteis-
töjen käyttämisestä voidaan valiokunnan 
mielestä hyvin luonnehtia sellaiseksi tosiasi-
alliseksi hallintotoiminnaksi, jossa ei yleen-
säkään tehdä valituskelpoisia päätöksiä hal-
lintolainkäyttölain tarkoittamassa mielessä. 

Puolustusvaliokunnan mietinnössä paino-
tettiin, että kansalaisten informoimisessa 
puolustusvoimien tilapäisten harjoitusaluei-
den ja -kiinteistöjen käytöstä on pääpaino lai-
tettava kiinteistöjen ja maa-alueiden omista-
jien ja haltijoiden kanssa käytävälle vuoro-
puhelulle sekä harjoitusalueen asukkaiden 
oikea-aikaiselle ja kattavalle informoimiselle 
(PuVM 2/2006 vp). 

Puolustusvoimista annetun lain täytäntöön-
panoa selvitettäessä on käynyt ilmi, että puo-
lustusvoimien ohjeistuksen mukaan kiinteis-
töjen tilapäisessä käytössä ensisijaisena oh-
jeena on sopiminen kiinteistön omistajan tai 
haltijan kanssa. Tämä ei kuitenkaan aina ole 
onnistunut, koska omistajaa tai haltijaa ei ta-
voiteta esimerkiksi ulkomailla asumisen 
vuoksi tai omistajaa tai haltijaa ei tiedetä 
kiinteistörekisteritietojenkaan perusteella. 
Käytännössä puolustusvoimat on suunnitellut 
harjoitukset huolellisesti etukäteen maastoon 
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tutustuen ja kiinteistön omistajat tai haltijat 
kartoittaen. Jos kyseessä on ollut niin suuri 
harjoitus, että kiinteistön tilapäistä käyttöä 
koskeva hallintopäätös on jouduttu teke-
mään, on järjestetty tilaisuuksia, joissa har-
joituksesta on informoitu maanomistajia.  

Puolustusvoimat on päätöksen tekemisen 
jälkeen toimittanut päätöksen julkaistavaksi 
virallisessa lehdessä ja sellaisessa sanoma-
lehdessä, josta kiinteistön omistajien voidaan 
otaksua parhaiten saavan tiedon kiinteistöjen 
tilapäisestä käytöstä. Käytäntö on puolustus-
voimien mukaan perustunut hallintolain 
(434/2003) 62 §:n mukaiseen yleistiedok-
siantoon. 

Puolustusvoimien pysyvässä käytössä on 
omaisuuden lunastuksesta puolustustarkoi-
tuksiin annetun lain (1301/1996) mukaisesti 
lunastettuja kiinteistöjä. Kyseisen lain mu-
kaan omaisuuden lunastuksen katsotaan ta-
pahtuvan puolustustarkoituksiin silloin, kun 
lunastus on tarpeen puolustusvoimille säädet-
tyjen tehtävien toteuttamiseksi. Kun puolus-
tusministeriö on ryhtynyt valmistelemaan 
mainitun lain mukaista lunastusta, se voi 
kieltää väliaikaisesti enintään yhdeksi vuo-
deksi omaisuuden sellaisen käyttämisen, joka 
saattaa vaarantaa lunastuksen tarkoituksen. 
Puolustusministeriön päätöstä on muutok-
senhausta huolimatta noudatettava, jollei va-
litusviranomainen toisin määrää. Jos lunastus 
myöhemmin raukeaa, on omistajalla ja halti-
jalla oikeus saada korvaus siitä vahingosta ja 
haitasta, mitä hänelle kiellon johdosta on ai-
heutunut.  

Puolustusvoimat on myös tehnyt yksityis-
ten omistamien kiinteistöjen harjoituskäytös-
tä erillisiä sopimuksia silloin, kun harjoitus-
käyttö on pysyväisluonteista. Tuolloin puo-
lustusvoimien oikeus kiinteistön käyttöön pe-
rustuu sopimussuhteeseen. Jos harjoituskäyt-
tö on pitkäaikaista ja usein toistuvaa, ei ole 
kysymys puolustusvoimista annetun lain 
14 §:n mukaisesta kiinteistön tilapäisestä 
käyttämisestä. 

Sopimus kiinteistön tilapäisestä käytöstä 
voi olla myös suullinen. Puolustusvoimista 
saadun selvityksen mukaan näin on ohjeistet-
tu ainakin maavoimissa. 

Kiinteistöjen tilapäistä käyttöä koskevaa 
sääntelyä ehdotetaan selvennettäväksi siten, 
että kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa 

sopiminen olisi suoraan laissa säädetty ensi-
sijaiseksi vaihtoehdoksi. Lakiin ehdotetaan 
myös lisättäväksi säännös siitä, että kun puo-
lustusvoimat tarvitsee samalla kertaa käyt-
töönsä laajan alueen, jolla on huomattava 
määrä kiinteistöjä tai kiinteistöillä on huo-
mattava määrä omistajia tai haltijoita, puo-
lustusvoimien alue- tai paikallishallintovi-
ranomainen tai harjoituksen johtaja voisi 
päättää kiinteistön käyttämisestä. Tarkoituk-
sena on, että säännöstä sovellettaisiin lähinnä 
suurissa sotilaallisissa harjoituksissa, kuten 
puolustusvoimien pääsotaharjoituksissa. Pää-
tös voitaisiin tällöin antaa tiedoksi hallinto-
lain mukaisella yleistiedoksiannolla. Kiin-
teistön käyttöä koskevaa päätöstä voitaisiin 
noudattaa muutoksenhausta huolimatta, jollei 
hallinto-oikeus kiellä täytäntöönpanoa. 

 
1.3 Organisatoriset muutokset 

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustus-
poliittisessa selonteossa 2009 (VNS 11/2009 
vp) on linjattu, että alueellisten sotilasläänien 
esikunnat muutetaan aluetoimistoiksi vuo-
teen 2010. Puolustusvoimien organisaation 
selkeyttämiseksi esityksessä ehdotetaan, että 
alueelliset sotilasläänit lakkautetaan. Alueel-
listen sotilasläänien tehtävät siirrettäisiin 
operatiivisten sotilasläänien esikunnille ja 
eräille aluetoimistoille. Samalla ehdotetaan, 
että operatiiviset sotilasläänit olisivat jatkos-
sa nimeltään sotilasläänejä, koska jatkossa ei 
olisi kuin yhdenlaisia sotilasläänejä. 

 
1.4 Professorin ja sotilasprofessorin teh-

tävät sekä viran täyttäminen 

Puolustusvoimissa on tällä hetkellä 7 pro-
fessorin virkaa, yksi professorin määräaikai-
nen virka ja yksi fysiologian yhteisprofessuu-
ri Jyväskylän yliopiston kanssa. Professorin 
virat on sijoitettu Maanpuolustuskorkeakou-
luun, joka on puolustusvoimiin kuuluva sota-
tieteellinen korkeakoulu. Maanpuolustuskor-
keakoulun tehtävänä on edistää sotatieteellis-
tä tutkimusta ja antaa sotatieteellistä opetus-
ta.  

Maanpuolustuskorkeakoulun henkilöstö on 
puolustusvoimien viroissa. Maanpuolustus-
korkeakoulussa voi olla myös työsuhteessa 
olevaa henkilöstöä. 
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Puolustusvoimien viroista säädetään puo-
lustusvoimista annetussa laissa ja puolustus-
voimista annetussa valtioneuvoston asetuk-
sessa (1319/2007). Yleiset säännökset valtion 
virkojen täyttämisestä sisältyvät valtion vir-
kamieslakiin (750/1994) ja sen nojalla annet-
tuun valtion virkamiesasetukseen (971/1994). 
Professorin virka on siviilivirka. 

Professorin virkojen tehtäväalat ovat ope-
raatiotaito ja taktiikka, johtaminen, sotilaspe-
dagogiikka, strategia, sotahistoria, sotatek-
niikka ja sotatalous. Professorin määräaikai-
sen viran tehtäväala on Venäjän turvallisuus-
politiikka. 

Puolustusvoimien professorin virkaan kuu-
luvista tehtävistä ei ole voimassa olevaa lain- 
tai asetuksentasoista sääntelyä. 

Hallituksen esityksestä laiksi Maanpuolus-
tuskorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi antamassaan mietinnössä 
(PuVM 5/2008 vp) puolustusvaliokunta kiin-
nitti erityistä huomiota sotilasvirassa toimivi-
en mahdollisuuteen hoitaa professuuria. 

Myös upseeri voidaan nimittää professorin 
virkaan tai valita määräaikaisesti tehtävää 
hoitamaan viransijaisena. Upseeri saa puo-
lustusvoimilta Maanpuolustuskorkeakoulun 
professuurin hoitoajaksi virkavapauden ja 
pystyy professuurijakson päättymisen jälkeen 
palaamaan puolustusvoimien palvelukseen. 
Nykysäännökset eivät sen sijaan mahdollista 
upseerin jäämistä suoraan sotilaseläkkeelle 
Maanpuolustuskorkeakoulun professorin teh-
tävästä. Tämä on valiokunnan mielestä epä-
kohta.  

Valtion eläkelain (1295/2006) 98 §:n nojal-
la upseerin tulee sotilaseläkkeen varmistaak-
seen olla vähintään kolme kalenterivuotta so-
tilasvirassa ennen eläkeiän saavuttamista. 
Maanpuolustuskorkeakoulun professuurin 
kesto on viisi vuotta. Jos upseerin eläkeikä 
on esimerkiksi 60 vuotta, eivät kaikki profes-
sorin tehtävästä kiinnostuneet henkilöt voi 
sotilaseläkkeen varmistaakseen hakea profes-
suuria. Etenkin kahden perättäisen professuu-
rijakson hoitaminen tulee käytännön syistä 
vaikeaksi. 

Valiokunnan mielestä on ristiriitaista, että 
upseereita kannustetaan kouluttautumaan yhä 
pitemmälle, mutta jatko-opintojen hyödyn-
tämisessä saatetaan kohdata merkittäviä käy-
tännön ongelmia. Lisäksi tehty linjaus karsii 

merkittävällä tavalla upseereiden mielenkiin-
toa hakeutua professorin tehtäviin Maan-
puolustuskorkeakoulussa.  

Erityisesti operaatiotaidon ja taktiikan sekä 
sotilasjohtamisen alat edellyttävät myös soti-
lasosaamista. Operaatiotaidolle ja taktiikalle 
ei ole suoraa vastinetta siviiliyliopistoissa, 
kuten sotatekniikalla on tekniikka ja yleisesti 
luonnontieteet. Vastaavasti sotilasjohtami-
sessa on paljon sellaisia osaamis-
vaatimuksia, joiden hankkiminen onnistuu 
käytännössä vain Maanpuolustuskorkeakou-
lussa tai vastaavassa sotatieteellisessä yli-
opistossa.  

Puolustusvoimista annetun valtioneuvoston 
asetuksen 16 §:n 3 momentin mukaan profes-
sorin viran täyttämisessä noudatetaan, mitä 
korkeakoulun professorin ja apulaisprofesso-
rin viran täyttämisestä annetussa laissa 
(856/1991) säädetään. Ehdollepanoviran-
omaisena toimii Maan-
puolustuskorkeakoulun tutkimusneuvosto. 

Yliopistolain voimaanpanosta annetun lain 
(559/2009) 2 §:n nojalla uuden yliopistolain 
(558/2009) tullessa voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010 kumotaan edellä mainittu kor-
keakoulun professorin ja apulaisprofessorin 
viran täyttämisestä annettu laki. Samassa yh-
teydessä kumoutuu mainitun lain nojalla an-
nettu samanniminen asetus (1581/1991). 
Mainittujen säädösten kumoutuminen aiheut-
taa tarpeen sisällyttää professorin virantäyt-
töä koskeva perussääntely puolustusvoimia ja 
Maanpuolustuskorkeakoulua koskevaan lain-
säädäntöön. 

Professorin valintaa koskeva sääntely on 
nykyisin uuden yliopistolain 33 §:ssä, jossa 
säädetään myös professorin tehtävistä ja ar-
vonimestä. Yliopiston käytännöt valintame-
nettelyn osalta ja kelpoisuusvaatimukset teh-
täviin on jätetty yliopiston omaan päätösval-
taan johtosäännöllä määrättäväksi. 

 
2  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on parantaa edelleen 
puolustusvoimista annetun lain toimivuutta ja 
ehkäistä esiin tulleita tulkintaepäselvyyksiä. 

Kiinteistöjen tilapäistä käyttöä koskevaa 
sääntelyä ehdotetaan selvennettäväksi siten, 
että kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa 
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sopiminen olisi suoraan laissa säädetty ensi-
sijaiseksi vaihtoehdoksi. Lakiin ehdotetaan 
myös lisättäväksi säännös siitä, että kun puo-
lustusvoimat tarvitsee samalla kertaa käyt-
töönsä laajan alueen, jolla on huomattava 
määrä kiinteistöjä tai kiinteistöillä on huo-
mattava määrä omistajia tai haltijoita, puo-
lustusvoimien alue- tai paikallishallintovi-
ranomainen tai harjoituksen johtaja voisi 
päättää kiinteistön käyttämisestä. Päätös voi-
taisiin tällöin antaa tiedoksi hallintolain mu-
kaisella yleistiedoksiannolla. Kiinteistön 
käyttöä koskevaa päätöstä voitaisiin noudat-
taa muutoksenhausta huolimatta, jollei hal-
linto-oikeus kiellä täytäntöönpanoa. 

Alueelliset sotilasläänit lakkautettaisiin. 
Alueellisten sotilasläänien tehtävät siirrettäi-
siin operatiivisten sotilasläänien esikunnille 
ja eräille aluetoimistoille. Samalla ehdote-
taan, että operatiiviset sotilasläänit olisivat 
jatkossa nimeltään sotilasläänejä. 

Esityksen tavoitteena on lisäksi sisällyttää 
perussäännökset professorin ja sotilasprofes-
sorin tehtävistä ja virantäyttömenettelystä se-
kä sotilasprofessorin eroamisiästä puolustus-
voimista annettuun lakiin. 

Professorin ja sotilasprofessorin tulisi har-
joittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, an-
taa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tie-
teen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteis-
kunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansain-
väliseen yhteistyöhön. 

Puolustusvoimiin luotaisiin mahdollisuus 
perustaa uusia sotilasprofessorin virkoja, jot-
ka olisivat sekä upseerin virkoja että sotilas-
virkoja. Puolustusvoimien sotilasvirkaan ni-
mitettävältä vaaditaan, että hän on suorittanut 
Suomen puolustusvoimissa tai rajavartiolai-
toksessa asevelvollisuuden aseellisessa pal-
veluksessa tai naisten vapaaehtoisen asepal-
veluksen ja että hän on terveydeltään ja fyy-
siseltä kunnoltaan virkaan sopiva (laki puo-
lustusvoimista, 37 §). Valtion virkamieslain 
7 §:n (281/2000) nojalla puolustusministeri-
ön, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen 
virkaan voidaan nimittää vain Suomen kan-
salainen.  

Professorin virkojen muuttaminen sotilas-
professorin viroiksi olisi tarkoituksenmukais-
ta tehdä vain operaatiotaidon ja taktiikan se-
kä mahdollisesti johtamisen tehtäväaloilla. 
Nämä tehtäväalat edellyttävät sotilaallista 

asiantuntemusta ja niillä on merkitystä myös 
sodan ajan toiminnassa. Puolustusministeriö 
päättäisi sotilasprofessorin viran perustami-
sesta tai tarvittaessa professorin viran muut-
tamisesta sotilasprofessorin viraksi valtion 
virkamiesasetuksen 3 §:n 2 momentin 10 
kohdan nojalla. 

Professorin ja sotilasprofessorin valinta-
menettelyssä keskeisiä olisivat avoin haku ja 
vertaisarviointi. Pääsääntöisesti professorin 
ja sotilasprofessorin virka tulisi asettaa julki-
sesti haettavaksi. Menettely vastaisi nykyti-
laa. Lakiin otettaisiin myös säännös kutsu-
mismenettelystä. Siinä virkaa ei julisteta ha-
ettavaksi. Kutsumismenettely on hakumenet-
telyä yksinkertaisempi ja nopeampi, mutta se 
ei takaa yhtä suurta julkisuutta eikä mahdol-
lista virasta kiinnostuneiden ansioiden arvi-
ointia tai vertailua. Professorin ja sotilaspro-
fessorin virka voitaisiin täyttää kutsusta haet-
tavaksi julistamatta silloin, kun virkaan voi-
daan kutsua ansioitunut henkilö tai henkilö 
nimitetään määräaikaiseen virkasuhteeseen. 
Kutsumenettely olisi tyypillisempää sotilas-
professorin virkaan nimittämisessä. Virkaan 
voitaisiin nimittää kutsusta vain henkilö, joka 
kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Pro-
fessorin ja sotilasprofessorin virantäyttöme-
nettelystä määrättäisiin tarkemmin Maanpuo-
lustuskorkeakoulun johtosäännössä. 

Lisäksi puolustusvoimista annettuun lakiin 
ehdotetaan otettavaksi säännös professorin ja 
sotilasprofessorin virantäyttöön kuuluvasta 
asiantuntijamenettelystä. Hakijoiden ja vir-
kaan kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista 
on ennen nimittämistä pyydettävä lausunto 
vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henki-
lö nimitetään virkaan tai vähintään kahden 
vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen. 
Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja 
tehtävästä määrättäisiin Maanpuolustuskor-
keakoulun johtosäännössä. 

Sotilasprofessorin nimittäisi virkaan tasa-
vallan presidentti puolustusvoimain komen-
tajan esittelystä. Professorin eroamisiäksi eh-
dotetaan 60 vuotta. 

Maanpuolustuskorkeakoulusta annettuun 
lakiin lisättäisiin tarvittavat viittaussäännök-
set puolustusvoimista annettuun lakiin. 
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3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Alueellisten sotilasläänien lakkauttaminen 
ja niiden tehtävien siirtäminen nykyisille 
operatiivisille sotilaslääneille ja eräille alue-
toimistoille ei aiheuta merkittäviä taloudelli-
sia kustannuksia. Muutos ei aiheuta esimer-
kiksi rakentamistarpeita eikä näin ollen 
vuokrakustannusten kasvamista. 

Alueellisissa sotilaslääneissä on tällä het-
kellä yhteensä 59 tehtävää. Muutoksen koh-
teena olevan henkilöstön tehtävien määrä on 
16. Nykyiset määräaikaiset työsuhteet pääte-
tään määräaikaisuuden päättyessä. Henkilös-
töä siirretään myös muihin puolustusvoimien 
hallintoyksiköihin kuin aluetoimistoihin. 

Kiinteistön tilapäistä käyttöä koskevan 
säännöksen selventämisellä sekä professorin 
ja sotilasprofessorin tehtäviä tai virantäyttöä 
koskevilla säännösehdotuksilla ei ole merkit-
täviä taloudellisia vaikutuksia. 

  
3.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Alueelliset sotilasläänit ja niiden esikunnat, 
eli Vaasassa sijaitseva Pohjanmaan sotilas-
läänin esikunta, Kuopiossa sijaitseva Savo-
Karjalan sotilasläänin esikunta ja Rovanie-
mellä sijaitseva Lapin sotilasläänin esikunta, 
lakkautetaan 31 päivänä joulukuuta 2009. 

Nykyisten alueellisten sotilasläänien tehtä-
vät jaetaan operatiivisten sotilasläänien esi-
kunnille ja alueellisten sotilasläänien alueilla 
sijaitseville aluetoimistoille siten, että alue-
toimistojen tehtävät eli lähinnä asevelvolli-
suusasiat siirtyvät sellaisinaan Pohjanmaan, 
Pohjois-Savon ja Lapin aluetoimistoille ja 
alueellisten sotilasläänien esikuntien muut 
tehtävät operatiivisten sotilasläänien esikun-
nille. Muita tehtäviä ovat esimerkiksi varti-
ointi ja operatiivinen suunnittelu. 

Käytännössä Pohjanmaan, Pohjois-Savon 
ja Lapin aluetoimistot lakkautetaan ja perus-
tetaan uudelleen. Tämä johtuu siitä, että sekä 
alueellisissa sotilaslääneissä että aluetoimis-
toissa nykyisin olevaa henkilöstöä kohdel-
laan yhdenvertaisesti aluetoimistojen uusien, 
alueellisilta sotilaslääneiltä siirtyvien, ja 

aluetoimiston nykyisten tehtävien jakamises-
sa.  

Alueellisten sotilasläänien lakkauttamisella 
ja niiden tehtävien siirtämisellä ei ole kielel-
lisiä vaikutuksia. 

Professorin virantäyttömenettelyn toteut-
tamisesta vastaisivat edelleen pääesikunta ja 
Maanpuolustuskorkeakoulu kuten nykyisin-
kin. Esityksessä ei ehdoteta uusien hallin-
toelinten perustamista Maanpuolustuskor-
keakouluun. Ehdotusten toteuttaminen ei 
myöskään edellytä uusien virkojen perusta-
mista. Esitys ei aiheuttaisi muutoksia viran-
omaisten tehtäväjakoon. 

 
3.3 Vaikutukset sukupuolten tasa-

arvoon 

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimus- ja 
opetushenkilöstö on pääsääntöisesti miespuo-
lista. Naiset eivät ole suorittaneet yhtään toh-
torin tutkintoa sotatieteiden alalla. Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa ei ole naisprofessoreita, 
mutta professorin virkoihin on hakenut myös 
naisia. 

Muutos rajoittaisi myös naisten mahdolli-
suutta hakeutua tehtäväaloille, joihin perus-
tettaisiin sotilasprofessorin virka, koska virka 
edellyttää asepalveluksen suorittamista ja 
muiden upseerin kelpoisuusvaatimusten täyt-
tämistä. 

 
4  Asian valmiste lu 

4.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Esitys on valmisteltu puolustusministeriös-
sä. 

 
4.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Hallituksen esityksestä on pyydetty lausun-
to oikeusministeriöltä, valtiovarainministeri-
öltä, opetusministeriöltä Rajavartiolaitoksen 
esikunnalta, pääesikunnalta, Maanpuolustus-
korkeakoululta, Suomen yliopistojen rehtori-
en neuvostolta, Professoriliitolta, Julkisalan 
koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:ltä, 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ltä, 
Palkansaajajärjestö Pardia ry:ltä, Kadetti-
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toverikunta ry:ltä ja Suomen ylioppilaskunti-
en liitolta. 

Lausunnoissa pidettiin tarkoituksenmukai-
sena, että yliopistoissa professoreihin sovel-
lettavat säännöksen koskisivat myös Maan-
puolustuskorkeakoulua. Julkisalan koulutet-
tujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Professori-
liitto, Maanpuolustuskorkeakoulu ja Suomen 
yliopistojen rehtorien neuvosto esittivät, että 
Maanpuolustuskorkeakoulussakin olisi mah-
dollista olla tietyissä erityistapauksissa pro-
fessoreita myös työsuhteessa.  

  Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö 
JUKO ry esitti lausunnossaan, että myös soti-
lasvirassa toimivalle henkilölle tulisi mahdol-
listaa professuurin hoitaminen sotilasvirasta 
käsin. Perinteisen professorin viran lisäksi on 
nähtävissä tarvetta työsuhteisiin professorin 
tehtäviin ja sotilastaustaisiin professorin teh-
täviin. Näin myös sotilasvirasta eläkkeelle 
jäänyt upseeri voisi hoitaa professorin tehtä-
viä. Professoriliitto kiinnitti huomiota siihen, 
että professorin virkojen lisäksi Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa on nähtävissä tarvetta so-
tilastaustaisiin professorin tehtäviin. Maan-
puolustuskorkeakoulu piti tärkeänä säätää so-
tilasprofessorista lain tasolla.  

Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto 
esitti harkittavaksi, että puolustusvoimista 
annetun lain 38 a §:ään lisättäisiin yliopisto-
lain 33 §:n 4 momenttia vastaava säännös sii-
tä, että Maanpuolustuskorkeakoulu voi 
myöntää palveluksessaan olevalle henkilölle 
oikeuden käyttää professorin arvonimeä.  
Professoriliitto korosti, että sekä professorin 
viran haltijan että professorin arvonimen saa-
jan tulee aina täyttää professorin kelpoisuus-
vaatimukset. 

Tutkija- ja opettajavaihdon mahdollistami-
seksi eri maiden yliopistojen ja puolustus-
voimiin kuuluvien sotilasopetuslaitosten vä-
lillä Maanpuolustuskorkeakoulu esitti lau-
sunnossaan, että opettajan ja tutkijan vierai-
levaan virkaan tai tehtävään tulisi voida ni-
mittää määräaikaisesti myös muun maan 
kuin Suomen kansalainen. Lisäksi Maanpuo-
lustuskorkeakoulu esitti Maanpuolustuskor-
keakoulusta annettua lakia täydennettäväksi 
dosenttien tehtäviä, kelpoisuusvaatimuksia ja 
valintaa koskevalla sääntelyllä. 

Lausunnoissa esitetyt näkemykset on otettu 
huomioon esitystä viimeisteltäessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki puolustusvoimista  

14 §. Kiinteistöjen tilapäinen käyttöoikeus. 
Lakia säädettäessä oli yleisperusteluissa ku-
vatulla tavalla tarkoituksena, että kiinteistö-
jen tilapäistä käyttöä koskevan puolustus-
voimien ja kiinteistön omistajan tai haltijan 
sopimuksen tulee olla ensisijainen vaihtoehto 
ja hallintopäätöstä käytettäisiin silloin, kun 
sopimukseen ei päästä esimerkiksi siksi, ettei 
kiinteistön omistajaa tai haltijaa tavoiteta tai 
sopiminen ei muusta syystä ole mahdollista. 
Selvyyden vuoksi ehdotetaan, että tästä sää-
dettäisiin suoraan laissa 14 §:n 3 momentis-
sa. 

Kiinteistöjen käyttöoikeus on nykyisessä 
pykälässä sidottu ehdottomaan välttämättö-
myyteen puolustusvoimien sotilaallisten har-
joitusten toteuttamisen tai valtakunnan puo-
lustusvalmiuden kohottamisen kannalta. 
Edelleen käyttöoikeutta rajoittaa sen tilapäi-
syyden luonne sekä suhteellisuusperiaate 
kiinteistön omistajalle tai haltijalle aiheutu-
vaan haittaan ja vahinkoon nähden. Käyttö-
oikeus on siis näin rajattu tarpeellisuushar-
kinnallisesti, ajallisesti sekä aiheutettuun 
haittaan ja vahinkoon suhteutettuna. 

Nyt ehdotettua säännöstä on tarkoituksena 
soveltaa siten, että tilapäisesti käytettävän 
kiinteistön omistaja tai haltija pyritään aina 
selvittämään ja tekemään tämän kanssa suul-
linen tai kirjallinen sopimus kiinteistön tila-
päisestä käyttämisestä.  

Hallintolain 3 §:n mukaan hallintolakia so-
vellettaessa hallintosopimuksella tarkoitetaan 
viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa sopi-
musta julkisen hallintotehtävän hoitamisesta 
tai sopimusta, joka liittyy julkisen vallan 
käyttöön. Hallintosopimusta tehtäessä on 
noudatettava hyvän hallinnon perusteita ja 
riittävällä tavalla turvattava niiden henkilöi-
den oikeudet sopimuksen valmistelussa sekä 
mahdollisuudet vaikuttaa sopimuksen sisäl-
töön, joita sovittava asia koskee.  

Kiinteistön tilapäinen käyttö on aiemmissa 
esitöissä kuvatun mukaisesti (HE 264/2006 
vp s. 27) edellytys puolustusvoimien lakisää-

teisten tehtävien toteuttamiselle. Voimassa 
olevan 4 momentin mukaan kiinteistön käyt-
tämisestä suoritettuihin vahingonkorvauksiin 
tyytymätön saa hakea korvauspäätökseen 
muutosta hallintolainkäytön mukaisessa jär-
jestyksessä. Sopimus olisi siis luonteeltaan 
hallintolain 3 §:n tarkoittama hallintosopi-
mus. Hallintosopimukseen on katsottu voi-
van sisältyä myös yksityisoikeudellisia sopi-
musehtoja.  

Tapauksissa, joissa omistajan tai haltijan 
kanssa ei päästä sopimukseen, puolustusvoi-
mien alue- ja paikallishallintoviranomainen 
tai harjoituksen johtaja voi tehdä kiinteistön 
käyttämisestä nykyisen 3 momentin mukai-
sen hallintopäätöksen. Päätös voitaisiin tehdä 
esimerkiksi tilanteissa, joissa omistaja tai 
haltija ei suostu sopimukseen taikka omista-
jan tai haltijan selvittäminen osoittautuu 
mahdottomaksi esimerkiksi kiinteistörekiste-
ritietojen puutteellisuuden vuoksi. 

Suuria, sotilaallisia harjoituksia eli lähinnä 
puolustusvoimien pääsotaharjoituksia varten 
pykälään lisättäisiin uusi 4 momentti. Jos 
puolustusvoimat tarvitsee samalla kertaa 
käyttöönsä laajan esimerkiksi usean kunnan 
alueella olevan alueen, jolla on huomattava 
määrä kiinteistöjä tai kiinteistöillä on huo-
mattava määrä omistajia tai haltijoita, puo-
lustusvoimien alue- tai paikallishallintovi-
ranomainen tai harjoituksen johtaja voisi 
päättää kiinteistön käyttämisestä. Päätös voi-
taisiin tällöin antaa tiedoksi hallintolain 
(434/2003) mukaisella yleistiedoksiannolla. 
Kyseessä olisi poikkeussäännös, jota sovel-
lettaisiin lähinnä vain puolustusvoimien pää-
sotaharjoituksia varten. Puolustusvoimilta 
saadun tiedon mukaan näissä tilanteissa kiin-
teistöjä tai niiden omistajia tai haltijoita voi 
olla jopa tuhansia. 

Yleistiedoksianto voitaisiin toteuttaa siten, 
että puolustusvoimat julkaisee tiedon kiin-
teistöjen tilapäistä käyttämistä koskevasta 
päätöksestä esimerkiksi virallisessa lehdessä 
ja sopivissa sanomalehdissä. Päätöksen liit-
teenä voisi olla kartta, johon on merkitty käy-
tettävät alueet. Päätös olisi nähtävillä esimer-
kiksi puolustusvoimien toimitiloissa. Tiedot-
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tamista voitaisiin tehostaa myös laittamalla 
päätös nähtäville internetiin. 

Sopimisen ohella on erityisen tärkeää, että 
sotilaallisista harjoituksista tiedotetaan riittä-
vän hyvissä ajoin ja tehokkaasti. Tiedottami-
sessa voidaan käyttää esimerkiksi tiedotusti-
laisuuksia, valtakunnallisia ja alueellisia sa-
nomalehtiä, sähköisiä viestimiä sekä interne-
tiä. Tiedottamisesta tulee huolehtia riippu-
matta siitä, millä perusteella kiinteistöt ovat 
puolustusvoimien tilapäisessä käytössä. Pait-
si kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden, 
myös muun muassa lähiseudun asukkaiden 
riittävä tiedonsaanti on turvattava. 

Kiinteistön käyttöä koskevaa päätöstä voi-
taisiin noudattaa muutoksenhausta huolimat-
ta, jotta suuren sotilaallisen harjoituksen to-
teuttaminen ei estyisi esimerkiksi yhden vali-
tuksen vuoksi. Käytännössä on ollut tilantei-
ta, joissa alueiden omistussuhteet ovat sellai-
sia, että jokaisen alueella olevan kiinteistön 
käyttäminen on tarpeen sotilaallisen harjoi-
tuksen toteuttamiselle. Muutoksenhakijan oi-
keusturvan vuoksi hallinto-oikeus voisi har-
kintansa mukaan kieltää täytäntöönpanon. 

Hallintosopimusta koskevat riidat käsitel-
lään hallintolainkäyttölain (585/1996) 69 §:n 
mukaisesti hallinto-oikeudessa, jonka pää-
tökseen voidaan hakea muutosta valittamalla 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Koska hal-
lintoriitamenettely ja sen soveltamisala ei ai-
na ole yksityisen tiedossa, lisättäisiin 5 mo-
menttiin asiaa koskeva informatiivinen sään-
nös, jonka mukaan kiinteistön käyttöä koske-
vaa sopimusta koskeva riita käsitellään hal-
lintoriita-asiana hallinto-oikeudessa siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Vas-
taava säännös on esimerkiksi kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 57 
§:ssä ja talous- ja velkaneuvonnasta annetun 
lain (713/2000) 5 §:ssä. 

28 §. Alue- ja paikallishallinto sekä maa-
kuntajoukot. Nykyisen puolustusvoimista an-
netun lain 28 §:n 1 momentin mukaan maa 
on jaettu sotilaslääneihin. Operatiivisen soti-
lasläänin esikunta on maavoimien esikunnan 
alainen aluehallintoviranomainen. Alueelli-
sen sotilasläänin esikunta ja aluetoimisto 
ovat operatiivisen sotilasläänin esikunnan 
alaisia aluehallintoviranomaisia. Maan jaka-
misesta sotilaslääneihin ja aluetoimistoihin 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustus-
poliittisessa selonteossa 2009 
(VNS 11/2009 vp) on linjattu, että alueellis-
ten sotilasläänien esikunnat muutetaan alue-
toimistoiksi vuoteen 2010. Maan jakamisesta 
sotilaslääneihin ja aluetoimistoihin annetun 
valtioneuvoston asetuksen (961/2007) mu-
kaan alueellisia sotilasläänejä ovat Pohjan-
maan sotilaslääni, joka muodostuu Pohjan-
maan aluetoimiston toimialueesta, Savo-
Karjalan sotilaslääni, joka muodostuu Poh-
jois-Savon aluetoimiston toimialueesta sekä 
Lapin sotilaslääni, joka muodostuu Lapin 
aluetoimiston toimialueesta.  

Puolustusvoimien organisaation selkeyttä-
miseksi pykälässä ehdotetaan, että alueelliset 
sotilasläänit lakkautetaan. Samalla ehdote-
taan, että jäljelle jääviä nykyisiä operatiivisia 
sotilasläänejä kutsuttaisiin sotilaslääneiksi, 
koska jatkossa ei olisi kuin yhdenlaisia soti-
lasläänejä. 

Muutoksen johdosta tulee muuttaa myös 
maan jakamisesta sotilaslääneihin ja aluetoi-
mistoihin annetun valtioneuvoston asetuksen 
2 §:ää, sotilas- ja palvelusarvoista sekä puo-
lustusvoimien tunnuskuvasta annetun tasa-
vallan presidentin asetuksen (1490/2007) 
16 §:n 6 momenttia ja toimivallan jaosta soti-
laskäskyasioissa annettua tasavallan presi-
dentin asetusta (1089/2007). Asetusmuutok-
set tulisivat voimaan samaan aikaan kuin täs-
sä esityksessä ehdotetut lainmuutokset. 

Alueellisten sotilasläänien tehtävät siirret-
täisiin nykyisille operatiivisten sotilasläänien 
esikunnille sekä Pohjanmaan aluetoimistolle, 
Pohjois-Savon aluetoimistolle ja Lapin alue-
toimistolle. 

Sotilasläänien esikunnille siirtyvät tehtävät 
liittyisivät esimerkiksi vartiointiin ja opera-
tiiviseen suunnitteluun. Aluetoimistoille siir-
tyvät tehtävät olisivat asevelvollisuusasioita. 

Käytännössä Pohjanmaan, Pohjois-Savon 
ja Lapin aluetoimistot lakkautetaan ja perus-
tetaan uudelleen. Tämä johtuu siitä, että sekä 
alueellisissa sotilaslääneissä että aluetoimis-
toissa nykyisin olevaa henkilöstöä kohdel-
laan yhdenvertaisesti aluetoimistojen uusien, 
alueellisilta sotilaslääneiltä siirtyvien, ja 
aluetoimiston nykyisten tehtävien jakamises-
sa.  
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38 §. Virkaan nimittäminen ja tehtävään 
määrääminen. Perustuslain 128 §:n 2 mo-
mentin mukaan puolustusvoimien upseerit 
nimittää virkaan tasavallan presidentti. Uusi 
sotilasprofessorin virka olisi upseerin virka. 
Tästä säädettäisiin puolustusvoimista anne-
tussa asetuksessa. Professorin ja sotilas-
professorin tehtävät ovat ylimmät tieteelliset 
tehtävät Maanpuolustuskorkeakoulussa. Py-
kälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännös siitä, että presidentti päättäisi soti-
laallisena nimitysasiana sotilasprofessorin 
nimittämisestä. Presidentti tekisi päätöksen 
puolustusvoimain komentajan esittelystä. 
Puolustusministerillä on tällöin oikeus olla 
läsnä ja lausua käsityksensä asiasta, mikä on 
tärkeää myös siksi, että puolustusministeri 
nimittää virkaan muut professorit. 

38 a §. Professorin ja sotilasprofessorin 
tehtävät ja viran täyttäminen. Pykälään ehdo-
tetaan sisällytettäväksi yliopistolakia vastaa-
va perussääntely professorin ja sotilasprofes-
sorin tehtävistä ja valinnasta. 

Professorin ja sotilasprofessorin tulisi har-
joittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, an-
taa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tie-
teen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteis-
kunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansain-
väliseen yhteistyöhön. 

Professorin ja sotilasprofessorin virka tulisi 
asettaa julkisesti haettavaksi. Pääesikunta ju-
listaa virat haettavaksi. Professorin ja sotilas-
professorin virka voitaisiin täyttää kutsusta 
haettavaksi julistamatta silloin, kun virkaan 
voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai henki-
lö nimitetään määräaikaiseen virkasuhtee-
seen. Virkaan voitaisiin nimittää kutsusta 
vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoi-
suusvaatimukset. 

Hakijoiden ja virkaan kutsuttavien kelpoi-
suudesta ja ansioista olisi ennen nimittämistä 
pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asi-
antuntijalta, kun henkilö nimitetään virkaan 
tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen 
virkasuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyy-
teen sovellettaisiin hallintolain (434/2003) 
27―29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta, 
toiminnasta ja tehtävästä määrättäisiin Maan-
puolustuskorkeakoulun johtosäännössä. 

Professorin ja sotilasprofessorin virantäyt-
tömenettelystä määrättäisiin tarkemmin 
Maanpuolustuskorkeakoulun johtosäännössä. 

47 §. Eroamisikä ja oikeus jatkaa palvelua 
eroamisiän jälkeen. Sotilasprofessorin 
eroamisikä olisi 60 vuotta. Pykälän 1 mo-
mentin 2 kohtaan, jossa säädetään niistä soti-
lasviroista, joissa eroamisikä on 60 vuotta, 
ehdotetaan lisättäväksi sotilasprofessorin vir-
ka.  

 
1.2 Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta  

13 §. Henkilöstö. Informatiivisuuden vuok-
si pykälään ehdotetaan lisättäväksi säännös 
siitä, että professorin tehtävistä ja menette-
lystä professorin virkaa täytettäessä sääde-
tään erikseen. Tällä tarkoitettaisiin puolus-
tusvoimista annettuun lakiin ehdotettua uutta 
38 a §:ää. 

34 §. Johtosääntö ja työjärjestys. Pykälän 1 
momentissa säädetään johtosäännössä mää-
rättävistä asioista.  Johtosäännössä määrättä-
viin asioihin esitetään lisättäväksi professorin 
viran täyttömenettely ja puolustusvoimista 
annetun lain 38 §:ssä tarkoitettujen asiantun-
tijoiden valinta, toiminta ja tehtävät. Perus-
säännös professorin tehtävistä ja virantäytös-
tä olisi puolustusvoimista annetussa laissa. 

 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Esityksen johdosta tulee muuttaa maan ja-
kamisesta sotilaslääneihin ja aluetoimistoihin 
annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:ää, 
sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustus-
voimien tunnuskuvasta annetun tasavallan 
presidentin asetuksen (1490/2007) 16 §:n 6 
momenttia ja toimivallan jaosta sotilaskäsky-
asioissa annettua tasavallan presidentin ase-
tusta (1089/2007). Muutostarpeet johtuvat 
alueellisten sotilasläänien lakkauttamisesta ja 
siitä, että operatiiviset sotilasläänit olisivat 
jatkossa nimeltään sotilasläänejä. 

Puolustusvoimista annettun valtioneuvos-
ton asetuksen 7 §:n luetteloon puolustusvoi-
mien viroista lisättäisiin sotilasprofessorin 
virka, joka olisi upseerin virka ja sotilasvirka. 
Sotilasprofessorin erityiset kelpoisuusvaati-
mukset lisättäisiin asetuksen 12 §:ään. Ase-
tuksen 14 §:ään lisättäisiin säännös siitä, että 
professorin arvonimen saajalta edellytettäi-
siin professorin viran kelpoisuusvaatimusten 
täyttämistä. Asetuksen 16 §:ään, jossa sääde-
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tään viran haettavaksi julistamisesta, olisi 
tarkoituksenmukaista ottaa viittaus puolus-
tusvoimista annetun lain ehdotettuun 
38 a §:ään, jossa säädettäisiin professorin vi-
ran haettavaksi julistamisesta. 
 
3  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan vuoden 
2010 alusta. 

Ensimmäiseen lakiehdotukseen sisältyisi 
siirtymäsäännös. Professorin virantäyttöme-
nettelyyn, joka on vireillä lakien voimaan 
tullessa, sovelletaan lakien voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä.  
 
4  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Ehdotus liittyy perustuslain 15 §:ssä sää-
dettyyn omaisuuden suojaan. Perustuslakiva-
liokunnan mukaan (PeVL 51/2006 vp) perus-
tuslain 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan 
kannalta merkitykselliselle sääntelylle kiin-
teistöjen tilapäisestä käyttämisestä on soti-
laalliseen maanpuolustukseen liittyvä paina-
va yhteiskunnallinen tarve. Sotilaallisen har-
joitustoiminnan ja puolustusvalmiuden ko-
hottamisen tarpeet ovat perusoikeusjärjes-
telmän kannalta hyväksyttäviä perusteita ra-
joittaa omaisuuden suojaa.  

Omaisuuden suojaa pyrittäisiin vahvista-
maan korostamalla kiinteistöjen tilapäisestä 
käyttämisestä sopimista säätämällä siitä suo-
raan laissa. Nykyisin sopimista edellytetään 
puolustusvoimista annetun lain esitöissä. La-
kiin ehdotetaan myös lisättäväksi säännös sii-
tä, että kun puolustusvoimat tarvitsee samalla 
kertaa käyttöönsä laajan alueen, jolla on 
huomattava määrä kiinteistöjä tai kiinteistöil-
lä on huomattava määrä omistajia tai haltijoi-
ta, puolustusvoimien alue- tai paikallishallin-
toviranomainen tai harjoituksen johtaja voisi 

myös päättää kiinteistön käyttämisestä. 
Säännöstä on tarkoitus soveltaa vain erittäin 
suurissa sotilaallisissa harjoituksissa, kuten 
pääsotaharjoituksena. Päätös voitaisiin tällöin 
antaa tiedoksi hallintolain mukaisella yleis-
tiedoksiannolla. 

Kiinteistön tilapäistä käyttämistä koske-
vaan hallintopäätökseen on perustuslain 
21 §:n 1 momentin mukaisesti muutoksenha-
kuoikeus. Ehdotuksen mukaan päätöstä voi-
taisiin noudattaa muutoksenhausta huolimat-
ta. Muutoksenhakijan oikeusturva taattaisiin 
sillä, että hallinto-oikeus voisi harkintansa 
mukaan kieltää täytäntöönpanon. 

Alueellisten sotilasläänien lakkauttaminen 
ei muuttaisi sitä, että puolustusvoimista anne-
tun lain 3 luvussa säädettäisiin edelleen pe-
rustuslain 119 §:n mukaisesti muun muassa 
aluehallinnon perusteista. 

Sotilasprofessorin viran perustamisen ei 
katsota olevan ongelmallista yhdenvertai-
suutta koskevan perustuslain 6 §:n kanssa. 
Sotilasprofessorin viran eroamisiästä säädet-
täisiin esityksen mukaan puolustusvoimista 
annetun lain 47 §:ssä. Perustuslain 80 §:n 1 
momentin säännös lain alasta kattaa perus-
tuslakiesityksen nimenomaisen perustelu-
maininnan ja valiokunnan siihen pohjautuvan 
lausuntokäytännön mukaan myös virkamies-
ten oikeusaseman perusteet (PeVL 51/2006 
vp). Perustuslakivaliokunta on katsonut, että 
pakollisen eroamisiän säätäminen työnteki-
jälle on mahdollista vain perusoikeuksien 
yleiset rajoitusedellytykset täyttävällä lailla 
(PeVL 60/2002 vp, s. 5). 

Tässä esitetyillä perusteilla lakiehdotukset 
voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan puolustusvoimista 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun lain (551/2007) 14 §, 

28 §:n 1 momentti, 38 §:n 2 momentti ja 47 §:n 1 momentin 2 kohta, sekä 
lisätään lakiin uusi 38 a § seuraavasti: 

 
14 § 

Kiinteistöjen tilapäinen käyttöoikeus 

Puolustusvoimilla on oikeus tilapäisesti 
käyttää muita kuin pysyvässä käytössään 
olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen har-
joitustoiminnan tai puolustusvalmiuden ko-
hottamisen kannalta välttämätöntä. Puolus-
tusvoimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa tarpee-
tonta haittaa tai vahinkoa omaisuudelle.  

Puolustusvoimilla ei kuitenkaan ole oikeut-
ta käyttää asuinrakennuksia, niihin liittyviä 
piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia vil-
jelysmaita eikä maa- ja metsätaloudellisia 
koekenttiä. 

Puolustusvoimien 1 momentissa tarkoite-
tusta kiinteistön käyttämisestä sovitaan suul-
lisesti tai kirjallisesti kiinteistön omistajan tai 
haltijan kanssa. Jos sopimukseen ei päästä, 
puolustusvoimien alue- tai paikallishallinto-
viranomainen tai harjoituksen johtaja voi 
päättää kiinteistön käyttämisestä.  

Jos puolustusvoimat tarvitsee samalla ker-
taa käyttöönsä laajan alueen, jolla on huo-
mattava määrä kiinteistöjä tai kiinteistöillä 
on huomattava määrä omistajia tai haltijoita, 
puolustusvoimien alue- tai paikallishallinto-
viranomainen tai harjoituksen johtaja voi 
päättää kiinteistöjen käyttämisestä. Päätös 
voidaan tällöin antaa tiedoksi hallintolain 
(434/2003) mukaisella yleistiedoksiannolla. 

Kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta 
vahingosta suoritetaan kiinteistön omistajalle 
tai haltijalle käyvän hinnan mukainen korva-
us. Korvauspäätökseen samoin kuin kiinteis-
tön käyttöä koskevaan päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla siten kuin hallintolain-

käyttölaissa (586/1996) säädetään. Korvauk-
seen oikeutetulle on valitusmenettelystä huo-
limatta viivytyksettä suoritettava määrä, josta 
ei ole erimielisyyttä. Kiinteistön käyttöä kos-
kevaa päätöstä voidaan noudattaa muutok-
senhausta huolimatta, jollei hallinto-oikeus 
kiellä täytäntöönpanoa. Kiinteistön käyttöä 
koskevaa sopimusta koskeva riita käsitellään 
hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.   
 

28 § 

Alue- ja paikallishallinto sekä maakuntajou-
kot 

Maa on jaettu sotilaslääneihin. Sotilaslää-
nin esikunta on maavoimien esikunnan alai-
nen aluehallintoviranomainen. Aluetoimisto 
on sotilasläänin esikunnan alainen aluehallin-
toviranomainen. Maan jakamisesta sotilas-
lääneihin ja aluetoimistoihin säädetään val-
tioneuvoston asetuksella.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

38 § 

Virkaan nimittäminen ja tehtävään määrää-
minen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Presidentti päättää sotilaallisena nimi-

tysasiana muun kuin 1 momentissa tarkoite-
tun upseerin ja sotilasprofessorin nimittämi-
sestä ja upseerin määräämisestä tasavallan 
presidentin adjutantin tehtävään. Presidentti 
tekee päätöksen sotilaallisissa nimitysasiois-
sa puolustusvoimain komentajan esittelystä. 
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Päätöksen varmentaa puolustusvoimain ko-
mentaja. Tällaista asiaa presidentille esiteltä-
essä puolustusministerillä on oikeus olla läs-
nä ja lausua käsityksensä asiasta.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

38 a § 

Professorin ja sotilasprofessorin tehtävät se-
kä viran täyttäminen 

Professorin ja sotilasprofessorin tulee har-
joittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, an-
taa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tie-
teen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteis-
kunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansain-
väliseen yhteistyöhön. 

Professorin ja sotilasprofessorin virka tulee 
asettaa julkisesti haettavaksi. Professorin ja 
sotilasprofessorin virka voidaan täyttää kut-
susta haettavaksi julistamatta silloin, kun vir-
kaan voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai 
henkilö nimitetään määräaikaiseen virkasuh-
teeseen. Virkaan voidaan nimittää kutsusta 
vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoi-
suusvaatimukset. 

Hakijoiden ja virkaan kutsuttavien kelpoi-
suudesta ja ansioista on ennen nimittämistä 
pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asi-
antuntijalta, jos henkilö nimitetään virkaan 
tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen 
virkasuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyy-
teen sovelletaan hallintolain 27―29 §:ää. 

Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja 
tehtävästä määrätään Maanpuolustuskorkea-
koulun johtosäännössä. 

Professorin ja sotilasprofessorin virantäyt-
tömenettelystä määrätään tarkemmin Maan-
puolustuskorkeakoulun johtosäännössä. 
 

47 § 

Eroamisikä ja oikeus jatkaa palvelua 
eroamisiän jälkeen 

Eroamisikä sotilasvirassa on: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) pääesikunnan päällikön, kenraalin, ami-
raalin, everstin ja kommodorin sekä sotilas-
professorin virassa tai valtioneuvoston ase-
tuksella tarkemmin säädettävässä näihin rin-
nastuvassa muussa sotilasvirassa 60 vuotta, 
kuitenkin lentäjän koulutusta edellyttävässä 
tehtävässä kenraalinvirassa 55 vuotta ja 
everstin virassa 52 vuotta; sekä 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan        päivänä        

kuuta 20  . 
Professorin virantäyttömenettelyyn, joka 

on vireillä tämän lain voimaan tullessa, so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin.  

  
————— 
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2. 

Laki 

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 13 ja 34 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Maanpuolustuskorkeakoulusta 30 päivänä joulukuuta 2008 annetun lain 

(1121/2008) 13 § ja 34 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 

13 § 

Henkilöstö 

Maanpuolustuskorkeakoulun henkilöstö on 
puolustusvoimien viroissa. Maanpuolustus-
korkeakoulussa voi olla myös työsuhteessa 
olevaa henkilöstöä. Virkojen kelpoisuusvaa-
timuksista säädetään erikseen. 

Professorin ja sotilasprofessorin tehtävistä 
ja menettelystä professorin ja sotilasprofesso-
rin virkaa täytettäessä säädetään puolustus-
voimista annetussa laissa. 
 

34 § 

Johtosääntö ja työjärjestys 

Sen lisäksi, mitä 9 §:n 2 momentissa ja 
puolustusvoimista annetussa laissa säädetään, 
Maanpuolustuskorkeakoulun professorin ja 

sotilasprofessorin viran täyttömenettelystä, 
puolustusvoimista annetun lain 38 §:ssä tar-
koitettujen asiantuntijoiden valinnasta, toi-
minnasta ja tehtävästä, opetuksen järjestelys-
tä, opiskelijavalintamenettelystä, opiskelijoi-
den arvostelusta ja tarvittaessa muistakin 
opintoja koskevista asioista määrätään puo-
lustusvoimain komentajan vahvistamassa 
johtosäännössä. Toimivallasta antaa johto-
säännössä tarkempia määräyksiä muualla 
kuin Maanpuolustuskorkeakoulussa annetta-
van sotatieteellisen opetuksen ohjauksesta 
säädetään 10 §:n 1 momentissa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan        päivänä     

kuuta 20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

 ————— 
 

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2009 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Puolustusministeri Jyri Häkämies 
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Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan puolustusvoimista 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun lain (551/2007) 14 §, 

28 §:n 1 momentti, 38 §:n 2 momentti ja 47 §:n 1 momentin 2 kohta, sekä 
lisätään lakiin uusi 38 a § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

14 § 

Kiinteistöjen tilapäinen käyttöoikeus 

Puolustusvoimilla on oikeus tilapäisesti 
käyttää muita kuin pysyvässä käytössään ole-
via kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen harjoi-
tustoiminnan tai puolustusvalmiuden kohot-
tamisen kannalta välttämätöntä. Puolustus-
voimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa tarpeetonta 
haittaa tai vahinkoa omaisuudelle.  

Puolustusvoimilla ei kuitenkaan ole oikeut-
ta käyttää asuinrakennuksia, niihin liittyviä 
piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia vil-
jelysmaita eikä maa- ja metsätaloudellisia 
koekenttiä.  

Puolustusvoimien 1 momentissa tarkoite-
tusta kiinteistön käyttämisestä päättää puolus-
tusvoimien alue- tai paikallishallintoviran-
omainen tai harjoituksen johtaja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta va-
hingosta suoritetaan kiinteistön omistajalle tai 
haltijalle käyvän hinnan mukainen korvaus. 
Korvauspäätökseen samoin kuin kiinteistön 

14 § 

Kiinteistöjen tilapäinen käyttöoikeus 

Puolustusvoimilla on oikeus tilapäisesti 
käyttää muita kuin pysyvässä käytössään 
olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen har-
joitustoiminnan tai puolustusvalmiuden ko-
hottamisen kannalta välttämätöntä. Puolus-
tusvoimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa tarpee-
tonta haittaa tai vahinkoa omaisuudelle.  

Puolustusvoimilla ei kuitenkaan ole oikeut-
ta käyttää asuinrakennuksia, niihin liittyviä 
piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia vil-
jelysmaita eikä maa- ja metsätaloudellisia 
koekenttiä. 

Puolustusvoimien 1 momentissa tarkoite-
tusta kiinteistön käyttämisestä sovitaan suul-
lisesti tai kirjallisesti kiinteistön omistajan 
tai haltijan kanssa. Jos sopimukseen ei pääs-
tä, puolustusvoimien alue- tai paikallishallin-
toviranomainen tai harjoituksen johtaja voi 
päättää kiinteistön käyttämisestä.  

Jos puolustusvoimat tarvitsee samalla ker-
taa käyttöönsä laajan alueen, jolla on huo-
mattava määrä kiinteistöjä tai kiinteistöillä 
on huomattava määrä omistajia tai haltijoita, 
puolustusvoimien alue- tai paikallishallinto-
viranomainen tai harjoituksen johtaja voi 
päättää kiinteistöjen käyttämisestä. Päätös 
voidaan tällöin antaa tiedoksi hallintolain 
(434/2003) mukaisella yleistiedoksiannolla. 

Kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta va-
hingosta suoritetaan kiinteistön omistajalle 
tai haltijalle käyvän hinnan mukainen korva-
us. Korvauspäätökseen samoin kuin kiinteis-
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käyttöä koskevaan päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään. Korvaukseen 
oikeutetulle on valitusmenettelystä huolimatta 
viivytyksettä suoritettava määrä, josta ei ole 
erimielisyyttä. 

tön käyttöä koskevaan päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. Korvauk-
seen oikeutetulle on valitusmenettelystä huo-
limatta viivytyksettä suoritettava määrä, josta 
ei ole erimielisyyttä. Kiinteistön käyttöä kos-
kevaa päätöstä voidaan noudattaa muutok-
senhausta huolimatta, jollei hallinto-oikeus 
kiellä täytäntöönpanoa. Kiinteistön käyttöä 
koskevaa sopimusta koskeva riita käsitellään 
hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.   

 
28 § 

Alue- ja paikallishallinto sekä maakuntajou-
kot 

Maa on jaettu sotilaslääneihin. Operatiivi-
sen sotilasläänin esikunta on maavoimien esi-
kunnan alainen aluehallintoviranomainen. 
Alueellisen sotilasläänin esikunta ja aluetoi-
misto ovat operatiivisen sotilasläänin esikun-
nan alaisia aluehallintoviranomaisia. Maan 
jakamisesta sotilaslääneihin ja aluetoimistoi-
hin säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
— — — — — — — — — — — — — —  

28 § 

Alue- ja paikallishallinto sekä maakuntajou-
kot 

Maa on jaettu sotilaslääneihin. Sotilaslää-
nin esikunta on maavoimien esikunnan alai-
nen aluehallintoviranomainen. Aluetoimisto 
on sotilasläänin esikunnan alainen aluehal-
lintoviranomainen. Maan jakamisesta sotilas-
lääneihin ja aluetoimistoihin säädetään val-
tioneuvoston asetuksella.  
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
38 § 

Virkaan nimittäminen ja tehtävään määrää-
minen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Presidentti päättää sotilaallisena nimi-

tysasiana muun kuin 1 momentissa tarkoite-
tun upseerin nimittämisestä ja upseerin mää-
räämisestä tasavallan presidentin adjutantin 
tehtävään. Presidentti tekee päätöksen soti-
laallisissa nimitysasioissa puolustusvoimain 
komentajan esittelystä. Päätöksen varmentaa 
puolustusvoimain komentaja. Tällaista asiaa 
presidentille esiteltäessä puolustusministerillä 
on oikeus olla läsnä ja lausua käsityksensä 
asiasta.  
— — — — — — — — — — — — — —  

38 § 

Virkaan nimittäminen ja tehtävään määrää-
minen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Presidentti päättää sotilaallisena nimi-

tysasiana muun kuin 1 momentissa tarkoite-
tun upseerin ja sotilasprofessorin nimittämi-
sestä ja upseerin määräämisestä tasavallan 
presidentin adjutantin tehtävään. Presidentti 
tekee päätöksen sotilaallisissa nimitysasioissa 
puolustusvoimain komentajan esittelystä. 
Päätöksen varmentaa puolustusvoimain ko-
mentaja. Tällaista asiaa presidentille esiteltä-
essä puolustusministerillä on oikeus olla läs-
nä ja lausua käsityksensä asiasta.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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 38 a § 

Professorin ja sotilasprofessorin tehtävät se-
kä viran täyttäminen 

Professorin ja sotilasprofessorin tulee har-
joittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, 
antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata 
tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yh-
teiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kan-
sainväliseen yhteistyöhön. 

Professorin ja sotilasprofessorin virka tu-
lee asettaa julkisesti haettavaksi. Professorin 
ja sotilasprofessorin virka voidaan täyttää 
kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun 
virkaan voidaan kutsua ansioitunut henkilö 
tai henkilö nimitetään määräaikaiseen vir-
kasuhteeseen. Virkaan voidaan nimittää kut-
susta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kel-
poisuusvaatimukset. 

Hakijoiden ja virkaan kutsuttavien kelpoi-
suudesta ja ansioista on ennen nimittämistä 
pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asi-
antuntijalta, jos henkilö nimitetään virkaan 
tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen 
virkasuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen 
sovelletaan hallintolain 27―29 §:ää. Asian-
tuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtä-
västä määrätään Maan-
puolustuskorkeakoulun johtosäännössä. 

Professorin ja sotilasprofessorin virantäyt-
tömenettelystä määrätään tarkemmin Maan-
puolustuskorkeakoulun johtosäännössä. 
 

 
47 § 

Eroamisikä ja oikeus jatkaa palvelua 
eroamisiän jälkeen 

Eroamisikä sotilasvirassa on: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) pääesikunnan päällikön, kenraalin, ami-
raalin, everstin ja kommodorin virassa tai val-
tioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettä-
vässä näihin rinnastuvassa muussa sotilasvi-
rassa 60 vuotta, kuitenkin lentäjän koulutusta 
edellyttävässä tehtävässä kenraalinvirassa 55 
vuotta ja everstin virassa 52 vuotta; sekä 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

47 § 

Eroamisikä ja oikeus jatkaa palvelua 
eroamisiän jälkeen 

Eroamisikä sotilasvirassa on: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) pääesikunnan päällikön, kenraalin, ami-
raalin, everstin ja kommodorin sekä sotilas-
professorin virassa tai valtioneuvoston ase-
tuksella tarkemmin säädettävässä näihin rin-
nastuvassa muussa sotilasvirassa 60 vuotta, 
kuitenkin lentäjän koulutusta edellyttävässä 
tehtävässä kenraalinvirassa 55 vuotta ja 
everstin virassa 52 vuotta; sekä 
— — — — — — — — — — — — — —  
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 ——— 
 

Tämä laki tulee voimaan          päivänä 
kuuta 20  . 

Professorin virantäyttömenettelyyn, joka 
on vireillä tämän lain voimaan tullessa, so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin.  

————— 
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2. 

Laki 

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 13 ja 34 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Maanpuolustuskorkeakoulusta 30 päivänä joulukuuta 2008 annetun lain 

(1121/2008) 13 § ja 34 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

13 § 

Henkilöstö 

Maanpuolustuskorkeakoulun henkilöstö on 
puolustusvoimien viroissa. Maanpuolustus-
korkeakoulussa voi olla myös työsuhteessa 
olevaa henkilöstöä. Virkojen kelpoisuusvaa-
timuksista säädetään erikseen. 

13 § 

Henkilöstö 

Maanpuolustuskorkeakoulun henkilöstö on 
puolustusvoimien viroissa. Maanpuolustus-
korkeakoulussa voi olla myös työsuhteessa 
olevaa henkilöstöä. Virkojen kelpoisuusvaa-
timuksista säädetään erikseen. 

Professorin ja sotilasprofessorin tehtävistä 
ja menettelystä professorin ja sotilasprofes-
sorin virkaa täytettäessä säädetään puolus-
tusvoimista annetussa laissa. 

 
34 § 

Johtosääntö ja työjärjestys 

Sen lisäksi, mitä edellä 9 §:n 2 momentissa 
säädetään, Maanpuolustuskorkeakoulun ope-
tuksen järjestelystä, opiskelijavalintamenette-
lystä, opiskelijoiden arvostelusta ja tarvittaes-
sa muistakin opintoja koskevista asioista 
määrätään puolustusvoimain komentajan 
vahvistamassa johtosäännössä. Toimivallasta 
antaa johtosäännössä tarkempia määräyksiä 
muualla kuin Maanpuolustuskorkeakoulussa 
annettavan sotatieteellisen opetuksen ohjauk-
sesta säädetään 10 §:n 1 momentissa. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

34 § 

Johtosääntö ja työjärjestys 

Sen lisäksi, mitä 9 §:n 2 momentissa ja 
puolustusvoimista annetussa laissa sääde-
tään, Maanpuolustuskorkeakoulun professo-
rin ja sotilasprofessorin viran täyttömenette-
lystä, puolustusvoimista annetun lain 
38 §:ssä tarkoitettujen asiantuntijoiden va-
linnasta, toiminnasta ja tehtävästä, opetuk-
sen järjestelystä, opiskelijavalintamenettelys-
tä, opiskelijoiden arvostelusta ja tarvittaessa 
muistakin opintoja koskevista asioista määrä-
tään puolustusvoimain komentajan vahvista-
massa johtosäännössä. Toimivallasta antaa 
johtosäännössä tarkempia määräyksiä muual-
la kuin Maanpuolustuskorkeakoulussa annet-
tavan sotatieteellisen opetuksen ohjauksesta 
säädetään 10 §:n 1 momentissa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan          päivänä 
kuuta 20  . 
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Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 
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Asetusluonnokset 

 
 

Tasavallan presidentin asetus 

toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttami-
sesta 

Annettu Helsingissä      päivänä     kuuta 20 

————— 
Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministerin esittelystä, 
muutetaan toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa 23 päivänä marraskuuta 2007 annetun ta-

savallan presidentin asetuksen (1089/2007) 2, 4 ja 6 § seuraavasti: 
 

2 § 

Käskyvaltasuhteet  

Rikoslain (39/1889) 45 luvun 27 §:ssä tar-
koitettu sotilas on sotilaskäskyasioissa soti-
lasesimiehensä alainen.  

Pääesikunnan päällikkö, maavoimien ko-
mentaja, merivoimien komentaja, ilmavoimi-
en komentaja ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
rehtori ovat sotilaskäskyasioissa välittömästi 
puolustusvoimain komentajan alaisia.  

Sotilasläänin komentaja on sotilaskäsky-
asioissa maavoimien komentajan alainen. 
Varuskunnan päällikkö on tässä tehtävässään 
sotilaskäskyasioissa sotilasläänin komentajan 
alainen.  

Sotilaslaitoksen johtaja, joukko-osaston 
komentaja ja muun hallintoyksikön johtaja 
ovat sotilaskäskyasioissa puolustusvoimista 
annetun lain (551/2007) 28 §:n 2 momentissa 
säädetyn alaisuussuhteensa mukaisesti pää-
esikunnan päällikön, maavoimien komenta-
jan, merivoimien komentajan, ilmavoimien 
komentajan tai sotilasläänin komentajan alai-
sia.  

4 § 

Puolustushaaran komentajan ratkaisuvalta  

Maavoimien komentaja, merivoimien ko-
mentaja ja ilmavoimien komentaja ratkaise-
vat puolustushaaraansa sekä suoraan alais-
tensa hallintoyksiköiden sotilaallista toimin-
taa ja poikkeusoloihin varautumista koskevat 
sotilaskäskyasiat.  

Maavoimien komentaja ratkaisee lisäksi 
sotilasläänien sotilaallista toimintaa ja poik-
keusoloihin varautumista koskevat sotilas-
käskyasiat. 
 

6 §  

Sotilasläänin komentajan ratkaisuvalta  

Sotilasläänin komentaja ratkaisee alaisensa 
sotilasläänin, muun kuin joukko-osaston ko-
koonpanoon kuuluvan aluetoimiston, joukko-
osaston ja maavoimien maakuntajoukon soti-
laallista toimintaa ja poikkeusoloihin varau-
tumista koskevat sotilaskäskyasiat.  

——— 
Tämä asetus tulee voimaan           päivänä        

kuuta 20  . 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin. 

 
 ————— 
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Tasavallan presidentin asetus 

sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta annetun tasavallan presi-
dentin asetuksen 16 §:n muuttamisesta 

Annettu Helsingissä      päivänä     kuuta 20 

————— 
Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministerin esittelystä, 
muutetaan sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta 28 päivänä jou-

lukuuta 2007 annetun tasavallan presidentin asetuksen (1490/2007) 16 § seuraavasti: 
 

16 § 

Toimivalta sotilasarvoon ylentämiseen ja 
palvelusarvon antamiseen  

Toimivallasta ylentää upseerin, erikoisup-
seerin ja eräisiin opistoupseerin sotilasarvoi-
hin sekä antaa kenraalin sotilasarvoa vastaa-
va palvelusarvo säädetään puolustusvoimista 
annetun lain 40 §:n 1 momentissa.  

Sotilaspappina tai sotilasvirkamiehenä pal-
velevan palvelusarvon antaa puolustusvoi-
main komentaja.  

Aliupseerina ja määräaikaisena aliupseeri-
na palvelevan ylentää sotilasmestariksi ja sitä 
vastaavan palvelusarvon antaa pääesikunnan 
päällikkö, ylivääpeliksi ja ylipursimieheksi 
ylentää ja niitä vastaavan palvelusarvon an-
taa maavoimien, ilmavoimien tai merivoimi-
en komentaja tai puolustusvoimien henkilös-
töpäällikkö. Vääpeliksi ja pursimieheksi sekä 
niitä alempiin sotilasarvoihin ylentää sekä 
niitä vastaavan palvelusarvon antaa joukko-
osaston komentaja tai muu hallintoyksikön 
päällikkö.  

Puolustusvoimien palveluksessa olevan si-
viilihenkilön ylentää sotilasmestariksi pää-
esikunnan päällikkö ja ylivääpeliksi ja yli-
pursimieheksi maavoimien, merivoimien tai 
ilmavoimien komentaja tai puolustusvoimien 
henkilöstöpäällikkö. Vääpelin ja pursimiehen 
sekä niitä alempaan sotilasarvoon ylentää 
joukko-osaston komentaja tai muu hallinto-
yksikön päällikkö.  

Edellä 12 §:ssä tarkoitetun Maanpuolustus-
korkeakoulun opiskelijan palvelusarvon an-
taa Kadettikoulun, Maasotakoulun, Meriso-
takoulun tai Ilmasotakoulun johtaja.  

Reserviin ja varareserviin kuuluvan ylentää 
miehistön ja aliupseerin sotilasarvoihin soti-
lasläänin komentaja. Edellä 10 §:n 1 kohdas-
sa ja 11 §:ssä tarkoitettuihin sotilasarvoihin 
ylentää joukko-osaston komentaja tai muu 
hallintoyksikön päällikkö. 

——— 
Tämä asetus tulee voimaan           päivänä        

kuuta 20  . 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin. 

 
————— 
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Valtioneuvoston asetus 

maan jakamisesta sotilaslääneihin ja aluetoimistoihin annetun valtioneuvoston asetuksen 
2 §:n muuttamisesta 

Annettu Helsingissä      päivänä    kuuta 20  

————— 
 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, 
muutetaan maan jakamisesta sotilaslääneihin ja aluetoimistoihin 1 päivänä marraskuuta 

2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (961/2007) 2 § seuraavasti: 
 

2 § 

Sotilasläänit  

Sotilasläänejä ovat:  
1) Etelä-Suomen sotilaslääni, joka muodos-

tuu Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Helsingin 
aluetoimiston toimialueesta; 

2) Länsi-Suomen sotilaslääni, joka muo-
dostuu Pohjanmaan, Pirkanmaan, Varsinais-
Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-
Hämeen ja Keski-Suomen aluetoimiston toi-
mialueesta; 

3) Itä-Suomen sotilaslääni, joka muodostuu 
Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-
Karjalan, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson 
aluetoimiston toimialueesta; sekä 

4) Pohjois-Suomen sotilaslääni, joka muo-
dostuu Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun 
ja Ylä-Lapin aluetoimiston toimialueesta.  

——— 
Tämä asetus tulee voimaan           päivänä        

kuuta 20  . 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin. 

 
————— 
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Valtioneuvoston asetus 

puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä      päivänä    kuuta 20  

————— 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, 
muutetaan puolustusvoimista 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuk-

sen (1319/2007) 7 §:n 3 momentti, 12 §:n 2 momentin 3 kohta, 14 ja 16 §, sekä   
lisätään 7 §:n 1 momenttiin uusi 8 kohta, jolloin nykyinen 8 ja 9 kohta siirtyvät 9 ja 10 koh-

daksi, seuraavasti: 
 

7 § 

Puolustusvoimien virat 

Puolustusvoimissa on: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) sotilasprofessorin virkoja;  
9) kirjastonjohtajan, laskentapäällikön, mu-

seonjohtajan, proviisorin, puolustusvoimien 
asessorin, puolustusvoimien ylieläinlääkärin, 
pääsihteerin, räjähdysainetarkastajan ja tut-
kimusjohtajan virka; 

10) eläinlääkärin, erikoislääkärin, erikois-
suunnittelijan, erikoistutkijan, hammaslääkä-
rin, kaupallisen sihteerin, kieliasiantuntijan, 
kiinteistöpäällikön, kirjastonhoitajan, laki-
miehen, lääkärin, osastonjohtajan, osaston-
lääkärin, osastopäällikön, professorin, psyko-
login, sosiaalipäällikön, sotilaslakimiehen, 
sotilassairaalan ylilääkärin, tiedotuspäällikön, 
tietohallintopäällikön, toimistopäällikön, tut-
kijan, vanhemman lehtorin, ylikielenkääntä-
jän, ylilääkärin ja ylitarkastajan virkoja. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Upseerin virkoja ovat 1 momentin 1 – 3 ja 
8 kohdassa tarkoitetut virat ja sotilasvirkoja 
ovat 1 momentin 1 – 8 kohdassa tarkoitetut 
virat. 
 

12 § 

Erityiset kelpoisuusvaatimukset muihin puo-
lustusvoimien virkoihin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lisäksi vaaditaan: 

— — — — — — — — — — — — — —  

3) professorilta ja sotilasprofessorilta tie-
teellinen pätevyys, opetustaito ja käytännön 
perehtyneisyys tehtäväalaan;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

14 § 

Arvonimet 

Tutkimusjohtajalle, pääsihteerille ja osas-
tonjohtajalle, jolla on professorilta vaadittava 
tieteellinen pätevyys ja opetustaito, voidaan 
myöntää professorin arvonimi. Arvonimen 
myöntää virkaan nimittävä viranomainen. 
 

16 § 

Viran haettavaksi julistaminen 

Sen lisäksi, mitä puolustusvoimista anne-
tun lain 38 a §:ssä säädetään, pääesikunta ju-
listaa haettavaksi puolustusvoimien asesso-
rin, pääsihteerin, tutkimusjohtajan, osaston-
johtajan, erikoislääkärin, osastopäällikön, 
toimistopäällikön, kirjastonjohtajan, räjäh-
dysainetarkastajan, museonjohtajan ja eri-
koistutkijan virat. 

Muut kuin 1 momentissa tarkoitetut virat 
voidaan täyttää niitä haettavaksi julistamatta. 
Tarvittaessa ne julistaa haettavaksi 15 §:n 2 
momentin 5 kohdassa tarkoitettu viranomai-
nen. 

——— 
Tämä asetus tulee voimaan           päivänä        

kuuta 20  . 
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Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-

lyttämiin toimenpiteisiin. 

 
————— 

 


