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Puolustusministeriölle

Puolustusministeriö asetti 10. päivänä toukokuuta 2010 työryhmän uudistamaan soti-
laskäskyasioiden päätöksentekomenettelyä koskevaa sääntelyä.

Tasavallan presidentin, puolustusvoimain komentajan ja muiden sotilasesimiesten 
ratkaisuvallasta sekä päätöksentekomenettelystä sotilaskäskyasioissa säädetään puo-
lustusvoimista annetussa laissa (551/2007). 

Perustuslain tarkistamiskomitean kannanoton (Oikeusministeriön mietintöjä ja lau-
suntoja 9/2010) mukaan ylipäällikön päätöksentekomenettelyssä parlamentaarisia 
piirteitä tulisi edelleen vahvistaa.

Työryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotus uudeksi sotilaskäskyasioiden päätöksen-
tekomenettelyä koskevaksi sääntelyksi puolustusvoimista annettuun lakiin. Uudista-
misen keskeisiä tavoitteita olivat lainsäädännön selkeyttäminen ja päätöksentekome-
nettelyn parlamentaaristen piirteiden vahvistaminen.  

Työryhmän tuli laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Tavoitteena on, 
että puolustusvoimista annetun lain muutokset tulisivat voimaan 1. päivänä maalis-
kuuta 2012 samaan aikaan kuin perustuslain muutokset. 

Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kansanedustaja Markku Laukkanen, Keskus-
tan eduskuntaryhmä, ja varapuheenjohtajiksi kansanedustaja Ilkka Kanerva, Kan-
sallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä, ja kansanedustaja Saara Karhu, Sosiaalide-
mokraattinen eduskuntaryhmä. Työryhmän jäseniksi nimettiin neuvonantaja Jukka 
Lindstedt tasavallan presidentin kansliasta, EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salo-
vaara valtioneuvoston kansliasta, oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta ulkoasiainminis-
teriöstä, lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen oikeusministeriöstä, kansliapäällikkö 
Ritva Viljanen sisäasiainministeriöstä, hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana Seppo Ki-
pinoinen puolustusministeriöstä ja Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Mark-
ku Koli Pääesikunnasta.



Puolustusministeriö Sotilaskäskytyöryhmän mietintö

Työryhmän päätoimisena sihteerinä toimi vanhempi hallitussihteeri Anna Korhola 
puolustusministeriöstä. Muina sihteereinä toimivat vanhempi hallitussihteeri Minna-
maria Nurminen puolustusministeriöstä ja apulaisosastopäällikkö Tuija Sundberg Pää-
esikunnasta.

Työryhmän tuli antaa mietintönsä viimeistään 31. päivänä maaliskuuta 2011.  Työryh-
män esityksestä puolustusministeriö jatkoi työryhmän määräaikaa 30. päivään huhti-
kuuta 2011. 

Työryhmä otti nimekseen sotilaskäskytyöryhmä. Työryhmä on työnsä aikana pitänyt 
18 kokousta.

Työryhmä kuuli seuraavia sotilaskäskyasioiden päätöksentekomenettelyyn  
osallistuneita henkilöitä:

kansliapäällikkö Päivi Kairamo-Hella, tasavallan presidentin kanslia
valtiosihteeri Risto Volanen, valtioneuvoston kanslia
eduskunnan I varapuhemies Seppo Kääriäinen
puolustusvoimain komentaja Ari Puheloinen
entinen pääministeri, kansanedustaja Matti Vanhanen
Rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen
entinen puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala
puolustusministeri Jyri Häkämies

Lisäksi työryhmä kuuli seuraavia ulkopuolisia asiantuntijoita:

professori (emeritus) Antero Jyränki
professori (emeritus) Mikael Hidén
ministeri Christoffer Taxell
korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg
apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen, oikeuskanslerinvirasto

Työryhmän mietintöön on jätetty kolme eriävää mielipidettä, jotka ovat  
mietinnön liitteenä.
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Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa kunnioittavasti mietintönsä  
puolustusministeriölle.

Helsingissä 4. päivänä toukokuuta 2011
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Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 
puolustusvoimista annettua lakia. Eh-
dotetulla lailla vahvistettaisiin parla-
mentaarista vastuukatetta sotilaskäsky-
asioiden päätöksentekomenettelyssä ja 
selkeytettäisiin sotilaskäskyasioita kos-
kevaa sääntelyä. 

Esityksessä ehdotetaan, että tasaval-
lan presidentti päättäisi laajakantoisista 
tai periaatteellisesti merkittävistä soti-
laskäskyasioista valtioneuvostossa puo-
lustusministerin esittelystä ilman val-
tioneuvoston ratkaisuehdotusta. 

Muut ylipäällikön ratkaistavat soti-
laskäskyasiat presidentti ratkaisisi val-
tioneuvoston ulkopuolella puolustusmi-

nisterin esittelystä. Puolustusministeri 
voisi myös päättää, että tällaisen muun 
sotilaskäskyasian esittelisi presidentille 
puolustusvoimain komentaja.

Lakiin ehdotetaan myös nimen-
omaista säännöstä presidentin oikeu-
desta määrätä ajankohta, jolloin soti-
laskäskyasia olisi hänelle esiteltävä.

Puolustusvoimain komentajalla oli-
si oikeus olla läsnä ja lausua käsityk-
sensä aina sotilaskäskyasiaa presiden-
tille esiteltäessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tule-
maan voimaan samaan aikaan kuin 
Suomen perustuslain muutokset 1 päi-
vänä maaliskuuta 2012.

EHDOTUS:

Hallituksen esitys Eduskunnalle 
laiksi puolustusvoimista annetun  
lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

—————
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1 Johdanto

Suomen perustuslain (731/1999) 128 §:n 
mukaan tasavallan presidentti on puo-
lustusvoimien ylipäällikkö. Ylipäälli-
könvallan alaan kuuluvista sotilaskäsky-
asioista presidentti päättää perustuslain 
58 §:n 5 momentin mukaan ministerin 
myötävaikutuksella sen mukaan kuin 
lailla tarkemmin säädetään. 

Presidentin päätöksentekomenet-
telystä sotilaskäskyasioissa säädetään 
puolustusvoimista annetussa laissa 
(551/2007). Säännökset sotilaskäsky-
asioiden päätöksentekomenettelystä si-
sällytettiin lakiin alun perin perustus-
lakiuudistuksen yhteydessä vuonna 
2000. Puolustusvoimista annetun lain 1 
päivänä tammikuuta 2008 voimaan tul-
leessa kokonaisuudistuksessa sotilas-
käskyasioiden esittelyvaltaa siirrettiin 
puolustusvoimain komentajalta puo-
lustusministerille. Muutoksella pyrit-
tiin lisäämään parlamentaarista myötä-
vaikutusta sotilaskäskyasioissa.  

Lain mukaan presidentti päät-
tää sotilaskäskyasioista pääsääntöises-
ti valtioneuvoston ulkopuolella niin 
sanotussa kabinettiesittelyssä. Puolus-
tusministeri esittelee presidentille soti-
laallisen puolustuksen keskeisiin perus-

teisiin kuuluvat sotilaskäskyasiat siltä 
osin kuin ne liittyvät puolustusministe-
riön strategiseen suunnitteluun. Muut 
sotilaskäskyasiat esittelee presidentil-
le puolustusvoimain komentaja. Puo-
lustusvoimain komentajan esitellessä 
sotilaskäskyasiaa presidentille puolus-
tusministerillä on oikeus olla läsnä ja 
lausua käsityksensä asiasta. Presidentin 
päättäessä laajakantoisista tai periaat-
teellisesti merkittävistä sotilaskäskyasi-
oista puolustusministerillä on velvolli-
suus ja pääministerillä oikeus olla läsnä 
ja lausua käsityksensä asiasta. 

Perustuslain tarkistamiskomitea to-
tesi mietinnössään (Oikeusministeriön 
mietintöjä ja lausuntoja 9/2010), että 
puolustusvoimista annetun lain mää-
rittely on puolustusministerin esitte-
lyvallan osalta jossakin määrin tul-
kinnanvarainen. Komitea katsoi, että 
ylipäällikön päätöksentekomenettelyn 
parlamentaaristen piirteiden vahvista-
minen ja menettelyn selkeyttäminen 
olisi perusteltua. Komitean kannan-
oton mukaan ylipäällikön päätöksente-
komenettelyssä parlamentaarisia piir-
teitä tulisi edelleen vahvistaa.

YLEISPERUSTELUT
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2 Ny ky ti la

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö

2.1.1  Sotilaskäskyasiat

Puolustusvoimissa ja rajavartiolaitok-
sessa käsiteltävät asiat on perinteisesti 
jaoteltu sotilaskäskyasioihin ja hallin-
toasioihin. 

Asevoimille on yleisesti ominaista 
suorat käskyvaltasuhteet ja toimiminen 
yhtenäisen johdon alla. Puolustusvoi-
mat ja rajavartiolaitos ovat sotilaalli-
sesti järjestettyjä organisaatioita.  Puo-
lustusvoimista annetun lain 30 §:n ja 
rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun 
lain (577/2005) 6 §:n mukaan puolus-
tusvoimien ja rajavartiolaitoksen sisäi-
nen järjestys on sotilaallinen.

Ylipäällikön alaisena sotilaallise-
na organisaationa puolustusvoimi-
en välitön johto ja valvonta kuuluvat 
puolustusvoimain komentajalle. Hal-
linnollisesti puolustusvoimat on puo-
lustusvoimista annetun lain 24 §:n 1 
momentin mukaan puolustusminis-
teriön alainen. Pääesikunnalla on lain 
26 §:n mukaan eräänlainen kaksois-
rooli: se on sekä puolustusvoimien 
johtoesikunta että valtion keskushal-
lintoon kuuluva viranomainen.

Rajavartiolaitos on rajavartiolai-
toksen hallinnosta annetun lain 3 §:n 
mukaan sisäasiainministeriön johdon 
ja valvonnan alaisena toimiva valtion 
keskushallintoon kuuluva viranomai-
nen. Rajavartiolaitosta johtaa saman 
pykälän mukaan sisäasiainministeri-
össä rajavartiolaitoksen päällikkö. Ra-
javartiolaitoksen esikunta toimii raja-

vartiolaitoksen johtoesikuntana ja on 
samalla sisäasiainministeriön rajavar-
tio-osasto.  

Lainsäädännössä ei ole kattavasti ja 
yksiselitteisesti määritelty sotilaskäs-
kyasian ja hallintoasian käsitteitä. Tä-
män vuoksi myös täsmällinen rajanve-
to ylipäällikön vallan alaan kuuluvien 
sotilaskäskyasioiden sekä puolustus-
voimia ja rajavartiolaitosta koskevi-
en hallinnollisten asioiden välillä on 
vaikeasti määriteltävissä. Hallintolain 
(434/2003) soveltamisalan rajauksen 
mukaan hallintolakia ei sovelleta soti-
laskäskyihin.

Sotilaskäskyasioille on ominais-
ta, että asianomainen esimies ratkai-
see ne sotilaallisen esimiesasemansa 
perusteella. Sotilaskäskyjen tarkoi-
tuksena on sotilaallisesti järjestetyn 
joukon tai siihen kuuluvan sotilaan 
johtaminen tai sotilaallisen tehtävän 
valmistelu tai toteuttaminen. Tyypil-
lisinä sotilaskäskyasioina on pidet-
ty sotilaallisten toimenpiteiden val-
mistelua ja johtamista, asevelvollisten 
kouluttamista sekä sotilaallisen jou-
kon sisäisen hengen, kurin ja järjes-
tyksen ylläpitämistä. Lisäksi sotilas-
arvossa ylentämisen on perinteisesti 
katsottu olevan sotilaskäskyasia. Oi-
keuskirjallisuudessa myös sotilaiden 
tehtävään määräämistä on pidetty so-
tilaskäskyasiana.

Sotilaskäskyn noudattamatta jät-
täminen on sanktioitu rikoslain 
(39/1889) 45 luvussa. Vakiintunees-
ti on myös katsottu, että sotilaskäs-
kyasioissa tehdyistä päätöksistä ei 
voi valittaa. Sotilaskäskyjen merki-
tys korostuu sotilaiden välittömäs-
sä johtamisessa ja tähän toimintaan 
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kouluttamisessa. Sotilaskäskyasioita 
koskevalta päätöksentekomenettelyl-
tä onkin tämän vuoksi edellytetty eri-
tyisesti kriisiaikana nopeutta, jousta-
vuutta ja tehokuutta. 

2.1.2  Päätöksenteko 
sotilaskäskyasioissa 

Perustuslaki

Vuoden 2000 perustuslakiuudistuk-
sessa pidettiin perusteltuna osoittaa 
ylipäällikön toimivalta edelleen tasa-
vallan presidentille hänen aseman-
sa vuoksi valtion päänä. Perustuslain 
säätämiseen johtaneen hallituksen esi-
tyksen (HE 1/1998 vp) mukaan puo-
lustusvoimien ylin päällikkyys liittyy 
läheisesti myös presidentin tehtäviin 
Suomen ulkopolitiikan johdossa. Täs-
sä suhteessa presidentin valtiosään-
töistä asemaa määrittää hallituksen 
esityksen mukaan myös perustus-
lain 93 §:n 1 momentin säännös, jon-
ka mukaan presidentti päättää sodasta 
ja rauhasta eduskunnan suostumuk-
sella. Presidentti päättää perustuslain 
129 §:n nojalla valtioneuvoston esi-
tyksestä myös puolustusvoimien liike-
kannallepanosta.  

Perustuslain 58 §:n 5 momentti, jos-
sa säädetään presidentin päätöksente-
osta sotilaskäskyasioissa, sai lopullisen 
muotonsa eduskunnan perustuslaki-
valiokunnassa. Hallituksen esitykses-
sä pidettiin riittävänä, että presidentti 
päättää sotilaskäskyasioista ”sen mu-
kaan kuin laissa säädetään”.  Perustus-
lakivaliokunta katsoi mietinnössään 
(PeVM 10/1998 vp), että ehdotus ei 
täysin vastannut hallituksen esitykses-

tä muutoin ilmenevää yleistä suunta-
usta lisätä perustuslain parlamentaari-
sia aineksia. 

Perustuslakivaliokunnan mukaan 
puolustusvoimien ylin päällikkyys 
liittyi läheisesti presidentin tehtäviin 
Suomen ulkopolitiikan johdossa. Tätä 
perusteltiin muun muassa sillä, että 
kansainvälinen yhteistyö oli lisään-
tynyt ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
alalla ja siten myös puolustuspoliitti-
seen päätöksentekoon vaikuttavasti. 
Valiokunta totesi, että ulkopolitiikan 
hoidossa presidentti oli sidottu perus-
tuslaissa tiiviiseen yhteistoimintaan 
valtioneuvoston kanssa. Valiokun-
nan mukaan tämän kanssa ei ollut so-
pusoinnussa, että presidentin päätök-
sentekoa puolustusvoimia koskevissa 
asioissa ei perustuslakiehdotukses-
sa kytketty kaikin osin ministerimyö-
tävaikutukseen, vaan pelkästään pe-
rustelujen tasolla annettiin ymmärtää 
olevan mahdollista lisätä lailla presi-
dentin päätöksenteon parlamentaari-
sia piirteitä sotilaskäskyasioissa. Va-
liokunnan mielestä valtiosäännön 
sisäisen johdonmukaisuuden vuoksi 
presidentin päätöksenteko sotilaskäs-
kyasioissa piti sitoa perustuslain teks-
tissä ministerin myötävaikutukseen. 
Valiokunta muutti tällä perusteella eh-
dotettua 58 §:n 5 momenttia niin, että 
sen mukaan presidentti päättää soti-
laskäskyasioista ministerin myötävai-
kutuksella sen mukaan kuin lailla tar-
kemmin säädetään.

Valiokunnan mukaan muutetussa 
muodossaan 5 momentti merkitsee lain-
säätäjään kohdistuvaa toimeksiantoa sel-
laisten säännösten aikaansaamisesta, 
joilla selvennetään sotilaskäskyasioiden 
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päätöksenteon kokonaisuutta. Puolus-
tusvoimia ja rajavartiolaitosta koskevassa 
lainsäädännössä tulee määritellä, missä 
asioissa kyseistä päätöksentekomenette-
lyä käytetään, sekä tasavallan presidentin 
ja puolustusvoimain komentajan päätös-
valtasuhteet niissä, ja liittää ministeri-
myötävaikutus presidentin päätöksente-
koon sotilaskäskyasioissa. 

Perustuslakivaliokunta totesi, että 
58 §:n 5 momenttiin liittyy sääntely-
varaus, jonka mukaan päätöksenteko-
menettely määräytyy sen mukaan kuin 
lailla säädetään. Sääntelyvarauksella on 
valiokunnan mukaan kaksi merkittä-
vää ulottuvuutta. Lailla tulee ensiksi-
kin säätää siitä, mitkä sotilaskäskyasiat 
presidentti päättää. Joidenkin sotilas-
käskyasioiden päätöksenteko voidaan 
osoittaa puolustusvoimain komenta-
jan toimivaltaan. Tähän toimivaltalin-
jaukseen kuuluu oleellisena osana soti-
laskäskyasioiden aineellis-sisällöllinen 
määrittely.

Toiseksi sääntelyvarausta sitoo pe-
rustuslakivaliokunnan mukaan sisällöl-
lisesti perustuslaissa se, että siltä osin 
kuin presidentti päättää sotilaskäskyasi-
oista, hänen päätöksentekonsa tulee ta-
pahtua ministerin myötävaikutuksella. 
Tämä on valiokunnan mukaan perus-
tuslaista presidentin päätöksentekome-
nettelyyn kohdistuva vähimmäisvaa-
timus. Valiokunnan mukaan kyseinen 
ministeri voisi olla lähinnä pääministe-
ri tai puolustusministeri. Hänet on mah-
dollista lailla liittää päätöksentekoon 
esittelijänä tai muullakin tavoin. Presi-
dentin päättäessä sotilaskäskyasioista 
ministerin esittelystä esittely voitaisiin 
valiokunnan mukaan järjestää tapah-
tuvaksi valtioneuvoston istunnon ulko-

puolella tai valtioneuvoston säännön-
mukaisia muotoja noudattaen.

Käsitellessään vuonna 2000 pe-
rustuslakiuudistukseen liittyvää hal-
lituksen esitystä puolustusvoimis-
ta annetun lain muuttamiseksi (HE 
172/1999 vp) perustuslakivaliokunta 
totesi (PeVM 2/2000 vp) perustuslain 
58 §:n 5 momenttiin liittyen, että sii-
hen sisältyvä sääntelyvaraus osoittaa, 
että presidentin päätöksentekoa soti-
laskäskyasioissa koskevan sääntelyn 
yksityiskohtainen sisältö määräytyy 
perustuslain ja tavallisen lain muodos-
taman kokonaisuuden pohjalta. Valio-
kunnan mukaan sääntelyvarauksen 
sanamuoto ”sen mukaan kuin lailla 
tarkemmin säädetään” on lainsäätäjän 
harkintavaltaa rajaavampi kuin esi-
merkiksi avoin lailla säätämiseen viit-
taava sanonta olisi (ks. PeVM 10/1998, 
s. 12/I). Valiokunnan käsityksen mu-
kaan perustuslaki pitääkin tältä osin 
ymmärtää siten, että ministerimyötä-
vaikutuksen tulee liittyä presidentin 
päätöksentekoon sotilaskäskyasioissa 
aina silloin, kun päätöksenteon tällai-
nen parlamentaarinen piirre on asial-
lisesti perusteltu.

Hallituksen esityksen mukaan pe-
rustuslain 58 §:n 5 momentin edel-
lyttämä ministerimyötävaikutus olisi 
toteutunut vain puolustusministerin 
läsnäolo-oikeutena presidentin päät-
täessä sotilaskäskyasioista. Esityksen 
perustelujen mukaan presidentti oli-
si voinut päättää sotilaskäskyasiasta il-
man ministerin läsnäoloa silloin, kun 
tämän läsnäoloa ei voida pitää välttä-
mättömänä, kuten esimerkiksi presi-
dentin päättäessä puolustusvoimien 
joukko-osaston perinneasiasta. Pe-
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rustuslakivaliokunta totesi mietin-
nössään yhtyvänsä tästä esimerkistä 
välittyvään käsitykseen, ettei perus-
tuslaissa tavoiteltu parlamentaaristen 
ainesten lisääminen sotilaskäskyasioi-
den päätöksentekoon aina vaadi mi-
nisterin läsnäoloa. Valiokunnan mie-
lestä tämä tavoite kuitenkin edellyttää 
ministerin läsnäoloa presidentin päät-
täessä periaatteellisesti merkittävistä 
sotilaskäskyasioista.  

Perustuslakivaliokunta totesi, että 
lakiehdotuksen saattamiseksi sopu-
sointuun perustuslain 58 §:n 5 mo-
mentin kanssa lakia oli täydennettävä 
säännöksellä ministerin läsnäolovel-
vollisuudesta merkittävien sotilaskäs-
kyasioiden päätöksenteossa. Koska la-
kiehdotuksessa ei valiokunnan mukaan 
ollut erikseen kiinnitetty huomioita 
pääministerin asemaan valtioneuvos-
ton ulko- ja turvallisuuspoliittista va-
liokuntaa koskevaa mainintaa lukuun 
ottamatta, valiokunta lisäsi säännök-
sen pääministerin läsnäolo-oikeudes-
ta esiteltäessä periaatteellisesti merkit-
tävää sotilaskäskyasiaa presidentille. 
Valiokunnan mielestä tarkoituksena ei 
kuitenkaan ollut, että pääministeri tur-
vautuisi läsnäolo-oikeuteen säännön-
mukaisesti, vaan pelkästään erittäin 
tärkeissä päätöksentekotilanteissa. 

 Hallituksen esityksen mukaan pre-
sidentti voi myös omasta aloitteestaan 
tai puolustusministerin esityksestä siir-
tää sotilaskäskyasian ratkaistavakseen 
valtioneuvostossa. Esityksen peruste-
lujen mukaan puolustusvoimien soti-
laallista toimintaa ja järjestystä koske-
valla sotilaskäskyasialla voi joissakin 
tapauksissa olla esimerkiksi siinä mää-
rin mittavia ulko-, turvallisuus- tai yh-

teiskuntapoliittisia vaikutuksia, että 
oli perusteltua, että presidentti päät-
täisi asiasta valtioneuvostossa. Ehdo-
tuksen mukaan sotilaskäskyasian esit-
telisi presidentille valtioneuvostossa 
puolustusministeri, eikä siinä tehtäi-
si valtioneuvoston ratkaisuehdotusta. 
Perustuslakivaliokunta totesi säännök-
sen johdosta, että perustuslaissa sääde-
tyn ministerimyötävaikutuksen kan-
nalta kyseinen päätöksentekomenettely 
ei ollut ongelmallinen. Valiokunta viit-
tasi mietintöönsä perustuslakiuudis-
tuksesta ja totesi, että siinä itse asias-
sa mainittiin päätöksenteko ministerin 
esittelystä tyypillisenä ministerimyötä-
vaikutuksen muotona. 

Hallituksen esityksessä puolustusvoi-
malaiksi (HE 264/2006 vp) ehdotettiin 
presidentin päätöksentekomenettelyä 
sotilaskäskyasioissa koskevaa sääntelyä 
tarkistettavaksi niin, että tiettyjä puo-
lustusvoimain komentajan esiteltäviin 
kuuluvia sotilaskäskyasioita siirrettäi-
siin puolustusministerin esiteltäviksi. 
Hallituksen esityksen mukaan perustus-
lain edellyttämän ministerin myötävai-
kutuksen, valtioneuvostossa tapahtuvan 
valmistelun, päätöksenteon laillisuus-
valvonnan, ministeriön ohjausvastuun 
hallinnonalan strategisissa asioissa ja tu-
losjohtamisen mahdollistamiseksi tuli 
sotilaskäskyasioiden esittelymenettelyä 
muuttaa. Hallituksen esityksen mukaan 
puolustusvoimista annetun lain senhet-
kinen tulkintakäytäntö oli ristiriidas-
sa perustuslain tarkoituksen ja tavoittei-
den kanssa. Sellaiset asiakokonaisuudet, 
jotka merkityksellisyytensä vuoksi tuli 
valmistella ministeriötasolla, valmistel-
tiin keskusvirastotasolla. Tämän vuoksi 
sotilaskäskyasioiden päätöksentekome-
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nettelyä ehdotettiin muutettavaksi siten, 
että puolustusministeri esittelisi presi-
dentille valtakunnan sotilaallisen puo-
lustuksen keskeisiin perusteisiin kuulu-
vat sotilaskäskyasiat siltä osin kuin ne 
liittyvät puolustusministeriön strategi-
seen suunnitteluun. Uudistuksella pyrit-
tiin lisäämään parlamentaarista myötä-
vaikutusta sotilaskäskyasioissa.  

Perustuslakivaliokunta totesi halli-
tuksen esityksestä antamassaan lausun-
nossa (PeVL 51/2006 vp), että ehdotus 
presidentin päätöksenteon kytkemises-
tä sotilaskäskyasioissa puolustusminis-
terin esittelyyn oli hyvin sopusoinnussa 
perustuslakia säädettäessä omaksuttu-
jen lähtökohtien kanssa. 

Puolustusvoimista annettu laki ja 
asevelvollisuuslaki

Tarkemmat laintasoiset säännökset 
päätöksenteosta sotilaskäskyasioissa si-
sältyvät puolustusvoimien osalta puo-
lustusvoimista annettuun lakiin ja ase-
velvollisuuslakiin (1438/2007). 

Puolustusvoimista annetun lain 
31 §:n 1 momentin mukaan tasaval-
lan presidentti päättää valtakunnan so-
tilaallisen puolustuksen keskeisistä 
perusteista, sotilaallisen puolustusval-
miuden merkittävistä muutoksista, so-
tilaallisen puolustuksen toteuttamisen 
periaatteista sekä muista puolustusvoi-
mien sotilaallista toimintaa ja sotilaal-
lista järjestystä koskevista laajakantoi-
sista tai periaatteellisesti merkittävistä 
sotilaskäskyasioista. Saman pykälän 2 
momentin mukaan presidentti päättää 
sotilaskäskyasiana myös sotilasarvos-
sa ylentämisestä sen mukaan kuin täs-
sä laissa säädetään. Pykälän 3 momen-

tissa säädetään presidentin oikeudesta 
ottaa päätettäväkseen puolustusvoimain 
komentajan tai muun sotilasesimiehen 
ratkaistavaksi osoitettu sotilaskäskyasia. 
Saman 3 momentin mukaan puolustus-
voimain komentajan tulee antaa tietoja 
presidentille ja puolustusministerille so-
tilasesimiesten toimivaltaan kuuluvista 
merkittävistä sotilaskäskyasioista. 

Lain 33 §:ssä säädetään puolustusvoi-
main komentajan ja muiden sotilasesi-
miesten päätöksenteosta sotilaskäskyasi-
oissa. Pykälän mukaan puolustusvoimain 
komentaja ratkaisee muut kuin tasaval-
lan presidentin päätettävät sotilaskäsky-
asiat, jollei niitä ole säädetty tai määrätty 
muun sotilasesimiehen päätettäväksi. Sa-
man säännöksen mukaan sotilasesimies 
voi ottaa päätettäväkseen alaisensa rat-
kaistavaksi osoitetun sotilaskäskyasian. 
Puolustusvoimain komentajan ja alem-
pien sotilasesimiesten välisestä toimival-
lan jaosta säädetään tasavallan presiden-
tin asetuksella.   

Lain 30 §:n mukaan sotilasvirassa 
palveleva virkamies esittelee puolus-
tusvoimain komentajan tai muun so-
tilasesimiehen ratkaistavaksi osoitetun 
sotilaskäskyasian ja varmentaa sotilas-
esimiehen siitä tekemän päätöksen.    

Presidentin päätöksentekomenette-
lystä sotilaskäskyasioissa säädetään lain 
32 §:ssä. Pykälän 1 momentin mukaan 
tasavallan presidentti ratkaisee 31 §:n 
1 momentissa tarkoitetut sotilaalli-
sen puolustuksen keskeisiin perustei-
siin kuuluvat sotilaskäskyasiat puolus-
tusministerin esittelystä siltä osin kuin 
ne liittyvät puolustusministeriön stra-
tegiseen suunnitteluun. Päätöksenteko 
tapahtuu valtioneuvoston ulkopuolel-
la. Kyseessä on niin sanottu kabinetti-
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esittely. Presidentin päätökset varmen-
taa puolustusministeri. Pääministerillä 
ja puolustusvoimain komentajalla on 
tuolloin oikeus olla läsnä ja lausua kä-
sityksensä asiasta. 

Lain 32 §:n 2 momentin mukaises-
ti presidentti ratkaisee muut sotilas-
käskyasiat puolustusvoimain komen-
tajan esittelystä. Päätökset varmentaa 
puolustusvoimain komentaja. Soti-
laskäskyasiaa presidentille esiteltä-
essä puolustusministerillä on oike-
us olla läsnä ja lausua käsityksensä 
asiasta. Kun puolustusvoimain ko-
mentaja esittelee 31 §:n 1 momentis-
sa tarkoitettua sotilaskäskyasiaa puo-
lustusministerin tulee kuitenkin olla 
läsnä ja lausua käsityksensä asiasta. 
Lisäksi pääministeri voi olla läsnä ja 
lausua käsityksensä asiasta.

Presidentin mahdollisuudesta siir-
tää sotilaskäskyasia ratkaistavakseen 
valtioneuvostossa säädetään 32 §:n 3 
momentissa. Säännöksen mukaan pre-
sidentti voi siirtää asian omasta aloit-
teestaan tai puolustusministerin esi-
tyksestä. Valtioneuvostossa presidentti 
päättää asiasta puolustusministerin 
esittelystä ilman valtioneuvoston rat-
kaisuehdotusta. Sotilaskäskyasiaa pre-
sidentille valtioneuvostossa esiteltäes-
sä puolustusvoimain komentajalla on 
oikeus olla läsnä ja lausua käsityksen-
sä asiasta.

Lain 40 §:n mukaan tasavallan pre-
sidentti päättää sotilaskäskyasioiden 
päätöksentekojärjestyksessä myös up-
seerien sotilasarvossa ylentämises-
tä. Prikaatikenraalin, lippueamiraalin 
sekä niitä ylempien sotilasarvojen osal-
ta presidentti tekee päätöksen puolus-
tusministerin esittelystä ja alempien 

sotilasarvojen osalta puolustusvoimain 
komentajan esittelystä. 

Lain 38 §:ssä säädetään virkaan ni-
mittämisestä ja upseereiden tehtävään 
määräämisestä.  Kokonaisuudesta on 
käytetty nimitystä sotilaalliset nimitys-
asiat. Sotilaiden tehtävään määräämis-
tä on pidetty sotilaskäskyasiana. Pykä-
län 1 momentin mukaisesti presidentti 
nimittää virkaan ja määrää tehtävään 
puolustusvoimien ylimpään johtoon 
kuuluvat sotilaat ja merkittävimmissä 
kansainvälisissä tehtävissä toimivat up-
seerit valtioneuvostossa sen ratkaisueh-
dotuksesta.  Presidentti määrää upsee-
rin presidentin adjutantin tehtävään ja 
nimittää muut upseerit pykälän 2 mo-
mentin mukaan valtioneuvoston ulko-
puolella puolustusvoimain komentajan 
esittelystä. Tällaista asiaa presidentil-
le esiteltäessä puolustusministerillä on 
oikeus olla läsnä ja lausua käsityksen-
sä asiasta. Muiden kuin pykälän 1 ja 2 
momentissa tarkoitettujen upseerien 
määräämisestä tehtävään säädetään py-
kälän 3 momentin mukaan valtioneu-
voston asetuksella. 

Puolustusvoimista annetun lain 
29 §:ssä säädetään puolustusvoimien 
kokoonpanosta ja johtosuhteista päät-
tämiseen liittyvästä toimivallan jaosta 
puolustusministeriön ja puolustusvoi-
main komentajan välillä. Säännöksen 
mukaan puolustusministeriö päät-
tää kokoonpanojen ja johtosuhteiden 
muutoksista, joilla on merkittävää yh-
teiskunnallista, taloudellista tai henki-
löstöön liittyvää vaikutusta. Puolustus-
voimain komentajalla on oikeus muilta 
osin päättää yksityiskohtaisista ko-
koonpanoista ja johtosuhteista. Valmi-
uden kohottamista varten perustetta-
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vasta kokoonpanosta ja johtosuhteista 
päätetään säännöksen mukaan kuiten-
kin sotilaskäskyasiana. 

Presidentin päätöksenteosta soti-
laskäskyasioissa säädetään myös ase-
velvollisuuslaissa. Lain 83 §:n mukaan 
tasavallan presidentti voi normaali-
olojen vakavassa häiriötilanteessa tai 
poikkeusoloissa päättää puolustusvoi-
mista annetun lain 32 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetussa sotilaskäskyasioi-
den päätöksentekojärjestyksessä, että 
puolustusvoimat voi määrätä reserviin 
kuuluvia asevelvollisia ylimääräiseen 
palvelukseen.

Rajavartiolaitoksen hallinnosta 
annettu laki

Päätöksenteosta rajavartiolaitoksen so-
tilaskäskyasioissa säädetään rajavartio-
laitoksen hallinnosta annetussa laissa. 
Lain 7 §:n 1 momentin mukaan tasa-
vallan presidentti päättää rajajoukko-
jen puolustusvalmiuden merkittävistä 
muutoksista sekä muista rajavartiolai-
toksen sotilaallisia maanpuolustusteh-
täviä koskevista laajakantoisista tai 
periaatteellisesti merkittävistä rajavar-
tiolaitoksen sotilaskäskyasioista. Sa-
man momentin mukaan presidentti 
päättää sotilaskäskyasiana rajavartio-
laitoksessa palvelevan henkilön ylen-
tämisestä upseerin, erikoisupseerin ja 
opistoupseerin sotilasarvoon. Presi-
dentti voi myös ottaa päätettäväkseen 
rajavartiolaitoksen päällikön tai muun 
sotilasesimiehen ratkaistavaksi osoite-
tun sotilaskäskyasian.

Rajavartiolain (578/2005) 25 §:n 
2 momentin mukaan puolustusval-
miuden vaatiessa rajajoukot tai niiden 

osia voidaan tasavallan presidentin 
asetuksella liittää puolustusvoimiin. 
Valtakunnan puolustamiseen liitty-
vät suunnitelmat rajajoukkojen käy-
töstä ovat osa puolustusvoimien ope-
ratiivisia suunnitelmia. Tästä johtuen 
rajajoukkojen suunniteltu sodan ajan 
toiminta esitellään tasavallan presi-
dentille puolustusvoimien suunnitel-
mien yhteydessä. 

Rajavartiolaitoksen hallinnosta an-
netun lain 7 §:n 2 momentissa säädetään 
presidentin päätöksentekomenettelystä 
rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioissa. 
Momentin mukaan presidentti tekee 
päätökset rajavartiolaitoksen sotilas-
käskyasioissa sisäasiainministerin esit-
telystä valtioneuvoston ulkopuolella. 
Päätökset varmentaa sisäasiainministe-
ri. Asiaa esiteltäessä pääministerillä on 
oikeus olla läsnä ja lausua käsityksen-
sä siitä. Rajavartiolaitoksen päällikölle 
ei ole säädetty oikeutta olla läsnä raja-
vartiolaitoksen sotilaskäskyasiaa presi-
dentille esiteltäessä. 

Lain 7 §:n 3 momentin mukaan 
presidentti voi omasta aloittees-
taan tai sisäasiainministerin esityk-
sestä siirtää sotilaskäskyasian valtio-
neuvostossa ratkaistavakseen. Tällöin 
presidentti päättää asiasta sisäasiain-
ministerin esittelystä ilman valtioneu-
voston ratkaisuehdotusta. Säännös 
vastaa muutoin puolustusvoimien so-
tilaskäskyasioista säädettyä, mutta ra-
javartiolaitoksen päällikölle ei ole vas-
taavalla tavalla säädetty oikeutta olla 
läsnä valtioneuvostossa presidentin 
päättäessä sotilaskäskyasioista kuin 
puolustusvoimain komentajalle puo-
lustusvoimien sotilaskäskyasioiden 
osalta on.
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Lain 8 §:n mukaan rajavartiolaitok-
sen päällikkö ratkaisee muut kuin ta-
savallan presidentin päätettävät soti-
laskäskyasiat, jollei niitä säädetä tai 
määrätä muun sotilasesimiehen rat-
kaistavaksi. Saman säännöksen mu-
kaan sotilasesimies voi ottaa päätet-
täväkseen alaisensa ratkaistavaksi 
osoitetun sotilaskäskyasian. Rajavartio-
laitoksen päällikön ja hänen alaistensa 
sotilasesimiesten välisestä toimivallan 
jaosta sotilaskäskyasioissa ja sotilaskäs-
kyasioiden käsittelyjärjestyksestä raja-
vartiolaitoksessa säädetään tasavallan 
presidentin asetuksella.   

Lain 8 §:n 3 momentissa säädetään 
rajavartiolaitoksen päällikön velvolli-
suudesta antaa tietoja presidentille ja 
sisäasiainministerille sotilasesimiesten 
toimivaltaan kuuluvista merkittävis-
tä sotilaskäskyasioista. Säännös vastaa 
puolustusvoimain komentajan tiedon-
antovelvollisuudesta säädettyä.  

2.1.3 Sotilaskäskyasioiden esittely 
presidentille käytännössä

Seuraavassa tarkastellaan sotilaskäsky-
asioiden esittelyä tasavallan presiden-
tille käytännössä uuden perustuslain 
säätämisen jälkeen 2000-luvulla.

Puolustusvoimien sotilaskäskyasiat

Puolustusvoimista annetun lain 31 §:n 
1 momentin mukaan tasavallan presi-
dentti päättää laajakantoisista tai peri-
aatteellisesti merkittävistä sotilaskäs-
kyasioista. Vuonna 2005 presidentille 
esiteltiin kabinettiesittelyssä niin sanot-
tu puolustussuunnitelma, jonka hän 
hyväksyi ja allekirjoitti. Puolustussuun-

nitelma käsittää valtakunnan sotilaalli-
sen maanpuolustuksen keskeisimmät 
periaatteet sisältävän perusajatuksen 
siitä, miten valtakuntaa puolustetaan 
(HE 172/1999 vp). Puolustussuunnitel-
man esitteli presidentille puolustusvoi-
main komentaja. 

Muissa presidentille noin kerran 
vuodessa pidetyissä merkittävien soti-
laskäskyasioiden esittelytilaisuuksissa ei 
ole ollut tarvetta esittää tehtäväksi muu-
toksia puolustussuunnitelmaan tai mui-
ta määrämuotoisia päätöksiä. Asiat on 
esitelty presidentille keskustelua varten 
kirjallisen aineiston pohjalta. Asioista ei 
ole laadittu esittelylistoja eikä niitä ole 
kirjattu. Tilaisuuksissa ei ole myöskään 
pidetty pöytäkirjaa.  

Tilaisuuksissa ovat olleet läsnä pää-
ministeri ja puolustusministeri ja heil-
lä on ollut mahdollisuus lausua kä-
sityksensä asiasta. Heidän lisäkseen 
tilaisuuksiin ovat yleensä osallistu-
neet myös tasavallan presidentin kans-
liapäällikkö, valtioneuvoston kansli-
an valtiosihteeri, puolustusministeriön 
kansliapäällikkö, pääesikunnan pääl-
likkö ja puolustusvoimien operaatio-
päällikkö.  

Presidentille esiteltävät puolustus-
voimien sotilaskäskyasiat on valmis-
teltu pääesikunnassa. Asioista on va-
kiintuneesti keskusteltu ennen esittelyä 
puolustusministerin ja puolustusvoi-
main komentajan kesken. Käytäntö on 
vaihdellut sen suhteen, onko aineistoa 
toimitettu etukäteen tutustuttavaksi ta-
savallan presidentille, pääministerille ja 
puolustusministerille.

Puolustusministeri ei ole esitellyt 
presidentin päätettäväksi puolustusvoi-
mista annetun lain 32 §:n 1 momentissa 
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tarkoitettuja sotilaallisen puolustuksen 
keskeisiin perusteisiin kuuluvia sotilas-
käskyasioita, jotka liittyvät puolustusmi-
nisteriön strategiseen suunnitteluun. 

Presidentti ei siirtänyt vuonna 
2005 päätettäväksi esiteltyä puolus-
tussuunnitelmaa ratkaistavakseen val-
tioneuvostossa. Valtionhallinnon val-
miusharjoituksissa (VALHA) vuosina 
2005 ja 2010 harjoiteltaessa toimin-
taa kriisiaikana presidentti kuitenkin 
siirsi molemmilla kerroilla osan hä-
nelle esiteltävistä sotilaskäskyasioista 
ratkaistavakseen valtioneuvostossa.

Sotilasarvossa ylentämisiä ja ylim-
pien upseerien tehtävään määrää-
misiä on esitelty presidentille pää-
tettäväksi noin kerran kuukaudessa. 
Puolustusministeri on esitellyt puo-
lustusvoimista annetun lain 40 §:n 
mukaisesti presidentille kabinettiesit-
telyssä ylentämiset prikaatikenraalin, 
lippueamiraalin sekä niitä ylempiin 
sotilasarvoihin. Puolustusministerin 
esittelemistä ylennysasioista on laa-
dittu puolustusministeriössä esitte-
lylistat, jotka presidentti ja puolus-
tusministeri ovat allekirjoittaneet. 
Puolustusvoimain komentaja on esi-
tellyt presidentille päätettäväksi muut 
ylennysasiat ja kabinetissa päätettä-
vät tehtävään määräämiset. Puolus-
tusvoimain komentajan esittelemis-
tä asioista on laadittu pääesikunnassa 
esittelylistat, jotka presidentti ja puo-
lustusvoimain komentaja ovat alle-
kirjoittaneet. Puolustusministeri on 
ollut lähes poikkeuksetta läsnä kai-
kissa esittelyissä. Lisäksi läsnä ovat 
olleet tasavallan presidentin kanslia-
päällikkö ja pääesikunnan henkilös-
töosaston valmistelija. 

Puolustusministeri on toiminut 
esittelijänä myös silloin, kun president-
ti on päättänyt valtioneuvostossa val-
tioneuvoston ratkaisuehdotuksesta up-
seerien tehtävään määräämisistä.

Puolustusvoimain komentaja on an-
tanut tietoja puolustusvoimissa vireillä 
olevista, sotilasesimiesten toimivaltaan 
kuuluvista merkittävistä sotilaskäsky-
asioista presidentille ja puolustusminis-
terille sotilaskäskyasioiden esittelytilai-
suuksissa ja muutoinkin. Esittelyjen 
yhteydessä ja niiden ulkopuolella on 
käyty myös keskustelua puolustusvoi-
mien ajankohtaisista asioista. 

Rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasiat

Tasavallan presidentille esitellyt raja-
vartiolaitoksen sotilaskäskyasiat ovat 
koskeneet pääasiassa sotilasarvossa 
ylentämistä. Esiteltävistä asioista on 
laadittu esittelylistat, jotka president-
ti ja sisäasiainministeri ovat allekir-
joittaneet. Presidentti ei ole siirtänyt 
rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasi-
oita ratkaistavakseen valtioneuvos-
tossa. Valtionhallinnon valmiushar-
joituksessa (VALHA) vuonna 2010 
presidentti kuitenkin siirsi hänel-
le esiteltävän rajavartiolaitoksen so-
tilaskäskyasian ratkaistavakseen val-
tioneuvostossa.

Sisäasiainministeriön kansliapääl-
likkö ja rajavartiolaitoksen päällik-
kö eivät ole olleet läsnä presidentin 
päättäessä rajavartiolaitoksen soti-
laskäskyasioista. Rajavartiolaitoksen 
päällikkö on antanut presidentille ja 
sisäasiainministerille tietoja rajavar-
tiolaitoksen hallinnosta annetun lain 
8 §:n mukaan sotilasesimiesten toi-
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mivaltaan kuuluvista merkittävis-
tä sotilaskäskyasioista. Presidentille 
esiteltävät rajavartiolaitoksen sotilas-
käskyasiat on valmisteltu rajavartio-
laitoksen esikunnassa.

2.1.4 Oikeuskanslerin 
laillisuusvalvonta

Perustuslain 108 §:n mukaan oikeus-
kanslerin tehtävänä on valvoa valtio-
neuvoston ja tasavallan presidentin vir-
katointen lainmukaisuutta. Tarkemmin 
valvonnan toteuttamisesta säädetään 
perustuslain 112 §:ssä. 

Oikeuskansleri tarkistaa etukäteen 
valtioneuvoston yleisistunnon ja ta-
savallan presidentin esittelyn esitte-
lylistat.  Lisäksi oikeuskanslerin on 
pyydettäessä annettava presidentille, 
valtioneuvostolle ja ministeriölle tie-
toja ja lausuntoja oikeudellisista kysy-
myksistä. 

Oikeuskansleri on säännönmu-
kaisesti läsnä valtioneuvoston yleis-
istunnossa ja tasavallan presidentin 
esittelyssä. Oikeuskansleri voi har-
joittaa laillisuusvalvontaa käytännös-
sä myös valtioneuvoston virallisten 
istuntojen ulkopuolella, esimerkiksi 
ministerivaliokunnissa. Oikeuskans-
leri tarkastaa valtioneuvoston yleisis-
tunnon ja tasavallan presidentin esit-
telyn pöytäkirjat.

Oikeuskanslerin velvollisuudes-
ta valvoa tasavallan presidentin val-
tioneuvoston ulkopuolella tapahtuvaa 
päätöksentekoa sotilaskäskyasioissa ei 
ole erikseen säädetty. Oikeuskanslerin 
laillisuusvalvonta ei käytännössä ole 
ulottunut presidentin päätöksentekoon 
valtioneuvoston ulkopuolella.

2.2 Kansainvälinen kehitys sekä 
ulkomaiden lainsäädäntö

Asevoimien ylimmän tason päätösval-
taa (ylipäällikkyyttä) sekä asevoimien 
hallinnollista asemaa koskevat järjes-
telyt eurooppalaisissa valtioissa vaih-
televat. Tarkemmin asiaa on selvitetty 
hallituksen esityksessä laiksi puolus-
tusvoimista annetun lain muuttamises-
ta (HE  172/1999 vp), hallituksen esi-
tyksessä laiksi Suomen perustuslain 
muuttamisesta (HE 60/2010 vp) ja Pe-
rustuslaki 2008 -työryhmän muistion 
(Oikeusministeriö, työryhmämietintö 
2008:8) liitteenä olevassa selvitykses-
sä (Jyränki, Antero, Puolustusvoimain 
ylipäällikkyyden valtiosääntöinen jär-
jestäminen).

Asevoimien ylipäällikkyydestä on 
säännöksiä useimpien Euroopan val-
tioiden perustuslaeissa. Pääsääntö-
nä on, että asevoimien ylipäällikkyys 
on osoitettu valtionpäämiehelle. Kos-
ka kyse on parlamentaarisesti halli-
tuista valtioista, kaikki monarkin tai 
presidentin toimet tapahtuvat yleensä 
ministerien, tavallisesti pääministerin 
poliittisella vastuulla.

Useimmissa tapauksissa valtionpää-
miehen ylipäällikkyys on lähinnä sym-
bolinen tai seremoniaalinen järjeste-
ly. Todellinen ylimmän vallan käyttäjä 
asevoimiin nähden on hallitus tai sen 
yksittäinen jäsen. Asevoimien johto on 
näissä järjestelmissä varmistettu halli-
tukselle valtionpäämiehen päätöksen-
tekomenettelyä (esittely, varmennus) 
koskevin tai perustuslain tai sitä alem-
manasteisin toimivallan jakoa tai dele-
gointia koskevin säännöksin, taikka sit-
ten pitkään jatkunut ja tavanomaiseksi 
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oikeudeksi vahvistunut käytäntö var-
mistaa sen, että valtionpäämies ei käytä 
ylipäällikkyyttään tai päättää aina esit-
telyn mukaan. 

Ruotsissa ylin asevoimien toimin-
taa koskeva päätösvalta on hallituksel-
la. Ministerien toimivalta ei kuitenkaan 
sisällä sotilaallista käskyvaltaa. Ruot-
sin puolustusvoimat johtoelimineen 
on puolustusministeriöstä erillään toi-
miva, varsin itsenäinen viranomai-
nen. Puolustusvoimien ylipäällikkö-
nä toimii puolustusvoimain komentaja. 
Lainsäädännössä ei ole sotilaskäskyasi-
an käsitettä.

Norjassa asevoimien ylipäällik-
kyys kuuluu perustuslain mukaan 
kuninkaalle. Kuningas käyttää toi-
mivaltaansa valtioneuvostossa. Puo-
lustusministeri johtaa puolustusmi-
nisteriötä ja kantaa perustuslaillisen 
ja poliittisen vastuun asevoimien 
toiminnasta. Puolustusvoimain ko-
mentaja on hallituksen korkein so-
tilaallinen neuvonantaja. Muista 
kuin hallituksen päättämistä asevoi-
mia koskevista asioista päättää puo-
lustusministeri. Niin sanotut soti-
laskäskyasiat eli asiat, jotka koskevat 
asevoimien liikekannallepanoa tai 
puolustussuunnittelua, käsitellään 
valtioneuvoston ulkopuolella. Nämä 
asiat esittelee kuninkaalle puolustus-
ministeri. Pääministeri ja ulkoasiain-
ministeri ovat läsnä. Menettelyä käy-
tetään kuitenkin harvoin. 

Saksassa asevoimien ylipäällikkö-
nä toimii rauhan aikana puolustusmi-
nisteri. Sotatilan aikana tehtävä siirtyy 
liittokanslerille. Saksassa asevoimien 
johtoesikunnat kuuluvat puolustusmi-
nisteriöön. Liittovaltion puolustusmi-

nisterillä on asevoimiin nähden ylin 
määräys- ja komentovalta, joka sisältää 
myös sotilaallisen käskyvallan. Erillistä 
sotilaskäskyasioiden käsitettä ei kuiten-
kaan ole.

Ranskassa presidentti on perustus-
lain mukaan asevoimien ylipäällikkö 
ja johtaa puhetta kansallisissa puolus-
tuskomiteoissa. Presidentin ylipäällik-
könä tekemät päätökset vaativat kui-
tenkin voimaan tullakseen ministerin 
varmennuksen. 

2.3 Nykytilan arviointi

Vastuu puolustushallinnosta on po-
liittisella tasolla jaettu ylipäällikön ja 
valtioneuvoston kesken. Puolustus-
voimien ylipäällikkyys ja ylin ratkai-
suvalta sotilaskäskyasioissa kuuluvat 
perustuslain mukaan presidentille. 
Hallinnollisesti puolustusvoimat on 
puolustusministeriön alainen. Tästä 
aiheutuu puolustushallintoa koske-
viin asioihin perustavaa laatua oleva 
kahtiajako. 

Valtioneuvoston ja valtioneuvoston 
osana puolustusministeriön tehtävä-
nä ovat lainsäädännön ja talousarvion 
valmistelu sekä toimeenpano. Valtio-
neuvostolle kuuluu myös hallitus- ja 
hallintoasioita koskeva yleistoimivalta. 
Kukin ministeriö vastaa toimialallaan 
hallinnon asianmukaisesta toiminnas-
ta, mikä käsittää myös alaista hallintoa 
koskevan ohjauksen ja valvonnan. Mi-
nisteriön tulosohjaus kattaa koko hal-
linnonalan.

Kun puolustusvoimista annettuun 
lakiin lisättiin vuonna 2000 perustus-
lakiuudistuksen johdosta säännök-
set tasavallan presidentin päätettävistä 
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sotilaskäskyasioista, päädyttiin siihen, 
ettei sotilaskäskyasioita pystytty kat-
tavasti määrittelemään. Puolustusvoi-
mista annetun lain 32 §:n 1 momen-
tin mukainen puolustusministerin 
esiteltäväksi kuuluvien sotilaskäsky-
asioiden määrittely ”puolustuksen 
keskeisiin perusteisiin kuuluvat soti-
laskäskyasiat siltä osin kuin ne liitty-
vät puolustusministeriön strategiseen 
suunnitteluun” on osoittautunut epä-
selväksi. Tämä on ollut puolustusmi-
nisterin esittelyoikeuden toteutumi-
sen kannalta ongelmallista.

Sotilaskäskyasian käsitteen epä-
selvyys heijastuu myös hallintoasioi-
ta koskevaan toimivallanjakoon val-
tioneuvoston ja puolustusvoimien 
välillä. Hallinnollisiin asioihin sovel-
letaan normaalia valtioneuvoston, toi-
mialansa hallinnon asianmukaises-
ta toiminnasta vastaavan ministeriön 
ja hallinnonalan välistä toimivallanja-
koa. Käytännössä esimerkiksi on ollut 
tulkinnanvaraista, tulisiko puolustus-
voimista annetun lain 29 §:ssä tarkoite-
tuista kokoonpanosta ja johtosuhteista 
päättää puolustusministeriössä hallin-
toasiana vai puolustusvoimissa sotilas-
käskyasiana. 

Sotilaskäskyasioiden nykyinen pää-
töksentekomenettely on poikkeus ver-
rattuna presidentin muuhun vallan-
käyttöön. Presidentin päätöksenteon 
parlamentaarisuutta on valtiosäännön 
uudistuksissa johdonmukaisesti lisät-
ty vahvistamalla eduskunnalle vas-
tuunalaisen valtioneuvoston asemaa. 
Valtioneuvoston myötävaikutusta on 
perustuslaissa vahvistettu niin, että 
presidentti tekee päätöksensä pää-
säännön mukaan valtioneuvostos-

sa sen ratkaisuehdotuksesta. Edus-
kunnassa 16 päivänä helmikuuta 2011 
hyväksytyn ja lepäämään jätetyn la-
kiehdotuksen Suomen perustuslain 
muuttamisesta (EV 310/2010 vp — 
HE 60/2010 vp) mukaan presidentin 
harkintavaltaa on lisäksi entistä use-
ammissa asiaryhmissä sidottu valtio-
neuvoston ratkaisuehdotukseen. Yli-
päällikönvaltaan läheisesti liittyvää 
ulkopolitiikkaa presidentti johtaa pe-
rustuslain mukaan yhteistoiminnassa 
valtioneuvoston kanssa. 

Sotilaskäskyasioiden poikkeavaa 
päätöksentekojärjestystä on perustel-
tu kriisiajan vaatimuksilla päätöksen-
teon nopeudesta ja joustavuudesta. 
Tiettyjen sotilaskäskyasioiden on kat-
sottu olevan myös erittäin salaisia. Eri-
tyisesti kriisiaikana sotilaskäskyasioilla 
on kuitenkin kiinteä yhteys presiden-
tin, valtioneuvoston ja eduskunnan toi-
mivaltaan kuuluvaan ulkopolitiikkaan, 
valmiuslain (1080/1991) ja puolustusti-
lalain (1083/1991) mukaisten toimival-
tuuksien käyttöön sekä valtion talous-
arvioon. 

Sotilaskäskyasioissa tehdyillä ratkai-
suilla ja niiden täytäntöönpanolla voi 
olla myös merkittäviä poliittisia, lain-
säädännöllisiä, taloudellisia, EU-asioi-
hin liittyviä tai muita yhteiskunnalli-
sia liitännäisvaikutuksia. Eduskunnalle 
vastuunalaisen valtioneuvoston myö-
tävaikutus olisi näissä asioissa välttä-
mätöntä. Sotilaskäskyasioissa tehdyillä 
päätöksillä ei voida sitoa ennakolta val-
tioneuvostoa.  

Presidentille esiteltävät sotilaskäs-
kyasiat on pääsääntöisesti valmisteltu 
puolustusvoimissa.  Asioiden yhteen-
sovittaminen valtioneuvostossa käsi-
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teltävien asioiden kanssa edellyttäisi 
kuitenkin, että niitä käsiteltäisiin tar-
vittaessa valmistelevasti myös valtio-
neuvoston ulko- ja turvallisuuspoliitti-
sessa ministerivaliokunnassa tai muissa 
ministerivaliokunnissa kuten EU-mi-
nisterivaliokunnassa tai raha-asiainva-
liokunnassa.

Oikeusministeriön asettama Pe-
rustuslaki 2008 -työryhmä, jonka teh-
tävänä oli valmistella ja kartoittaa en-
nakolta perustuslain toimivuuteen ja 
mahdollisiin muutostarpeisiin liittyviä 
kysymyksiä myöhemmin asetettavaa 
parlamentaarista valmisteluelintä var-
ten, totesi muistiossaan (Oikeusminis-
teriö, työryhmämietintö 2008:8), että 
tarkastelu tasavallan presidentin ny-
kyisestä asemasta Suomen puolustus-
voimien ylipäällikkönä oli syytä liittää 
osaksi yleisempää arviointia ulko- ja 
turvallisuuspoliittista päätöksentekoa 
koskevan perustuslakisääntelyn mah-
dollisesta kehittämisestä. Työryhmän 
kannanoton mukaan perustuslain tar-
kistamiseen tähtäävässä hankkeessa 
oli kuitenkin myös aiheellista harkita 
vaihtoehtoja vahvistaa parlamentaa-
risia piirteitä puolustusvoimien ylim-
män päällikkyyden käytössä.   

Valtioneuvosto asetti lokakuussa 
2008 parlamentaarisen komitean (pe-
rustuslain tarkistamiskomitea) val-
mistelemaan tarpeelliset muutokset 
perustuslakiin Perustuslaki 2008 -työ-
ryhmän muistion pohjalta. Komitean 
kannanoton mukaan ylipäällikön pää-
töksentekomenettelyssä tulisi edelleen 
vahvistaa menettelyn parlamentaarisia 
piirteitä.     

Puolustusvoimien sotilaskäskyasi-
oiden päätöksentekojärjestelmässä par-

lamentarismi toteutuu tällä hetkellä 
käytännössä ministerien läsnäolo- ja 
puheoikeuden kautta. Puolustusminis-
teri on esitellyt presidentille vain ylen-
nysasioita ja tehtävään määräämisiä. 

Puolustusvoimista annetun lain 
mukaan presidentti voi omasta aloit-
teestaan tai puolustusministerin esi-
tyksestä siirtää sotilaskäskyasian rat-
kaistavakseen valtioneuvostossa. 
Käytännössä säännös on jäänyt mer-
kityksettömäksi, koska presidentille 
ei ole esitelty sen voimassaolon aikana 
päätettäväksi kuin puolustussuunni-
telma vuonna 2005. Parlamentarismin 
kannalta jossakin määrin ongelmalli-
sena voidaan pitää myös sitä, että so-
tilaskäskyasian siirtämisestä valtio-
neuvostoon päättää viime kädessä 
presidentti. 

Valtioneuvosto ja puolustusminis-
teri ovat parlamentaarisessa vastuus-
sa eduskunnalle kaikista puolustushal-
lintoa koskevista asioista. Tämä koskee 
myös sotilaskäskyasioissa tehtyjä rat-
kaisuja. Näistä syistä valtioneuvoston ja 
puolustusministerin asemaa tulisi vah-
vistaa sotilaskäskyasioiden päätöksen-
tekomenettelyssä. 

Määrämuotoinen päätös laajakan-
toisissa tai periaatteellisesti merkit-
tävissä sotilaskäskyasioissa on tehty 
vuonna 2005, kun tasavallan presi-
dentti hyväksyi puolustussuunnitel-
man. Muissa sotilaskäskyasioiden 
esittelytilaisuuksissa ei ole ylennys- 
ja tehtäväänmääräämisasioita lukuun 
ottamatta tehty määrämuotoisia pää-
töksiä. Oikeuskanslerin ennakollinen 
laillisuusvalvonta ei ole käytännös-
sä ulottunut presidentin päätöksente-
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koon sotilaskäskyasioissa valtioneu-
voston ulkopuolella. 

Presidentin valtioneuvostossa ta-
pahtuvassa päätöksenteossa noudate-
taan vakiintuneita menettelymuotoja. 
Presidentille valtioneuvostossa esitel-
tävistä asioista laaditaan esittelylistat 
ja ne jaetaan päätöksentekoon osallis-
tuville hyvissä ajoin etukäteen valtio-
neuvoston päätöksentekojärjestelmää 
käyttäen. Esittelylista on määrämuo-
toinen. Sen tulee sisältää kaikki pää-
töksentekoa varten tarpeellinen tie-
to ja aineisto, kuten esiteltävän asian 
tiivistetty sisältö ja vaikutukset, toi-
mivaltasäännökset ja esittelijän pää-
tösesitys eli ratkaisuehdotus. Oi-
keuskansleri tarkastaa esittelylistat 
etukäteen ja esittelyistä pidetään pöy-
täkirjaa, jonka oikeuskansleri tarkas-
taa. Oikeuskansleri on säännönmu-
kaisesti läsnä tasavallan presidentin 
esittelyssä.

Puolustusvoimien ja rajavartio-
laitoksen sotilaskäskyasioiden voi-
massa olevan lain mukaiset päätök-
sentekomenettelyt eroavat toisistaan. 
Rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioi-
den päätöksentekomenettely, jossa si-
säasiainministeri esittelee tasavallan 
presidentille rajavartiolaitosta koske-
vat sotilaskäskyasiat valtioneuvoston 
ulkopuolella, on koettu käytännössä 
toimivaksi. 

3 E sity ks en tavoitte et  ja   
 keskeis et  ehd otu ks et

3.1 Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on vahvistaa puo-
lustusvoimien sotilaskäskyasioiden pää-
töksentekomenettelyn parlamentaari-
sia piirteitä. Tarkoituksena on parantaa 
eduskunnan luottamuksen varassa toi-
mivan valtioneuvoston ja puolustus-
ministerin asemaa presidentin päättä-
essä sotilaskäskyasioista ja sitä kautta 
vahvistaa parlamentaarista vastuuka-
tetta sotilaskäskyasioiden päätöksente-
komenettelyssä. Tavoitteena on myös 
valtioneuvoston ja puolustusministe-
rin aseman vahvistumisen myötä mää-
rämuotoisen päätöksenteon lisääminen 
sotilaskäskyasioissa.  Myös perustuslain 
tarkistamiskomitean mukaan ylipääl-
likön päätöksentekomenettelyssä tuli-
si edelleen vahvistaa menettelyn parla-
mentaarisia piirteitä. 

Lisäksi esityksen tavoitteena on ylei-
sesti selkeyttää puolustusvoimien soti-
laskäskyasioiden päätöksentekomenet-
telyä koskevaa sääntelyä. 

3.2 Toteuttamisvaihtoehdot

3.2.1  Yleistä

Valtioneuvoston myötävaikutukseen 
sidotun päätöksentekomenettelyn kes-
keisenä merkityksenä on, että menet-
tely antaa presidentin päätöksille parla-
mentaarisen katteen. Valtioneuvosto ja 
ministerit vastaavat poliittisesti edus-
kunnalle kaikista päätöksistä, joihin 
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ne eivät ole käytettävissään olevin kei-
noin kieltäytyneet myötävaikuttamasta. 
Myös presidentin päätösten laillisuus-
valvonta kytkeytyy valtioneuvostossa 
tapahtuvaan päätöksentekoon.

Perustuslain 58 §:n 5 momentin 
edellyttämä ministerimyötävaikutus 
presidentin päätöksenteossa sotilas-
käskyasioissa voidaan toteuttaa useal-
la vaihtoehtoisella tavalla. Myötävai-
kutus tähtää siihen, että ministerillä 
tai ministereillä olisi tilaisuus reagoi-
da presidentin ratkaisuun tai toimeen 
jo ennen sen tekemistä tai siihen ryh-
tymistä ja tarvittaessa ilmoittaa halut-
tomuutensa ottaa siitä poliittista ja oi-
keudellista vastuuta.

Perustuslakivaliokunta on mai-
ninnut päätöksenteon ministerin 
esittelystä tyypilliseksi ministerimyö-
tävaikutuksen muodoksi. Presiden-
tin päättäessä sotilaskäskyasioista 
ministerin esittelystä esittely voitai-
siin valiokunnan mukaan järjestää 
tapahtuvaksi valtioneuvoston istun-
non ulkopuolella tai valtioneuvos-
ton säännönmukaisia muotoja nou-
dattaen (PeVM 10/1998 vp ja PeVM 
2/2000 vp).

Presidentin päätöksentekoa koske-
van perustuslain 58 §:n 1 momentin 
mukaan pääsääntönä on, että presi-
dentti tekee määrämuotoiset päätök-
sensä valtioneuvostossa sen ratkai-
suehdotuksesta. Säännös ei koske 
presidentin päätöksentekoa sotilas-
käskyasioissa. Pykälän 5 momentin 
mukaan presidentti päättää sotilaskäs-
kyasioista ministerin myötävaikutuk-
sella sen mukaan kuin lailla tarkem-
min säädetään. 

3.2.2 Työryhmässä esillä olleet 
vaihtoehdot

Työryhmässä oli esillä kolme vaih-
toehtoa sotilaskäskyasioiden päätök-
sentekomenettelyn järjestämiseksi. 
Yhtenä vaihtoehtona oli nykytilan säi-
lyttäminen. Toisena vaihtoehtona oli li-
sätä puolustusministerin esittelyvaltaa 
valtioneuvoston ulkopuolella tapahtu-
vassa sotilaskäskyasioiden esittelyssä. 
Kolmantena vaihtoehtona oli, että pre-
sidentti päättäisi merkittävimmistä so-
tilaskäskyasioista valtioneuvostossa.

Valtiosääntöoikeudellisesti kaik-
ki esitetyt vaihtoehdot sotilaskäskyasi-
oiden päätöksenteon järjestämiseksi 
ovat mahdollisia. Joka tapauksessa oli-
si huolehdittava, että presidentin ja mi-
nistereiden käytettävissä olisi sotilaalli-
nen asiantuntemus.

Työryhmän kuulemista sotilaskäs-
kyasioiden päätöksentekomenettelyyn 
osallistuneista henkilöistä ja asiantunti-
joista osa kannatti nykytilan säilyttämis-
tä. Nykyistä päätöksentekomenettelyä 
pidettiin tasavallan presidentin ja puo-
lustusvoimien kannalta toimivana. Pää-
töksentekomenettelyn katsottiin myös 
etupäässä olevan joustava ja tehokas. 
Kun puolustusvoimain komentaja esit-
telee suurimman osan sotilaskäskyasi-
oista presidentille, katsottiin, että presi-
dentillä ylipäällikkönä on suora suhde 
sotilaalliseen johtoon ja käytettävissään 
välitön sotilaallinen asiantuntemus. 

Jos nykytila säilytettäisiin, päätök-
senteon parlamentaarinen vastuukate 
ei vahvistuisi. Nykytilassa parlamen-
taarinen vastuukate toteutuu lähin-
nä ministereiden läsnäolojen kautta. 
Jos puolustusministerin esittelyvaltaa 
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sotilaskäskyasioissa puolestaan lisät-
täisiin, parlamentaarinen vastuukate 
vahvistuisi.

Ylipäällikkyys liittyy läheises-
ti myös ulkopolitiikan johtamiseen. 
Nykyinen sotilaskäskyasioiden pää-
töksentekomenettely eroaa merkit-
tävästi ulkopolitiikan johtamisessa 
noudatettavista menettelyistä. Vaikka 
puolustusministerin sotilaskäskyasi-
oiden esittelyvaltaa valtioneuvoston 
ulkopuolella lisättäisiin, päätöksente-
komenettely sotilaskäskyasioissa ero-
aisi edelleen ulkopolitiikan johtami-
sessa noudatettavista menettelyistä.

Sotilaskäskyasioiden yhteensovit-
tamista valtioneuvoston toimivaltaan 
kuuluvien asioiden kanssa on tarvet-
ta parantaa nykyisestä. Jos puolustus-
ministerin esittelyvaltaa lisättäisiin ai-
noastaan valtioneuvoston ulkopuolella 
tapahtuvassa sotilaskäskyasioiden esit-
telyssä, yhteensovittaminen valtioneu-
vostossa ja eduskunnassa käsiteltävien 
asioiden kanssa jäisi edelleen puolus-
tusministerin ja pääministerin varaan.  

Nykyisen lainsäädännön voimas-
saolon aikana presidentti on päättänyt 
laajakantoisista tai periaatteellises-
ti merkittävistä sotilaskäskyasioista 
vuonna 2005, kun presidentti hyväk-
syi puolustussuunnitelman.  Muissa 
sotilaskäskyasioiden esittelytilaisuuk-
sissa ei ole ylennys- ja tehtäväänmää-
räämisasioita lukuun ottamatta tehty 
määrämuotoisia päätöksiä.  Päätök-
sentekoon ei kohdistu myöskään lail-
lisuusvalvontaa samaan tapaan kuin 
presidentin muuhun päätöksente-
koon. Edellä tarkoitettuja puutteita 
voitaisiin kuitenkin korjata myös la-
kia muuttamatta. 

Voimassa oleva esittelyvastuun 
jako puolustusministerin ja puolustus-
voimain komentajan välillä ei ole ol-
lut yksiselitteinen. Puolustusvoimista 
annetun lain 32 §:n 1 momentin mu-
kaan puolustusministerin esiteltäväksi 
kuuluvien sotilaskäskyasioiden osalta 
määrittely ”sotilaallisen puolustuksen 
keskeisiin perusteisiin kuuluvat soti-
laskäskyasiat siltä osin kuin ne liitty-
vät puolustusministeriön strategiseen 
suunnitteluun” on epäselvä.

Sotilaskäskyasioita ei ole pystyt-
ty kattavasti määrittelemään. Tämän 
vuoksi laissa on ongelmallista yksi-
selitteisesti säätää esittelyvastuun ja-
kautumisesta puolustusministerin ja 
puolustusvoimain komentajan välil-
lä. Esittelyvastuun jakaminen edellyt-
täisi todennäköisesti puolustusvoimis-
ta annetun lain 31 §:n 1 momentissa 
presidentin päätösvaltaan pidätetty-
jen sotilaskäskyasioiden täsmentämis-
tä nykyisestä. Selkeintä olisi, että puo-
lustusministeri esittelisi presidentille 
kaikki presidentin päätettävät sotilas-
käskyasiat. Tämä vastaisi myös rajavar-
tiolaitoksen sotilaskäskyasioiden pää-
töksentekomenettelystä säädettyä.  

Työryhmä päätyi edellä mainituis-
ta syistä johtuen vaihtoehtoon, jossa 
presidentti päättäisi merkittävimmistä 
sotilaskäskyasioista valtioneuvostossa 
puolustusministerin esittelystä. Muis-
ta ylipäällikön ratkaistavista sotilaskäs-
kyasioista presidentti päättäisi valtio-
neuvoston ulkopuolella pääsääntöisesti 
puolustusministerin esittelystä.

Voimassa olevassa puolustusvoi-
mista annetussa laissa on säädetty me-
nettelystä, jossa presidentin siirtäessä 
sotilaskäskyasian ratkaistavakseen val-
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tioneuvostossa, presidentti päättää sii-
tä puolustusministerin esittelystä ilman 
valtioneuvoston ratkaisuehdotusta. 

Presidentin päättäessä sotilaskäsky-
asioista valtioneuvostossa, parlamen-
taarinen kate on vahvempi kuin valtio-
neuvoston ulkopuolella tapahtuvassa 
päätöksenteossa. Presidentin päätök-
senteko sotilaskäskyasioissa tulisi lä-
hemmäksi myös ulkopolitiikan johta-
misessa noudatettavia menettelyjä. 

Presidentin päättäessä sotilaskäsky-
asioista valtioneuvostossa päätöksente-
ko olisi valtioneuvoston vakiintuneiden 
valmistelu- ja päätöksentekomenet-
telyiden sekä oikeuskanslerin suorit-
taman laillisuusvalvonnan piirissä.  
Sotilaskäskyasiat ja niiden ulko- ja tur-
vallisuuspoliittiset, taloudelliset, lain-
säädännölliset, yhteiskunnalliset ja 
EU-asioihin liittyvät vaikutukset pys-
tyttäisiin paremmin ottamaan huomi-
oon ja eri hallinnonalojen toimenpiteet 
yhteensovittamaan. 

Sotilaskäskyasiat olisi valmisteltava 
ensisijaisesti tiiviissä yhteistyössä puo-
lustusministeriön ja pääesikunnan kes-
ken. Tarvittaessa niitä olisi mahdollista 
käsitellä valmistelevasti myös valtio-
neuvoston ministerivaliokunnissa. 

Valtioneuvosto on päätösvaltainen 
vähintään viiden ministerin läsnä ol-
lessa ja kutsuttavissa koolle tarpeen 
mukaan milloin tahansa. Salaisten asi-
oiden käsittelystä on vakiintuneet me-
nettelymuodot.  Kriisiaikana presiden-
tin päätöksenteko valtioneuvostossa 
voisi jopa nopeuttaa päätöksentekoa 
osassa sotilaskäskyasioista, sillä muis-
takin sotilaalliseen maanpuolustukseen 
liittyvistä asioista kuten ulkopolitiikas-
ta, valmius- ja puolustustilalain toimi-

valtuuksien käyttöönotosta ja talousar-
vioesitysten antamisesta eduskunnalle 
päättävät presidentti ja valtioneuvosto. 

3.3 Keskeiset ehdotukset

Parlamentaarisen vastuukatteen vah-
vistamiseksi sotilaskäskyasioiden pää-
töksentekomenettelyssä ehdotetaan, 
että presidentti päättäisi puolustusvoi-
mista annetun lain 31 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetuista laajakantoisista tai 
periaatteellisesti merkittävistä sotilas-
käskyasioista valtioneuvostossa. 

Puolustusvoimista annetun lain 
31 §:n 1 momentissa tarkoitettujen so-
tilaskäskyasioiden voidaan katsoa ole-
van myös parlamentaarisen vastuukat-
teen kannalta tärkeimpiä. 

Kun presidentti tekisi laajakantoisia ja 
periaatteellisesti merkittäviä sotilaskäs-
kyasioita koskevat ratkaisunsa valtioneu-
vostossa, sotilaskäskyasioiden liitännäis-
vaikutukset valtioneuvoston, presidentin 
ja eduskunnan käsittelemiin muihin asi-
oihin voitaisiin paremmin yhteensovittaa 
myös hallinnonalojen välillä. 

Puolustusvoimien ylipäällikkyys liit-
tyy läheisesti ulkopolitiikkaan, jota pre-
sidentti perustuslain 93 §:n mukaan joh-
taa yhteistoiminnassa valtioneuvoston 
kanssa. Ehdotuksen myötä presidentin 
päätöksentekomenettely sotilaskäsky-
asioissa lähestyisi ulkopolitiikan johta-
misessa noudatettavia menettelyjä. 

 Sotilaskäskyasiat esittelisi presiden-
tille valtioneuvostossa puolustusminis-
teri.  Niissä ei tehtäisi valtioneuvoston 
ratkaisuehdotusta. Tätä voidaan pi-
tää ylipäällikön itsenäisen päätösvallan 
kannalta perusteltuna.
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Jotta presidentin ja valtioneuvoston 
käytettävissä olisi tarvittaessa välitön 
sotilaallinen asiantuntemus sotilaskäs-
kyasioissa, ehdotetaan, että puolustus-
voimain komentajalla olisi, kuten ny-
kyäänkin, oikeus olla läsnä ja lausua 
käsityksensä sotilaskäskyasiaa presi-
dentille valtioneuvostossa esiteltäessä. 

Muut kuin edellä tarkoitetut laaja-
kantoiset tai periaatteellisesti tärkeät 
sotilaskäskyasiat presidentti ratkaisisi 
valtioneuvoston ulkopuolella puolus-
tusministerin esittelystä. Kyse on ny-
kyisestä kabinettiesittelystä. Tämä ei 
kuitenkaan koskisi ylennys- ja tehtä-
väänmääräämisasioita, joita koskevas-
ta päätöksentekomenettelystä säädet-
täisiin edelleen erikseen.

Puolustusministerin esitellessä so-
tilaskäskyasiaa presidentille valtioneu-
voston ulkopuolella puolustusvoimain 
komentajalla olisi vastaava läsnäolo- ja 
puheoikeus kuin presidentin päättäes-
sä sotilaskäskyasiasta valtioneuvostos-
sa. Lisäksi pääministeri voisi olla läsnä 
ja lausua käsityksensä asiasta. 

Muut presidentin ratkaisemat soti-
laskäskyasiat voivat olla sellaisia puo-
lustusvoimain komentajan tai muiden 
sotilasesimiesten päätettäväksi osoi-
tettuja sotilaskäskyasioita, jotka presi-
dentti on ottanut ratkaistavakseen. Yli-
päällikönvaltaan kuuluu rajoittamaton 
oikeus ottaa päätettäväkseen mikä ta-
hansa sotilaskäskyasia.

Puolustusministeri voisi myös päät-
tää, että presidentin päätettäväkseen ot-
taman sotilaskäskyasian esittelee presi-
dentille puolustusvoimain komentaja. 
Joihinkin sotilaskäskyasioihin voi liit-
tyä sellaisia sotilaallista erityisasiantun-
temusta vaativia yksityiskohtia, joiden 

vuoksi olisi perusteltua, että ne voisi puo-
lustusministerin tapauskohtaisen päätök-
sen perusteella esitellä myös puolustus-
voimain komentaja. Puolustusvoimain 
komentajan esitellessä sotilaskäskyasiaa 
presidentille puolustusministerillä ja pää-
ministerillä olisi oikeus olla läsnä ja lau-
sua käsityksensä asiasta. 

Koska puolustusministeri esittelisi 
jatkossa pääsääntöisesti kaikki presiden-
tin päätettävät sotilaskäskyasiat, puolus-
tusministerin esittelyoikeutta voimassa 
olevassa laissa koskeva rajaus ”sotilaalli-
sen puolustuksen keskeisiin perusteisiin 
kuuluvat sotilaskäskyasiat siltä osin kuin 
ne liittyvät puolustusministeriön strate-
giseen suunnitteluun” poistettaisiin tar-
peettomana. Tämä selkeyttäisi sääntelyä.

Tasavallan presidentin aseman yli-
päällikkönä selkeyttämiseksi lakiin eh-
dotetaan myös nimenomaista sään-
nöstä presidentin oikeudesta määrätä 
ajankohta, jolloin sotilaskäskyasia olisi 
hänelle esiteltävä. Säännös vastaa pää-
ministerille säädettyä oikeutta määrätä 
ajankohta, johon mennessä valtioneu-
voston yleisistunnossa käsiteltävä asia 
on siellä esiteltävä. 

4 E sity ks en vai kutu ks et

Esityksellä parannettaisiin eduskun-
nan luottamuksen varassa toimivan 
valtioneuvoston ja puolustusminis-
terin asemaa presidentin päättäes-
sä sotilaskäskyasioista, ja sitä kautta 
vahvistettaisiin parlamentaarista vas-
tuukatetta sotilaskäskyasioiden pää-
töksentekomenettelyssä.  

Presidentin päätöksenteko merkit-
tävimmissä sotilaskäskyasioissa tapah-



28 Puolustusministeriö Sotilaskäskytyöryhmän mietintö

tuisi jatkossa valtioneuvostossa. Pre-
sidentin ei näin ollen tarvitsisi enää 
tehdä erillistä päätöstä sotilaskäskyasi-
an siirtämisestä valtioneuvostossa rat-
kaistavakseen.

Sotilaskäskyasioiden esitteli-
jä vaihtuisi pääsääntöisesti puolus-
tusvoimain komentajasta puolustus-
ministeriksi. Käytännössä kaikki ne 
sotilaskäskyasiat, jotka puolustusvoi-
main komentaja on tähän mennessä 
esitellyt presidentille kuten puolus-
tussuunnitelman, esittelisi jatkossa 
puolustusministeri.

Esitys ei vaikuta tasavallan presiden-
tille perustuslain mukaan kuuluvaan 
ylipäällikönvaltaan. Laissa säädetään, 
mistä sotilaskäskyasioista presidentti 
päättää. Esityksellä ei muutettaisi tätä 
sääntelyä. 

Presidentin päätettävät sotilaskäs-
kyasiat valmisteltaisiin ensisijaisesti 
tiiviissä yhteistyössä puolustusminis-
teriön ja pääesikunnan kesken. Puo-
lustusministerin esittelyn kautta asiat 
tulisivat paremmin yhteensovitetta-
viksi myös valtioneuvostolle kuulu-
vien asioiden kanssa. Sotilaskäsky-
asioita voitaisiin tarvittaessa käsitellä 
valmistelevasti myös valtioneuvoston 
ministerivaliokunnissa, kuten ulko- 
ja turvallisuuspoliittisessa ministe-
rivaliokunnassa tai raha-asiainvalio-
kunnassa.

Puolustusvoimain komentajan ase-
ma puolustusvoimien välittömässä joh-
dossa pysyy muuttumattomana.  

Esityksellä ei ole merkittäviä välittö-
miä taloudellisia vaikutuksia.

5 Asian va lmistelu

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto

Puolustusministeriö asetti toukokuus-
sa 2010 työryhmän, jonka tehtävänä 
oli laatia ehdotus uudeksi sotilaskäs-
kyasioiden päätöksentekomenettelyä 
koskevaksi sääntelyksi puolustusvoi-
mista annettuun lakiin. Uudistamisen 
keskeisiä tavoitteita olivat lainsäädän-
nön selkeyttäminen ja päätöksenteko-
menettelyn parlamentaaristen piirtei-
den vahvistaminen.  Työryhmän tuli 
laatia ehdotuksensa hallituksen esi-
tyksen muotoon. 

Työryhmä kuuli työnsä aikana laa-
jasti sotilaskäskyasioiden päätöksente-
komenettelyyn osallistuneita henkilöi-
tä ja ulkopuolisia asiantuntijoita. 
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1 L a k i ehd otu ks en   
 p er ustelut

31 §. Tasavallan presidentin ratkaisu-
valta sotilaskäskyasioissa. Pykälän 3 
momenttia ehdotetaan täydennettä-
väksi maininnalla, jonka mukaan kyse 
on ehdotetun 32 §:n mukaisista sotilas-
käskyasioista. 

Pykälän voimassa olevaan 3 mo-
menttiin sisältyvä säännös puolustus-
voimain komentajan sotilaskäskyasioita 
koskevasta tiedonantovelvollisuudes-
ta ehdotetaan siirrettäväksi tiedonan-
tovelvollisuuden korostamiseksi omak-
si 33 b §:kseen. 

32 §. Puolustusvoimain komentajan ja 
muiden sotilasesimiesten ratkaisuvalta 
sotilaskäskyasioissa.  Pykälässä säädet-
täisiin puolustusvoimain komentajan ja 
muiden sotilasesimiesten ratkaisuval-
lasta sotilaskäskyasioissa. Pykälä vas-
taisi sisällöltään voimassa olevan lain 
33 §:ää. 

Laissa säädettäisiin ensin tasaval-
lan presidentin, puolustusvoimain ko-
mentajan ja muiden sotilasesimiesten 
välisestä toimivallanjaosta sotilaskäs-
kyasioissa. Ratkaisuvallan määrittämi-
sen jälkeen säädettäisiin sotilaskäsky-
asioiden päätöksentekomenettelystä 
33 §:ssä. Tämä olisi perusteltua säänte-
lyn johdonmukaisuuden kannalta. 

Pykälän otsikon ja 2 momentin sa-
namuotoja ehdotetaan yhdenmukais-
tettaviksi 31 §:n kanssa. 

Pykälän 1 momentissa selvennet-
täisiin puolustusvoimain komenta-
jan ja muiden sotilasesimiesten rat-
kaisuvallan tarkoittavan muita kuin 
31 §:ssä tasavallan presidentin pää-
tösvaltaan pidätettyjä sotilaskäskyasi-
oita. Selvennys toteutettaisiin viittaa-
malla 31 §:ään.     

33 §. Päätöksentekomenettely sotilas-
käskyasioissa. Pykälässä säädettäisiin 
päätöksentekomenettelystä sotilaskäs-
kyasioissa. Pykälä korvaisi voimassa 
olevan lain 32 §:n sääntelyn. 

Sotilaskäskyasioiden esittelijä vaih-
tuisi pääsääntöisesti puolustusvoimain 
komentajasta puolustusministeriksi. 
Käytännössä kaikki ne sotilaskäskyasi-
at, jotka puolustusvoimain komentaja 
on tähän mennessä esitellyt presidentil-
le kuten puolustussuunnitelman, esitte-
lisi puolustusministeri.

Koska puolustusministeri esit-
telisi pääsääntöisesti kaikki presi-
dentin päätettävät sotilaskäskyasiat, 
puolustusministerin esittelyoikeut-
ta voimassa olevan lain 32 §:n 1 mo-
mentissa koskeva rajaus ”sotilaallisen 
puolustuksen keskeisiin perusteisiin 
kuuluvat sotilaskäskyasiat siltä osin 
kuin ne liittyvät puolustusministeri-
ön strategiseen suunnitteluun” pois-
tettaisiin tarpeettomana. Tämä sel-
keyttäisi sääntelyä.

Pykälän 1 momentin mukaan ta-
savallan presidentti ratkaisisi 31 §:n 1 
momentissa tarkoitetut laajakantoiset 
tai periaatteellisesti merkittävät soti-

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
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laskäskyasiat valtioneuvostossa puolus-
tusministerin esittelystä ilman valtio-
neuvoston ratkaisuehdotusta. 

Laajakantoiset ja periaatteellisesti 
merkittävät sotilaskäskyasiat on puo-
lustusvoimista annetun lain 31 §:n 1 
momentissa pidätetty tasavallan pre-
sidentin päätösvaltaan. Esimerkkei-
nä laajakantoisista tai periaatteellises-
ti merkittävistä sotilaskäskyasioista 
31 §:n 1 momentissa on erityisesti mai-
nittu sotilaskäskyasiat, jotka koskevat 
valtakunnan sotilaallisen puolustuksen 
keskeisiä perusteita, sotilaallisen puo-
lustusvalmiuden merkittäviä muutok-
sia sekä sotilaallisen puolustuksen to-
teuttamisen periaatteita. 

Sotilaskäskyasiat esittelisi tasa-
vallan presidentille valtioneuvostos-
sa puolustusministeri. Niitä ei käsitel-
täisi valmistelevasti valtioneuvoston 
yleisistunnossa eikä niissä tehtäisi val-
tioneuvoston ratkaisuehdotusta. So-
tilaskäskyasiat valmisteltaisiin tiiviis-
sä yhteistyössä puolustusministeriön 
ja pääesikunnan kesken. Tarvittaessa 
niitä voitaisiin käsitellä valmistelevasti 
myös valtioneuvoston ministerivalio-
kunnissa kuten ulko- ja turvallisuus-
poliittisessa ministerivaliokunnassa, 
EU-ministerivaliokunnassa tai raha-
asiainvaliokunnassa. 

Sotilaallisen asiantuntemuksen var-
mistamiseksi momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi myös puolustusvoimain 
komentajan oikeudesta olla läsnä ja 
lausua käsityksensä sotilaskäskyasiaa 
presidentille valtioneuvostossa esitel-
täessä. Puolustusvoimain komentajan 
läsnäolo presidentin päättäessä sotilas-
käskyasioista on asiallisesti välttämä-
töntä. Päätöksiä sotilaskäskyasioissa ei 

käytännössä tulisi tehdä ilman komen-
tajan läsnäoloa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäi-
siin päätöksentekomenettelystä presi-
dentin päättäessä muista kuin 31 §:n 1 
momentissa tarkoitetuista sotilaskäs-
kyasioista. Näillä tarkoitettaisiin so-
tilaskäskyasioita, jotka presidentti on 
ottanut ratkaistavakseen 31 §:n 3 mo-
mentin mukaisesti ylipäällikönvaltan-
sa perusteella. Nämä asiat presidentti 
ratkaisisi valtioneuvoston ulkopuolella 
kabinettiesittelyssä. 

Kabinettiesittelyssäkin sotilaskäsky-
asiat esittelisi presidentille pääsäännön 
mukaisesti puolustusministeri. Puolus-
tusvoimain komentajalla olisi vastaava 
läsnäolo- ja puheoikeus kuin presiden-
tin päättäessä sotilaskäskyasiasta valtio-
neuvostossa. Lisäksi pääministeri voisi 
olla läsnä ja lausua käsityksensä asiasta. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi uusi säännös, jonka mu-
kaan puolustusministeri voisi myös 
päättää, että presidentin päätettäväk-
seen ottaman sotilaskäskyasian esitte-
lisikin presidentille puolustusvoimain 
komentaja. Joihinkin sotilaskäskyasioi-
hin voi liittyä sellaisia sotilaallista eri-
tyisasiantuntemusta vaativia yksityis-
kohtia, joiden vuoksi olisi perusteltua, 
että ne voisi puolustusministerin pää-
töksen perusteella esitellä myös puo-
lustusvoimain komentaja.

Puolustusministerin päätös asi-
an siirtämisestä puolustusvoimain ko-
mentajan esiteltäväksi olisi tapauskoh-
tainen. Puolustusvoimain komentajan 
esitellessä sotilaskäskyasiaa presidentil-
le puolustusministerillä ja pääministe-
rillä olisi oikeus olla läsnä ja lausua kä-
sityksensä asiasta. 
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33 a §. Esittelyn ajankohta. Lakiin eh-
dotetaan lisättäväksi uusi säännös tasa-
vallan presidentin toimivallasta määrä-
tä ajankohta, jolloin sotilaskäskyasia on 
hänelle esiteltävä.  Ehdotettu säännös 
vastaa valtioneuvostosta annetun lain  
(175/2003) 22 §:n 2 momentissa pää-
ministerin vastaavasta oikeudesta val-
tioneuvoston yleisistunnossa käsiteltä-
vien asioiden osalta säädettyä. 

33 b §. Puolustusvoimain komentajan 
tiedonantovelvollisuus. Voimassa olevan 
lain 31 §:n 3 momenttiin sisältyvä sään-
nös puolustusvoimain komentajan tie-
donantovelvollisuudesta presidentille 
ja puolustusministerille sotilasesimies-
ten toimivaltaan kuuluvista merkittä-
vistä sotilaskäskyasioista ehdotetaan 
siirrettäväksi omaksi pykäläkseen. 
Tämä korostaisi tiedonantovelvolli-
suuden merkitystä. Lisäksi säännök-
sessä ehdotetaan selvennettäväksi sitä, 
että tiedonantovelvollisuudessa on kyse 
muiden sotilasesimiesten lisäksi myös 
puolustusvoimain komentajan toimi-
valtaan kuuluvista valmisteilla olevista 
sotilaskäskyasioista. Ajoissa suoritettu 
informointi on tarpeen, jotta president-
ti voisi käyttää 31 §:n 3 momentissa 
säädettyä oikeuttaan.   

40 §. Sotilas- tai palvelusarvossa ylen-
täminen. Sotilas- ja palvelusarvossa 
ylentämistä koskevaan 1 momenttiin 
tehtäisiin voimassa olevan 32 §:n muut-
tamisesta johtuvat tarkistukset. Asialli-
sia muutoksia ei tehtäisi, vaan sotilas- 
ja palvelusarvossa ylentämisen osalta 
puolustusministerin ja puolustusvoi-
main komentajan esittelyoikeudet säi-
lyisivät ennallaan. 

2 Voimaantu l o

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan sa-
manaikaisesti Suomen perustuslain 
muutosten kanssa 1 päivänä maalis-
kuuta 2012.

3 Su hd e p er ustusla k i in   
 ja  säätämisjär jestys

Ehdotettu laki voidaan hallituksen kä-
sityksen mukaan käsitellä tavallisen 
lain säätämisjärjestyksessä. 

Esitys liittyy olennaisesti ylimpien 
valtioelinten päätöksentekomenettelyi-
hin ja on siksi tarpeen saattaa perustus-
lakivaliokunnan käsiteltäväksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan 
Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava 
lakiehdotus:
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Lakiehdotus

Laki
puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan	päätöksen	mukaisesti	
muutetaan puolustusvoimista	 annetun	 lain	 (551/2007)	31	§:n	3	momentti,	 32	 ja	33	§	 sekä	

40 §:n	1	momentti	sekä
lisätään lakiin	uusi	33	a	ja	33	b	§	seuraavasti:

31	§

Tasavallan presidentin ratkaisuvalta sotilas-
käskyasioissa

——————————————
Presidentti	 voi	 ottaa	 päätettäväkseen	

32 §:ssä	 tarkoitetun,	 puolustusvoimain	 ko-
mentajan	 tai	 muun	 sotilasesimiehen	 ratkais-
tavaksi	osoitetun	sotilaskäskyasian.	

32	§	

Puolustusvoimain komentajan ja muiden so-
tilasesimiesten ratkaisuvalta sotilaskäskyasi-

oissa

Puolustusvoimain	 komentaja	 ratkaisee	
muut	kuin	31	§:ssä	tarkoitetut	tasavallan	pre-
sidentin	 päätettävät	 sotilaskäskyasiat,	 jollei	
niitä	 ole	 säädetty	 tai	 määrätty	muun	 sotilas-
esimiehen	 päätettäviksi.	 Sotilasesimies	 voi	
ottaa	päätettäväkseen	alaisensa	ratkaistavaksi	
osoitetun	sotilaskäskyasian.	
Puolustusvoimain	 komentajan	 ja	 alempien	

sotilasesimiesten	 välisestä	 ratkaisuvallan	 ja-
osta	sotilaskäskyasioissa	säädetään	tasavallan	
presidentin	asetuksella.

33	§

Päätöksentekomenettely sotilaskäskyasioissa

Tasavallan	 presidentti	 ratkaisee	 31	 §:n	 1	
momentissa	 tarkoitetut	 sotilaskäskyasiat	 val-
tioneuvostossa	puolustusministerin	esittelystä	

ilman	 valtioneuvoston	 ratkaisuehdotusta.	
Puolustusvoimain	 komentajalla	 on	 tuolloin	
oikeus	olla	läsnä	ja	lausua	käsityksensä	asias-
ta.
Presidentti	ratkaisee	muut	sotilaskäskyasiat	

valtioneuvoston	ulkopuolella	puolustusminis-
terin	 esittelystä.	 Puolustusvoimain	 komenta-
jalla	 on	 tuolloin	 oikeus	 olla	 läsnä	 ja	 lausua	
käsityksensä	asiasta.	Lisäksi	pääministeri	voi	
olla	läsnä	ja	lausua	käsityksensä	asiasta.
Puolustusministeri	voi	myös	päättää,	että	2	

momentissa	 tarkoitetun	 sotilaskäskyasian	
esittelee	 puolustusvoimain	 komentaja.	 Täl-
löin	 puolustusministerillä	 ja	 pääministerillä	
on	 oikeus	 olla	 läsnä	 ja	 lausua	 käsityksensä	
asiasta.

33	a	§

Esittelyn ajankohta

Tasavallan	 presidentti	 voi	 määrätä	 ajan-
kohdan,	 jolloin	 sotilaskäskyasia	 on	 hänelle	
esiteltävä.

33	b	§

Puolustusvoimain komentajan tiedonantovel-
vollisuus

Puolustusvoimain	 komentajan	 tulee	 antaa	
tietoja	 presidentille	 ja	 puolustusministerille	
puolustusvoimain	komentajan	ja	muiden	soti-
lasesimiesten	toimivaltaan	kuuluvista	merkit-
tävistä	 valmisteilla	 olevista	 sotilaskäskyasi-
oista.
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40	§

Sotilas- tai palvelusarvossa ylentäminen

Tasavallan	 presidentti	 ylentää	 vänrikin	 ja	
aliluutnantin	 sotilasarvoihin	 sekä	niitä	ylem-
piin	 tai	 nimeltään	 niitä	 vastaaviin	 sotilasar-
voihin	 valtioneuvoston	 ulkopuolella	 puolus-
tusvoimain	 komentajan	 esittelystä.	 Päätök-
senteko	 prikaatikenraalin,	 lippueamiraalin	

sekä	 niitä	 ylempiin	 tai	 nimeltään	 niitä	 vas-
taaviin	sotilasarvoihin	ylentämistä	koskevas-
sa	asiassa	sekä	niitä	vastaavan	palvelusarvon	
antamista	 koskevassa	 asiassa	 tapahtuu	 kui-
tenkin	puolustusministerin	esittelystä.
— —————————————

———
Tämä	 laki	 tulee	 voimaan	 	 	 	 	 	 päivänä							

kuuta	20	.	

—————
Helsingissä						päivänä												kuuta	20

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Puolustusministeri
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Lagförslag

Lag
om ändring av lagen om försvarsmakten

I	enlighet	med	riksdagens	beslut
ändras i	lagen	om	försvarsmakten	(551/2007)	31	§	3	mom.,	32	och	33	§	samt	40	§	1	mom.	

samt
fogas till	lagen	en	ny	33	a	och	33	b	§	som	följer:

31	§

Republikens presidents beslutanderätt i mili-
tära kommandomål

——————————————
Presidenten	 kan	 överta	 avgörandet	 av	 ett	

militärt	kommandomål	som	avses	i	32	§	och	
som	 ska	 avgöras	 av	 kommendören	 för	 för-
svarsmakten	 eller	 någon	 annan	 militär	 för-
man.

32	§

Kommendörens för försvarsmakten och övri-
ga militära förmäns beslutanderätt i militära 

kommandomål

Kommendören	 för	 försvarsmakten	 avgör	
andra	 än	 i	 31	 §	 avsedda	 militära	 komman-
domål,	vilka	avgörs	av	republikens	president,	
om	de	inte	enligt	vad	som	bestäms	eller	före-
skrivs	 ska	 avgöras	 av	 någon	 annan	 militär	
förman.	En	militär	 förman	 kan	 överta	 avgö-
randet	av	ett	militärt	kommandomål	som	ska	
avgöras	av	förmannens	underordnade.
I	 fråga	 om	 fördelningen	 av	 behörigheten	

mellan	kommendören	för	försvarsmakten	och	
lägre	 militära	 förmän	 i	 militära	 kommando-
mål	 bestäms	 genom	 förordning	 av	 republi-
kens	president.

33	§

Beslutsförfarandet i militära kommandomål

Republikens	 president	 avgör	 de	 militära	
kommandomål	 som	 avses	 i	 31	 §	 1	 mom.	 i	

statsrådet	 på	 föredragning	 av	 försvarsminis-
tern	utan	förslag	till	avgörande	av	statsrådet.	
Kommendören	för	försvarsmakten	har	då	rätt	
att	närvara	och	uttala	sin	uppfattning	om	sa-
ken.
Presidenten	 avgör	 övriga	 militära	 kom-

mandomål	utanför	statsrådet	på	föredragning	
av	försvarsministern.	Kommendören	för	 för-
svarsmakten	har	då	rätt	att	närvara	och	uttala	
sin	 uppfattning	 om	 saken.	 Dessutom	 kan	
statsministern	närvara	och	uttala	sin	uppfatt-
ning	om	saken.
Försvarsministern	kan	också	besluta	att	ett	

militärt	 kommandomål	 som	 avses	 i	 2	mom.	
ska	 föredras	 av	 kommendören	 för	 försvars-
makten.	 Härvid	 har	 försvarsministern	 och	
statsministern	 rätt	 att närvara	 och	 uttala	 sin	
uppfattning	om	saken.

33	a	§

Tidpunkten för föredragningen

Republikens	 president	 kan	 bestämma	 om	
den	 tidpunkt	 då	 ett	 militärt	 kommandomål	
ska	föredras	för	henne	eller	honom.

33	b	§

Informeringsskyldighet för kommendören för 
försvarsmakten

Kommendören	 för	 försvarsmakten	 ska	 ge	
presidenten	 och	 försvarsministern	 informa-
tion	 om	 betydande	 militära	 kommandomål	
som	 omfattas	 av	 behörigheten	 för	 kommen-
dören	för	försvarsmakten	och	övriga	militära	
förmän	och	som	är	under	beredning.
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40	§

Befordran till militär grad eller tjänstgö-
ringsgrad

Republikens	 president	 befordrar	 utanför	
statsrådet	 på	 föredragning	 av	 kommendören	
för	försvarsmakten	till	 fänriks	och	underlöjt-
nants	militära	grad	samt	till	militär	grad	som	
är	 högre	 än	 dessa	 eller	 har	motsvarande	 be-

teckning.	Beslutsfattandet	 i	fråga	om	beford-
ran	 till	brigadgenerals	och	 flottiljamirals	mi-
litära	grad	samt	till	militär	grad	som	är	högre	
än	 dessa	 eller	 har	 motsvarande	 beteckning	
samt	 i	 fråga	 om	 förlänande	 av	 motsvarande	
tjänstgöringsgrad	 sker	 dock på	 föredragning	
av	försvarsministern.
— —————————————

———
Denna	 lag	 träder	 i	 kraft	 den	 	 	 	 	 20	 	 	 .

—————
Helsingfors	den								20		

Republikens President

TARJA HALONEN

Försvarsminister
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Rinnakkaistekstit

Laki
puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan	päätöksen	mukaisesti	
muutetaan puolustusvoimista	 annetun	 lain	 (551/2007)	31	§:n	3	momentti,	 32	 ja	33	§	 sekä	

40 §:n	1	momentti	sekä
lisätään lakiin	uusi	33	a	ja	33	b	§	seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

31	§

Tasavallan presidentin ratkaisuvalta sotilas-
käskyasioissa

——————————————
Presidentti	 voi	 ottaa	 päätettäväkseen	 puo-

lustusvoimain	 komentajan	 tai	 muun	 sotilas-
esimiehen	ratkaistavaksi	osoitetun	sotilaskäs-
kyasian. Puolustusvoimain komentajan tulee 
antaa tietoja presidentille ja puolustusminis-
terille sotilasesimiesten toimivaltaan kuulu-
vista merkittävistä sotilaskäskyasioista.

31	§

Tasavallan presidentin ratkaisuvalta sotilas-
käskyasioissa

——————————————
Presidentti	 voi	 ottaa	 päätettäväkseen	

32 §:ssä tarkoitetun,	 puolustusvoimain	 ko-
mentajan	 tai	 muun	 sotilasesimiehen	 ratkais-
tavaksi	osoitetun	sotilaskäskyasian.	

32	§

Päätöksentekomenettely sotilaskäskyasioissa

Tasavallan	 presidentti	 ratkaisee	 31	 §:n	 1	
momentissa	 tarkoitetut	 sotilaallisen puolus-
tuksen keskeisiin perusteisiin kuuluvat soti-
laskäskyasiat	 puolustusministerin	 esittelystä	
siltä	osin	kuin	ne	liittyvät	puolustusministeri-
ön	 strategiseen	 suunnitteluun.	 Päätökset	 var-
mentaa	 puolustusministeri.	 Pääministerillä	 ja	
puolustusvoimain	 komentajalla	 on	 tuolloin	
oikeus	olla	läsnä	ja	lausua	käsityksensä	asias-
ta.
Presidentti	 ratkaisee	muut	 sotilaskäskyasiat	

puolustusvoimain	 komentajan	 esittelystä.	
Päätökset	 varmentaa	 puolustusvoimain	 ko-
mentaja.	 Sotilaskäskyasiaa	 presidentille	 esi-
teltäessä	 puolustusministerillä	 on	 oikeus	 olla	
läsnä	ja	lausua	käsityksensä	asiasta.	Kun puo-
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Voimassa oleva laki Ehdotus

lustusvoimain komentaja esittelee 31 §:n 1 
momentissa tarkoitettua sotilaskäskyasiaa 
puolustusministerin tulee kuitenkin olla läsnä 
ja lausua käsityksensä asiasta. Lisäksi	 pää-
ministeri	voi	olla	läsnä	ja	lausua	käsityksensä	
asiasta.		
Presidentti	voi	omasta	aloitteestaan	tai	puo-

lustusministerin	 esityksestä	 siirtää	 sotilaskäs-
kyasian	presidentin	valtioneuvostossa	ratkais-
tavaksi.	 Tällöin	 presidentti	 päättää	 asiasta	
puolustusministerin	 esittelystä	 ilman	 valtio-
neuvoston	 ratkaisuehdotusta.	 Sotilas-
käskyasiaa	 presidentille	 valtioneuvostossa	
esiteltäessä	 puolustusvoimain	 komentajalla	
on	 oikeus	 olla	 läsnä	 ja	 lausua	 käsityksensä	
asiasta.

(ks.	voimassa	olevan	lain	33	§)

32	§

Puolustusvoimain komentajan ja muiden so-
tilasesimiesten ratkaisuvalta sotilaskäskyasi-

oissa

Puolustusvoimain	 komentaja	 ratkaisee	
muut	kuin	31 §:ssä tarkoitetut tasavallan	pre-
sidentin	 päätettävät	 sotilaskäskyasiat,	 jollei	
niitä	 ole	 säädetty	 tai	 määrätty	muun	 sotilas-
esimiehen	 päätettäviksi.	 Sotilasesimies	 voi	
ottaa	päätettäväkseen	alaisensa	ratkaistavaksi	
osoitetun	sotilaskäskyasian.	
Puolustusvoimain	 komentajan	 ja	 alempien	

sotilasesimiesten	 välisestä	 ratkaisuvallan ja-
osta	sotilaskäskyasioissa	säädetään	tasavallan	
presidentin	asetuksella.

33	§

Puolustusvoimain komentajan ja muiden soti-
lasesimiesten päätöksenteko sotilaskäskyasi-

oissa

Puolustusvoimain	komentaja	ratkaisee	muut	
kuin	 tasavallan	 presidentin	 päätettävät	 soti-
laskäskyasiat,	jollei	niitä	ole	säädetty	tai	mää-
rätty	muun	sotilasesimiehen	päätettäviksi.	So-
tilasesimies	voi	ottaa	päätettäväkseen	alaisen-
sa	ratkaistavaksi	osoitetun	sotilaskäskyasian.
Puolustusvoimain	 komentajan	 ja	 alempien	

sotilasesimiesten	 välisestä	 toimivallan	 jaosta	
sotilaskäskyasioissa	säädetään	tasavallan	pre-
sidentin	asetuksella.
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Voimassa oleva laki Ehdotus

(ks.	voimassa	olevan	lain	32	§)

33	§

Päätöksentekomenettely sotilaskäskyasioissa

Tasavallan	 presidentti	 ratkaisee	 31	 §:n	 1	
momentissa	 tarkoitetut	 sotilaskäskyasiat	val-
tioneuvostossa puolustusministerin	esittelystä	
ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta.
Puolustusvoimain	 komentajalla	 on	 tuolloin	
oikeus	olla	läsnä	ja	lausua	käsityksensä	asias-
ta.
Presidentti	ratkaisee	muut	sotilaskäskyasiat	

valtioneuvoston ulkopuolella puolustusminis-
terin esittelystä.	 Puolustusvoimain komenta-
jalla on tuolloin oikeus	 olla	 läsnä	 ja	 lausua	
käsityksensä	asiasta.	Lisäksi	pääministeri	voi	
olla	läsnä	ja	lausua	käsityksensä	asiasta.

Puolustusministeri voi myös päättää, että 2 
momentissa tarkoitetun sotilaskäskyasian 
esittelee puolustusvoimain komentaja. Täl-
löin puolustusministerillä ja pääministerillä
on	 oikeus	 olla	 läsnä	 ja	 lausua	 käsityksensä	
asiasta.

33	a	§

Esittelyn ajankohta

Tasavallan presidentti voi määrätä ajan-
kohdan, jolloin sotilaskäskyasia on hänelle 
esiteltävä.

33	b	§

Puolustusvoimain komentajan tiedonantovel-
vollisuus

Puolustusvoimain komentajan tulee antaa 
tietoja presidentille ja puolustusministerille 
puolustusvoimain komentajan ja muiden soti-
lasesimiesten toimivaltaan kuuluvista merkit-
tävistä valmisteilla olevista sotilaskäskyasi-
oista.

40	§	

Sotilas- tai palvelusarvossa ylentäminen

Tasavallan	presidentti	 ylentää	 sotilaskäsky-
asioiden päätöksentekojärjestyksessä vänri-
kin	 ja	 aliluutnantin	 sotilasarvoihin	 sekä	 niitä	
ylempiin	 tai	 nimeltään	 niitä	 vastaaviin	 soti-

40	§

Sotilas- tai palvelusarvossa ylentäminen

Tasavallan	 presidentti	 ylentää	 vänrikin	 ja	
aliluutnantin	 sotilasarvoihin	 sekä	 niitä	ylem-
piin	 tai	 nimeltään	 niitä	 vastaaviin	 sotilasar-
voihin	 valtioneuvoston ulkopuolella puolus-
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Voimassa oleva laki Ehdotus

lasarvoihin	 puolustusvoimain	 komentajan	
esittelystä.	 Päätöksenteko	 prikaatikenraalin,	
lippueamiraalin	sekä	niitä	ylempiin	tai	nimel-
tään	 niitä	 vastaaviin	 sotilasarvoihin	 ylentä-
mistä	koskevassa	asiassa	sekä	niitä	vastaavan	
palvelusarvon	 antamista	 koskevassa	 asiassa	
tapahtuu	kuitenkin	puolustusministerin	esitte-
lystä.
— —————————————

tusvoimain	 komentajan	 esittelystä.	 Päätök-
senteko	 prikaatikenraalin,	 lippueamiraalin	
sekä	 niitä	 ylempiin	 tai	 nimeltään	 niitä	 vas-
taaviin	 sotilasarvoihin	 ylentämistä	koskevas-
sa	asiassa	sekä	niitä	vastaavan	palvelusarvon	
antamista koskevassa	 asiassa	 tapahtuu	 kui-
tenkin	puolustusministerin	esittelystä.

— —————————————
———

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
20 .
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Parallelltext

Lag
om ändring av lagen om försvarsmakten

I	enlighet	med	riksdagens	beslut
ändras i	lagen	om	försvarsmakten	(551/2007)	31	§	3	mom.,	32	och	33	§	samt	40	§	1	mom.	

samt
fogas till	lagen	en	ny	33	a	och	33	b	§	som	följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

31	§

Republikens presidents beslutanderätt i mili-
tära kommandomål

——————————————
Presidenten	 kan	 överta	 avgörandet	 av	 ett	

militärt	 kommandomål	 som	 skall	 avgöras	 av	
kommendören	för	försvarsmakten	eller	någon
annan	militär	 förman. Kommendören för för-
svarsmakten skall informera presidenten och 
försvarsministern om betydande militära 
kommandomål som hör till de militära för-
männens behörighet.

31	§

Republikens presidents beslutanderätt i mili-
tära kommandomål

——————————————
Presidenten	 kan	 överta	 avgörandet	 av	 ett	

militärt	kommandomål	som avses i 32 § och
som	 ska	 avgöras	 av	 kommendören	 för	 för-
svarsmakten	 eller	 någon	 annan	 militär	 för-
man.

32	§

Beslutsförfarandet i militära kommandomål

Republikens	 president	 avgör	militära	 kom-
mandomål	som	avses	i	31	§	1	mom.	och	som	
hör	 till	de	centrala	grunderna	för	det	militära
försvaret	 på	 föredragning	 av	 försvarsminis-
tern	till	den	del	de	hänför	sig	till	 försvarsmi-
nisteriets	 strategiska	 planering.	 Besluten	
kontrasigneras	 av	 försvarsministern.	Statsmi-
nistern	och	kommendören	för	försvarsmakten	
har	då	 rätt	att	 närvara	och	uttala	 sin	uppfatt-
ning	om	saken.
Presidenten	avgör	övriga	militära	komman-

domål	 på	 föredragning	 av	 kommendören	 för	
försvarsmakten.	 Besluten	 kontrasigneras	 av	
kommendören	 för	 försvarsmakten.	 När	 ett	
militärt	kommandomål	föredras	för	presiden-
ten	 har	 försvarsministern	 rätt	att	 närvara	och	
uttala	 sin	 uppfattning	 om	 saken.	 När kom-
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse

mendören för försvarsmakten föredrar ett mi-
litärt kommandomål som avses i 31 § 1 mom. 
skall försvarsministern emellertid vara när-
varande och uttala sin uppfattning om saken.
Dessutom	 kan	 statsministern	 närvara	 och	 ut-
tala	sin	uppfattning	om	saken.
Presidenten	 kan	 på	 eget	 initiativ	 eller	 på	

förslag	av	försvarsministern	överföra	ett	mili-
tärt	 kommandomål	 för	 att	 avgöras	 av	 presi-
denten	 i	 statsrådet.	Härvid	beslutar	presiden-
ten	om	saken	på	föredragning	av	försvarsmi-
nistern	utan	att	statsrådet	 lägger	fram	 förslag	
till	avgörande.	När	ett	militärt	kommandomål	
föredras	för	presidenten	 i	statsrådet	har	kom-
mendören	 för	 försvarsmakten	 rätt	att	 närvara	
och	uttala	sin	uppfattning	om	saken.

(se	33	§	i gällande	lag)

32	§

Kommendörens för försvarsmakten och övri-
ga militära förmäns beslutanderätt i militära 

kommandomål

Kommendören	 för	 försvarsmakten	 avgör	
andra	 än i 31 § avsedda militära	 komman-
domål,	vilka avgörs av	republikens	president,	
om	de	inte	enligt	vad	som	bestäms	eller	före-
skrivs	 ska avgöras	 av	 någon	 annan	 militär	
förman.	En	militär	 förman	 kan	överta	 avgö-
randet	av	ett	militärt	kommandomål	som	ska	
avgöras	av	förmannens	underordnade.
I	 fråga	 om	 fördelningen	 av	beslutanderät-

ten mellan	kommendören	för försvarsmakten	
och	 lägre	 militära	 förmän	 i	 militära	 kom-
mandomål	bestäms	genom	 förordning	av	 re-
publikens	president.

33	§	

Kommendörens för försvarsmakten och andra 
militära förmäns beslutsfattande i militära 

kommandomål

Kommendören	 för	 försvarsmakten	 avgör	
andra	militära	kommandomål	 än	 sådana	 som	
skall	avgöras	av	republikens	president,	om	de	
inte	 enligt	 vad	 som	 bestäms	 eller	 föreskrivs	
skall	avgöras	av	någon	annan	militär	förman.	
En	 militär	 förman	 kan	 överta	 avgörandet	 av	
ett	militärt	 kommandomål	 som	skall	 avgöras	
av	förmannens	underordnade.
I	 fråga	 om	 fördelningen	 av	 behörigheten	
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse

mellan	kommendören	för	försvarsmakten	och	
lägre	 militära	 förmän	 i	 militära	 kommando-
mål	 bestäms	 genom	 förordning	 av	 republi-
kens	president.

(se	32	§	i	gällande	lag)

33	§

Beslutsförfarandet i militära kommandomål

Republikens	 president	 avgör	 de militära	
kommandomål	 som	 avses	 i	 31	 §	 1	 mom.	 i 
statsrådet på	 föredragning	 av	 försvarsminis-
tern	utan förslag till avgörande av statsrådet.
Kommendören	för	försvarsmakten	har	då	rätt	
att	närvara	och	uttala	sin	uppfattning	om	sa-
ken.
Presidenten	 avgör	 övriga	 militära	 kom-

mandomål	utanför statsrådet på	föredragning	
av	 försvarsministern.	Kommendören	för	 för-
svarsmakten	har då rätt	att	närvara	och	uttala	
sin	 uppfattning	 om	 saken.	 Dessutom	 kan	
statsministern	närvara	och	uttala	sin	uppfatt-
ning	om	saken.

Försvarsministern kan också besluta att ett	
militärt	 kommandomål	 som avses i 2 mom. 
ska föredras av kommendören för försvars-
makten. Härvid	 har försvarsministern och 
statsministern rätt	 att	 närvara	 och uttala	 sin	
uppfattning	om	saken.

33	a	§

Tidpunkten för föredragningen

Republikens president kan bestämma om 
den tidpunkt då ett militärt kommandomål 
ska föredras för henne eller honom.

33	b	§

Informeringsskyldighet för kommendören för 
försvarsmakten

Kommendören för försvarsmakten ska ge 
presidenten och försvarsministern informati-
on om betydande militära kommandomål som 
omfattas av behörigheten för kommendören 
för försvarsmakten och övriga militära för-
män och som är under beredning.
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse

40	§	

Befordran till militär grad eller tjänstgö-
ringsgrad

Republikens	president	befordrar	genom	be-
slutsförfarandet	 för	 militära	 kommandomål	
på	 föredragning	 av	 kommendören	 för	 för-
svarsmakten	 till	 fänriks	 och	 underlöjtnants	
militära	 grad	 samt	 till	 militär	 grad	 som	 är	
högre	än	dessa	eller	har	motsvarande	beteck-
ning.	 Beslutsfattandet	 i	 fråga	 om	 befordran	
till	 brigadgenerals	och	 flottiljamirals	militära	
grad	 samt	 till	 militär	 grad	 som	 är	 högre	 än	
dessa	eller	har	motsvarande	beteckning	samt	i	
fråga	om	förlänande	av	motsvarande	tjänstgö-
ringsgrad	 sker	 dock	 på	 föredragning	 av	 för-
svarsministern.
— —————————————

40	§

Befordran till militär grad eller tjänstgö-
ringsgrad

Republikens	 president	 befordrar	 utanför 
statsrådet på	 föredragning	 av	 kommendören	
för	 försvarsmakten	 till	 fänriks	och	underlöjt-
nants	militära	grad	samt	till	militär	grad	som	
är	 högre	 än	 dessa	 eller	 har	motsvarande	 be-
teckning.	Beslutsfattandet	 i	fråga	om	beford-
ran	 till	brigadgenerals	och	flottiljamirals	mi-
litära	grad	samt	till	militär	grad	som	är	högre	
än	 dessa	 eller	 har	 motsvarande	 beteckning	
samt	 i	 fråga	 om	 förlänande	 av	 motsvarande	
tjänstgöringsgrad	 sker	 dock	 på	 föredragning	
av	försvarsministern.

— —————————————
———

Denna lag träder i kraft den     20   .
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