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Laki
puolustusvoimista annetun lain 38 ja 38 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 38 ja 38 a §, sellaisina kuin ne

ovat, 38 § osaksi laissa 1617/2009 ja 38 a § laissa 1617/2009, seuraavasti:

38 §

Virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen

Tasavallan presidentti nimittää virkaan ja määrää tehtävään puolustusvoimain komen-
tajan, pääesikunnan päällikön, kenraalin, amiraalin, puolustusvoimien pääinsinöörin,
puolustusvoimien ylilääkärin ja kenttäpiispan. Presidentti tekee nimittämistä ja tehtävään
määräämistä koskevan päätöksen valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta. Samassa
järjestyksessä presidentti määrää puolustusvoimien upseerin tai erikoisupseerin puolus-
tusasiamiehen, apulaispuolustusasiamiehen, sotilasedustajan ja apulaissotilasedustajan
tehtävään sekä näitä vastaavaan kansainväliseen tehtävään.

Presidentti päättää sotilaallisena nimitysasiana muun kuin 1 momentissa tarkoitetun up-
seerin, sotilasprofessorin ja apulaissotilasprofessorin nimittämisestä ja upseerin määrää-
misestä tasavallan presidentin adjutantin tehtävään. Presidentti tekee päätöksen sotilaalli-
sissa nimitysasioissa puolustusvoimain komentajan esittelystä. Päätöksen varmentaa puo-
lustusvoimain komentaja. Tällaista asiaa presidentille esiteltäessä puolustusministerillä
on oikeus olla läsnä ja lausua käsityksensä asiasta.

Toimivallasta määrätä tehtävään muu kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettu upseeri sekä
nimittää ja määrätä tehtävään puolustusvoimien muu virkamies säädetään valtioneuvos-
ton asetuksella.

38 a §

Professorin ja sotilasprofessorin tehtävät sekä professorin, sotilasprofessorin, 
apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin viran täyttäminen

Professorin ja sotilasprofessorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, an-
taa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteis-
kunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Professorin, sotilasprofessorin, apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virka tu-
lee asettaa julkisesti haettavaksi. Virka voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta
silloin, kun virkaan voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai henkilö nimitetään määräaikai-
seen virkasuhteeseen. Kutsusta voidaan nimittää vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoi-
suusvaatimukset.
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Hakijoiden ja virkaan kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen nimittämistä
pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jos henkilö nimitetään virkaan tai
vähintään kahden vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen
sovelletaan, mitä hallintolain 27—29 §:ssä säädetään virkamiehen esteellisyydestä. 

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2016.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Puolustusministeri Jussi Niinistö
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