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Lag
om ändring av 2 och 10 § i lagen om försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om försvarsmakten (551/2007) 2 och 10 §, av dem 2 § sådan den lyder i

lag 427/2017, som följer:

2 §

Försvarsmaktens uppgifter

Till Försvarsmaktens uppgifter hör
1) det militära försvaret av Finland, vilket innefattar 
a) övervakning av landområdena, vattenområdena och luftrummet samt tryggande av

den territoriella integriteten,
b) tryggande av befolkningens livsbetingelser, de grundläggande fri- och rättigheterna

och statsledningens handlingsfrihet samt försvar av den lagliga samhällsordningen,
c) givande av militär utbildning och styrning av den frivilliga försvarsutbildningen samt

stärkande av försvarsviljan,
2) stödjande av andra myndigheter, vilket innefattar 
a) handräckning för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, för förhindrande

och avbrytande av terroristbrott och andra brott som orsakar allvarlig fara för människors
liv eller hälsa samt för skyddande av samhället i övrigt,

b) deltagande i räddningsverksamheten genom att tillhandahålla utrustning, personalre-
surser och sakkunnigtjänster som behövs i räddningsverksamheten,

3) deltagande i stöd och bistånd som grundar sig på artikel 222 i fördraget om Europe-
iska unionens funktionssätt eller artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen samt del-
tagande i territorialövervakningssamarbete eller i annat internationellt bistånd och annan
internationell verksamhet,

4) deltagande i internationell militär krishantering och i militära uppdrag i annan inter-
nationell krishantering.

I fråga om Försvarsmaktens övriga uppgifter gäller vad som föreskrivs särskilt.

10 §

Handräckning till polisen och Gränsbevakningsväsendet

Försvarsmakten ger handräckning till polisen med iakttagande av vad som föreskrivs i
lagen om Försvarsmaktens handräckning till polisen (342/2022).

En i 45 kap. 27 § i strafflagen avsedd militärperson har under ledning och uppsikt av en
polisman rätt att vidta åtgärder i anslutning till ett handräckningsuppdrag samt använda
maktmedel med iakttagande av vad som föreskrivs i lagen om Försvarsmaktens handräck-
ning till polisen och särskilt någon annanstans i lag.
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I fråga om militärpersoners rätt till nödvärn tillämpas vad som föreskrivs i 4 kap. 4 § i
strafflagen. I en sådan nödvärnssituation handlar yrkesmilitären under tjänsteansvar. När
det bedöms hur försvarligt nödvärnet varit ska de krav beaktas som kan ställas på en yr-
kesmilitär utifrån personens utbildning och erfarenhet.

Försvarsmakten ger handräckning till Gränsbevakningsväsendet med iakttagande av
vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen (578/2005).

————
Denna lag träder i kraft den 15 juni 2022.
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