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Valtioneuvoston asetus

542/2013

puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen (1319/2007) 2, 20 ja 27 §

seuraavasti:

2 §

Pääesikunnan tehtävät ja kokoonpano

Sen lisäksi, mitä puolustusvoimista anne-
tun lain 26 §:ssä säädetään, pääesikunnan
tehtävänä on:

1) suunnitella ja toimeenpanna puolustus-
voimien yhteiset operaatiot;

2) ohjata puolustushaarojen, Maanpuolus-
tuskorkeakoulun ja alaistensa laitosten toi-
mintaa ja jakaa toiminnan toteuttamiseksi tar-
vittavat voimavarat.

Pääesikunta jakautuu osastoihin ja tarpeen
mukaan muihin toimintayksiköihin pääesi-
kunnan tehtävien tarkoituksenmukaiseksi
hoitamiseksi. Pääesikuntaa johtaa pääesikun-
nan päällikkö. Osastoja johtavat pääesikun-
nan päällikkö sekä apulaisesikuntapäällikön
tehtävissä toimivat puolustusvoimien operaa-
tiopäällikkö, puolustusvoimien henkilöstö-
päällikkö, puolustusvoimien sotatalouspääl-
likkö ja puolustusvoimien strategiapäällikkö.

20 §

Virkamiehen määrääminen tehtävään

Virkamiehen määrää tehtävään nimittävä
viranomainen, kuitenkin siten, että:

1) everstin, kommodorin, everstiluutnan-
tin tai komentajan sotilas- tai palvelusarvossa
palvelevan upseerin sekä vastaavassa erikoi-
supseerin sotilas- tai palvelusarvossa palvele-
van erikoisupseerin sekä joukkoyksikön ko-
mentajan määrää tehtävään puolustusvoimain
komentaja;

2) majurin tai komentajakapteenin sekä
niitä alemmassa sotilas- ja palvelusarvossa
palvelevan upseerin sekä vastaavassa erikoi-
supseerin sotilas- ja palvelusarvossa palvele-
van erikoisupseerin, opistoupseerin, määräai-
kaisen reserviupseerin, aliupseerin ja määrä-
aikaisen aliupseerin määrää tehtävään 15 §:n
2 momentin 5 kohdassa tarkoitettu viran-
omainen.

Jos 1 momentin 2 kohdassa tai 15 §:n 2



momentin 5 kohdassa tarkoitetun virkamie-
hen tehtävään määrääminen edellyttää virka-
miehen siirtymistä joukko-osastosta tai sitä
vastaavasta hallintoyksiköstä toiseen maavoi-
missa, merivoimissa tai ilmavoimissa, tehtä-
vään määrää maavoimien, merivoimien tai
ilmavoimien komentaja.

Jos 1 momentin 2 kohdassa tai 15 §:n 2
momentin 5 kohdassa tarkoitetun virkamie-
hen tehtävään määrääminen edellyttää siirty-
mistä joukko-osastosta tai sitä vastaavasta
hallintoyksiköstä toiseen Puolustusvoimien
logistiikkalaitoksessa, tehtävään määrää Puo-
lustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja.

Jos 1 momentin 2 kohdassa tai 15 §:n 2
momentin 5 kohdassa tarkoitetun virkamie-
hen tehtävään määrääminen edellyttää muuta
siirtymistä puolustusvoimissa, tehtävään
määrää pääesikunta.

Jos tehtävien tarkoituksenmukainen hoita-
minen sitä edellyttää, virkamies voidaan tila-
päisesti määrätä muuhun kuin puolustusvoi-
mista annetun lain 29 §:ssä ja tämän asetuk-
sen 6 §:ssä tarkoitetun kokoonpanon mukai-
seen tehtävään.

Sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävään
määräämisestä säädetään sotilaallisesta krii-
sinhallinnasta annetussa laissa (211/2006).

27 §

Valtion edun valvominen puolustushaaroissa,
Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Puolustus-

voimien logistiikkalaitoksessa

Maavoimien, merivoimien ja ilmavoimien
esikunnilla on oikeus tuomioistuimessa ja
muissa viranomaisissa sekä laitoksissa ja yh-
teisöissä valvoa valtion etua ja oikeutta puo-
lustushaaraansa koskevissa asioissa sekä
käyttää valtion puhevaltaa niissä puolustus-
voimia koskevissa asioissa, joissa puolustus-
ministeriön tai pääesikunnan edustaja ei sitä
tee.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu oikeus on
toimialaansa koskevissa asioissa myös Maan-
puolustuskorkeakoululla ja Puolustusvoimien
logistiikkalaitoksella.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2015.

Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2013

Puolustusministeri Carl Haglund

Vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen
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