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560/2016

Lag
om ändring av 38 och 38 a § i lagen om försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om försvarsmakten (551/2007) 38 och 38 a §, sådana de lyder, 38 § del-

vis ändrad i lag 1617/2009 och 38 a i lag 1617/2009, som följer:

38 §

Utnämning till tjänst och förordnande till en uppgift

Kommendören för försvarsmakten, chefen för huvudstaben, generalerna, amiralerna,
försvarsmaktens chefsingenjör, försvarsmaktens överläkare och fältbiskopen utnämns till
sina tjänster och förordnas till sina uppgifter av republikens president. Beslutet om utnäm-
ning och förordnande till en uppgift fattas av presidenten i statsrådet utifrån statsrådets för-
slag till avgörande. I samma ordning förordnar presidenten en officer eller specialofficer
vid försvarsmakten till en uppgift som försvarsattaché, biträdande försvarsattaché, militär
representant och biträdande militär representant samt till motsvarande internationella upp-
gifter.

Presidenten beslutar som militärt utnämningsärende om utnämning av andra än i
1 mom. avsedda officerare och av militärprofessorer och biträdande militärprofessorer
och om förordnande av en officer till uppgiften som adjutant för republikens president.
Presidenten fattar beslut i militära utnämningsärenden på föredragning av kommendören
för försvarsmakten. Besluten kontrasigneras av kommendören för försvarsmakten. När ett
sådant ärende föredras för presidenten har försvarsministern rätt att vara närvarande och
uttala sin uppfattning om saken.

I fråga om behörigheten att förordna andra än i 1 och 2 mom. avsedda officerare till en
uppgift samt att utnämna och förordna andra tjänstemän vid försvarsmakten till en uppgift
föreskrivs genom förordning av statsrådet.

38 a §

Professorers och militärprofessorers uppgifter samt professorers, militärprofessorers, 
biträdande professorers och biträdande militärprofessorers tjänstetillsättning

En professor och en militärprofessor ska bedriva och leda vetenskaplig forskning, ge
anknytande undervisning och följa den vetenskapliga utvecklingen, samverka med det öv-
riga samhället och delta i internationellt samarbete inom sitt område.

En professur, militärprofessur, biträdande professur och biträdande militärprofessur ska
ledigförklaras offentligt. En professur kan tillsättas genom kallelse utan att den ledigför-
klaras, när någon som är meriterad kan kallas till professuren eller när den ska tillsättas på
viss tid. Bara den som obestridligen uppfyller behörighetsvillkoren kan utnämnas efter
kallelse.
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Utlåtande om behörigheten och meriter hos de sökande och hos dem som kallas till en
professur ska begäras av minst två sakkunniga före tillsättning, om en person utnämns till
en tjänst eller till ett tjänsteförhållande för viss tid, minst två år. I fråga om jäv för de sak-
kunniga tillämpas bestämmelserna i 27—29 § i förvaltningslagen om jäv för tjänstemän.

————
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.

Helsingfors den 29 juni  2016

Republikens President

 Sauli Niinistö

Försvarsminister Jussi Niinistö
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