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Statsrådets förordning

542/2013

om ändring av statsrådets förordning om försvarsmakten

Utfärdad i Helsingfors den 4 juli 2013

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om försvarsmakten (1319/2007) 2, 20 och 27 § som följer:

2 §

Huvudstabens uppgifter och sammansättning

Förutom vad som föreskrivs i 26 § i lagen
om försvarsmakten har huvudstaben till upp-
gift att

1) planera och verkställa försvarsmaktens
gemensamma operationer,

2) styra verksamheten vid försvarsgre-
narna, Försvarshögskolan och sina underly-
dande inrättningar, och fördela de resurser
som behövs för verksamheten.

Huvudstaben är uppdelad på avdelningar
och vid behov på andra verksamhetsenheter
för att huvudstabens uppgifter ska kunna skö-
tas ändamålsenligt. Huvudstaben leds av che-
fen för huvudstaben. Avdelningarna leds av
chefen för huvudstaben samt försvarsmaktens
operationschef, personalchef, krigsekonomic-
hef och strategichef, vilka tjänstgör som bi-
trädande stabschefer.

20 §

Förordnande av tjänstemän till uppgifter

Tjänstemännen förordnas till sina uppgifter
av den utnämnande myndigheten, dock så att

1) en officer som tjänstgör med militär-
eller tjänstgöringsgraden överste, kommodor,
överstelöjtnant eller kommendör, en special-
officer som tjänstgör i motsvarande militär-
eller tjänstgöringsgrad för en specialofficer
och kommendören för en truppenhet förord-
nas av kommendören för försvarsmakten,

2) en officer som tjänstgör med militär-
eller tjänstgöringsgraden major eller kom-
mendörkapten eller i lägre militär- och tjänst-
göringsgrader än dessa samt en specialoffi-
cer, institutofficer, reservofficer i visstids-
tjänst, underofficer och underofficer i viss-
tidstjänst som tjänstgör i motsvarande mili-
tär- och tjänstgöringsgrad för specialofficer
förordnas av den myndighet som avses i 15 §
2 mom. 5 punkten.

Om ett förordnande av tjänstemän som
avses i 1 mom. 2 punkten eller i 15 § 2 mom.
5 punkten till en uppgift kräver förflyttning
från ett truppförband eller en motsvarande
administrativ enhet till en annan inom armén,
marinen eller flygvapnet, ska beslutet om
förordnande fattas av kommendören för ar-
mén, marinen eller flygvapnet.

Om ett förordnande av tjänstemän som
avses i 1 mom. 2 punkten eller i 15 § 2 mom.
5 punkten till en uppgift kräver förflyttning
från ett truppförband eller en motsvarande



administrativ enhet till en annan inom För-
svarsmaktens logistikverk, ska beslutet om
förordnande fattas av direktören för Försvars-
maktens logistikverk.

Om ett förordnande av tjänstemän som
avses i 1 mom. 2 punkten eller i 15 § 2 mom.
5 punkten till en uppgift kräver någon annan
förflyttning inom försvarsmakten, ska beslu-
tet om förordnande fattas av huvudstaben.

När det är nödvändigt för att uppgifterna
ska kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt
kan en tjänsteman tillfälligt förordnas till nå-
gon annan uppgift än vad den sammansätt-
ning som avses i 29 § i lagen om försvars-
makten och i 6 § i denna förordning förutsät-
ter.

Bestämmelser om förordnande till en upp-
gift inom militär krishantering finns i lagen
om militär krishantering (211/2006).

27 §

Bevakning av statens intresse inom försvars-
grenarna, vid Försvarshögskolan och vid

Försvarsmaktens logistikverk

Arméstaben, marinstaben och flygstaben
har rätt att i ärenden som gäller deras för-
svarsgrenar vid domstolar och hos övriga
myndigheter samt i inrättningar och samman-
slutningar bevaka statens rätt och fördel samt
föra statens talan i sådana ärenden som gäller
försvarsmakten och där en företrädare för
försvarsministeriet eller huvudstaben inte gör
det.

Sådan rätt som avses i 1 mom. har också
Försvarshögskolan och Försvarsmaktens lo-
gistikverk i ärenden som gäller deras verk-
samhetsområden.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2015.

Helsingfors den 4 juli 2013

Försvarsminister Carl Haglund

Äldre regeringssekreterare Minnamaria Nurminen

2 542/2013

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


