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L luovutaan

L laki

A asetus

Vaik = muutoksen vaikuttavuus (eli kuinka iso muutos tai vaikuttavuus 

saadaan aikaan)
1 vähäinen

-      lisätään myös kirjallinen arvio siitä, miten muutos vaikuttaa 

kansalaisiin, yrityksiin tai viranomaistoimiin ja kuinka suurta 

joukkoa muutos koskee

2 ”siltä väliltä”

3 suuri Norminpurun tapa: 

1 vaikea 1) puretaan ja uudistetaan, 

2 ”siltä väliltä” 2) kevennetään hallinnollista taakkaa, 

3 helppo 3) sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosesseja, 

1 kansallinen 4) parannetaan lainsäädännön vaikuttavuutta, 

2 EU 5) minimoidaan viranomaisten keskinäiset valitukset

3
kansainväline

n

Vuosi = HE:n antamisen ajankohta 201x vuosiluku

-      Lisätään ministeriön lyhenne ?
ajankohta 

avoin

-      Lisätään hallituksen esityksen numero sekä lain numero, 

kun laki ollut esittelyssä

-      Lisätään VN-asetuksen numero, kun asetus on ollut 

esittelyssä

Sarakkeiden selitykset

Säädös = säädöksen nimi, tarvittaessa voi eritellä pykäläkohtaisesti

L/K /S= ehdotettavan muutoksen luonne (luovutaan kokonaan, 

kehitetään joustavammaksi tai selvitetään)

L/A = muutettavan säännöksen tyyppi

Tot = toteuttamiskelpoisuus (kuinka helppo tai vaikea toteuttaa 

huomioiden mm. poliittiset näkökohdat, muutoksen laajuus, liittymät EU-

säädöksiin)

K                    

S

kehitetään     

selvitetään

Säädösperusta



1.   Asevelvollisuuslaki (1438/2007) kertausharjoitusta ja 

palveluskelpoisuutta koskevan päätöksenteon ja oikaisumenettelyn 

yksinkertaistaminen. Tavoitteena, että asevelvolliset saavat 

kertausharjoitus- ja palveluskelpoisuusasioihinsa päätöksiä 

nopeammin ja yksinkertaisemmalla menettelyllä.

kehitetään laki 3 3 kansallinen 2017 esiselvitys; 

2018 HE 

eduskuntaan

3 Yksinkertaistaa 

kansalaisten asiointia 

Puolustusvoimien 

kanssa.

kansalainen

2.   Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) 

vapaaehtoisten tehtävien laajentaminen ja harjoitusalueiden 

käyttöönoton helpottaminen. Kansalaisten mahdollisuudet 

osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen paranevat. 

kehitetään laki 2 1 kansallinen 2018 2 Yksinkertaistaa 

kansalaisten asiointia 

Puolustusvoimien 

kanssa.Vähentää 

viranomaisten 

hallinnollisia tehtäviä.

kansalainen

3.   Aluevalvontalaki (755/2000) Selvitetään onko tarpeen 

säätää tutkaesteistä tuulivoimia rakennettaessa. Selvityksen 

pohjalta on todettu, että annetaan tarkempaa ohjeistusta YM:n 

kanssa eli ei tarvita lisäsääntelyä.

kehitetään laki 3 2 kansallinen Ympäristöministeriö

n kanssa annettu 

ohjeistus 2016

1 ja 5 Ohjeistus poistaa 

lisäsääntelytarpeen ja 

parantaa viranomaisten 

välistä yhteistyötä. 

Helpottaa alan yritysten 

toimintaa.

yritys

4.  TP asetus sotilas- ja palvelusarvoista sekä 

puolustusvoimien tunnuskuvasta annetun tasavallan 

asetuksen 16 §:n muuttamisesta (747/2016) 

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajan nimittämisoikeuden 

laajentaminen ml. virkavapauden päättämisen delegointi 

logistiikkalaitokselle. 

kehitetään asetus 1 3 kansallinen  voimaan 1.9.2016 2 Vähentää viranomaisten 

hallinnollisia tehtäviä.

viranomainen

5.    VN asetus puolustusvoimien sotilaspuvuista ja 

virkapuvuista (136/1997) Kumotaan vanhentunut asetus. 

Kumoaminen vähentää päällekkäistä säätelyä hallinnonalalla.

kumotaan asetus 1 1 kansallinen Kumoamisasetus 

(595/2016) 

voimaan 15.7.2016

1 Säädöstekninen 

yksinkertaistaminen

viranomainen

6.   Sotilasräjähteitä ja vaarallisia kemikaaleja koskevien 

puolustushallinnon säädösten ajanmukaistaminen 

Tavoitteena on selvittää säädösmuutostarpeet ja valmistella 

tarvittava säädösmuutokset, joilla varmistetaan hallinnonalan 

räjähteitä ja vaarallisia kemikaaleja koskevan sääntelyn 

ajantasaisuus ja oikea säädöstaso. Lisäksi sujuvoitetaan säätelyä 

kokoamalla nykyiset osin hajanaiset ja vanhentuneet säädökset ja 

määräykset ajantasaiseksi, selkeäksi ja toimivaksi 

kokonaisuudeksi. 

Kehitetään asetus 2 2 kansallinen Kemikaaliasetukset 

olleet lausunnolla 

keväällä 2017. 

Esittely niiden 

osalta kesän 

aikana. Räjähteet 

syksyllä 2017

2 Vähentää viranomaisten 

hallinnollisia tehtäviä. 

Yksinkertaistaa jossain 

määrin myös 

strategisten 

kumppaniyritysten 

toimintaa. Parantaa 

kansalaisten 

turvallisuutta

viranomainen

Pääasiallinen 

purkutapa

pääasiallinen 

hyötyjä

Säädösperu

sta

HE vuosi VaikutuksetTot 

1-3

Vaik 

1-3

L/A/M/OL/K/SPLM:n säädös



Pääesikunnan norminpurku (alemmanasteiset normit)

Pääesikunta aloitti puolustusvoimien normien purkamiseen ja 

uusimiseen liittyvät toimenpiteet vuoden 2013 lopulla. Työ keskittyi 

puolustusvoimauudistuksen vaikutusten huomioon ottamiseen 

uudessa tavassa toimia. Työ on jatkunut vuosien 2015 - 2016 

aikana.

Tuloksia vuoslta 2015 - 2016:

• Vanhentuneita normeja on kumottu yhteensä 1071 kappaletta 

(kaikki puolustusvoimien hallintoyksiköt mukaan lukien)

•Puretut normit voidaan arvioida pääasiallisesti olevan hallinnon 

sisäisiä määräyksiä, käskyjä, ohjeita tai oppaita

• Asevelvollisuuteen liittyen on kuitenkin tehty normimuutoksia, 

joissa hyötyjä voidaan arvioida olevan ainakin epäsuorasti myös 

kansalaiset. 

• kiinnitetty erityistä huomiota päällekkäisten, ristiriitaisten ja 

vanhentuneiden normien purkamiseen

• Reservin koulutuksen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen 

normisto on tarkastettu ja päivitetty vuosien 2015 ja 2016 aikana. 

Normien suuri määrä selittyy sillä, että puolustusvoimissa vastuu 

normien laatimisesta on jokaisella hallintoyksiköllä. 

Normien kokonaismäärä on saatu laskevalle suunnalle. 

Kokonaismäärän odotetaan laskevan edelleen vuoden 2017 aikana. 

Kansallisen palveluarkkitehtuurityön myötä asiointi 

puolustusvoimiin tulee lähivuosina muuttumaan kansalaisen sekä 

sidosryhmien näkökulmasta aiempaa yksinkertaisemmaksi 

palveluiden muuttuessa sähköiseksi.  A30


