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1 DOKUMENTETS SYFTE 

Genom detta dokument ges föreskrifter om försvarsmaktens militäruniformer och 
uniformer samt om användningen av militäruniform. 

Närmare normstyrning om militäruniformers och uniformers modell, snitt, mönster, 
kvalitet, färg, kombinationer och användning samt om märken och emblem som bärs på 
militäruniformer och uniformer ges genom administrativa interna föreskrifter av 
Huvudstaben i enlighet med dess arbetsordning. 

De klädesplagg som hör till militäruniformer och uniformer och de vanligaste 
dräktkombinationerna presenteras i den illustrerade katalogen över militäruniformer och 
uniformer, från vilken det även finns länkar till normer som styr användningen av 
militäruniformer och uniformer. Katalogen och normerna finns i Torni-portalen på 
adressen ”Tietopankit - Hakemistot - Virkapuvut - Sotilas- ja virkapuvut” och på nätet på 
adressen http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/erikoissivustot/sotilaspuvut/suomeksi/.  

Dessutom har normerna publicerats i Huvudstabens normdatabas i 
ärendehanteringssystemet PVAH. 

 

2 BEGREPP 

2.1 Militäruniform och uniform  

En militäruniform och en uniform är en dräkthelhet som Huvudstaben fastställt och som 
är av bestämd modell och bestämt snitt och mönster samt bestämd kvalitet och färg med 
tillhörande märken och emblem.  
 
En militäruniform är en kombination av militära uniformsplagg, märken och emblem.  
 
En uniform är en kombination av uniformsplagg, märken och emblem. 

 

2.2 Militärt uniformsplagg och uniformsplagg  

Med militärt uniformsplagg avses för militärpersonal fastställd beklädnadsartikel och 
persedel som är av bestämd modell och bestämt snitt och mönster samt bestämd 
kvalitet och färg.   
 
Med uniformsplagg avses beklädnadsartikel och persedel som är fastställd för en särskilt 
fastställd civilpersonal inom försvarsmakten och som är av bestämd modell och bestämt 
snitt och mönster samt bestämd kvalitet och färg. 
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2.3 Märken och emblem som bärs på militäruniform och uniform 

 

Med märke och emblem som bärs på militäruniform och uniform avses ett föremål som 
fästs på en angiven plats på ett militärt uniformsplagg eller uniformsplagg, och vars form, 
mått, mönster, material, färg och fastsättningssätt är noggrant fastställda. 
 

Gradbeteckningarna visar användarens militära grad eller tjänstgöringsgrad. De övriga 
märkena visar vederbörande persons ansvarsområde eller uppgift, militärutbildning eller 
annan utbildning, avlagd examen, förtjänster inom militäryrket eller andra förtjänster 
samt konditionsutföranden eller visade färdigheter som uppfyller speciella krav. 
 
Emblemet anger nationalitet, försvarsgren, vapenslag samt den stab, det truppförband, 
vissa truppenheter eller den militärinrättning där ifrågavarande person tjänstgör eller 
tidigare har tjänstgjort. 

De märken och emblem som bärs på militäruniformer och uniformer har fastställts mer 
detaljerat genom Huvudstabens personalavdelnings normer PVHSM 
HENKILÖSTÖALA 038 (Sotilaspuvussa ja virkapuvussa kannettavat merkit ja tunnukset) 
samt PVMK - PEHENKOS 006 (Kunnia- ja ansiomerkkien kantaminen). Normerna kan 
läsas i Torni-portalen på adressen ”Tietopankit - Hakemistot - Virkapuvut - Sotilas- ja 
virkapuvut” och på nätet på adressen 
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/erikoissivustot/sotilaspuvut/suomeksi/.  

Dessutom har normerna publicerats i Huvudstabens normdatabas i 
ärendehanteringssystemet PVAH. 

 

3 ANVÄNDNING AV FÖRSVARSMAKTENS MILITÄRUNIFORM OCH UNIFORM  

3.1 Yrkesmilitärer 

 

Med yrkesmilitär avses här en person som tjänstgör i fast eller tidsbunden militär tjänst 
inom försvarsmakten eller person som har utnämnts till tidsbundet tjänsteförhållande till 
militär uppgift samt kadett och avtalsbunden soldat. 
 
Om skyldighet att använda försvarsmaktens militäruniform föreskrivs i 45 § i lagen om 
försvarsmakten (551/2007) enligt följande: "En yrkesmilitär vid försvarsmakten och den 
som tjänstgör i en tjänst enligt lagen om militär krishantering är skyldig att vid 
tjänstgöring använda försvarsmaktens militäruniform, om inte något annat bestäms på 
grund av tjänsteuppgiftens art eller av någon annan orsak.  " 
 
 

Ovan nämnda person ska, ifall arrangören för en tillställning inte bestämmer annat, 
använda militäruniform även 

- vid officiella tillställningar, där republikens president har meddelats vara 
närvarande 
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- vid officiella tillställningar som arrangeras med anledning av dagen för 
försvarsmaktens fanfest eller nationell festdag och 

- vid militärbegravning. 
 

Vid övriga tillställningar bestäms användningen av militäruniform av tillställningens 
karaktär. 
 

Chefen för Huvudstaben kan av särskilda skäl berättiga även annan person än sådan 
person som nämnts ovan och som tjänstgör inom försvarsmakten att tillfälligt eller 
varaktigt använda militäruniform. Om rätten att använda sådan ska anhållas skriftligen.  
Ansökan med motiveringar ska sändas tjänstevägen till Huvudstabens logistikavdelning. 
 
Person som har övergått från militär tjänst till tjänst vid Försvarsministeriet har rätt att 
använda försvarsmaktens militäruniform så som det internt bestäms därom vid 
Försvarsministeriet. 
 

Tjänsteman i militär tjänst vid gränsbevakningsväsendet har rätt att använda 
försvarsmaktens militäruniform eller klädesplagg som hör till den i den omfattning som 
det internt bestäms därom i gränsbevakningsväsendet. 
 

En yrkesmilitär som är på tjänsteresa eller i tjänsteutövning utomlands har enligt 
internationell praxis rätt att använda militäruniform, om inte annat bestäms därom på 
grund av tjänstgöringsuppgiftens karaktär eller annan orsak.  
 
Noggrannare bestämmelser om användning av yrkesmilitärers militäruniformer i 
hemlandet och utomlands finns i Huvudstabens logistikavdelnings norm PVHSM 
HPALV 002 - PELOGOS ”Puolustusvoimien sotilaspukujen käyttömääräykset”. 
 

3.2 Reservister, personer i avsked och över 60-åriga icke-värnpliktiga personer som fullgjort 
militärtjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor samt civilpersoner som avgett förbindelse 
och övriga civila  

 

Om skyldighet för värnpliktig som är i tjänst att använda militäruniform föreskrivs i 66 § i 
värnpliktslagen (1438/2007).  
 

En värnpliktig som är i tjänst ska använda militäruniform, om inte något annat föreskrivs i 
enskilda fall på grundval av tjänstgöringsuppdragets karaktär eller av någon annan 
orsak.  
 
I princip har en värnpliktig (reservist) som hör till reserven eller den ersättande reserven 
rätt att använda samma militäruniformer som yrkesmilitärer använder.  
 
En person som avgått från fast eller tidsbunden tjänst (från militär tjänst) eller person 
som gått i pension från militär tjänst (person i avsked) har oberoende av sin fysiska ålder, 
utöver de gällande kombinationerna av militäruniform, rätt att använda de kombinationer 
av militäruniform som var i kraft då han eller hon gick i pension eller avgick från sin tjänst.  
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En över 60-årig (icke-värnpliktig) person som fullgjort militärtjänst eller frivillig militärtjänst 
för kvinnor samt civilpersoner som avgett en godkänd skriftlig förbindelse med 
försvarsmakten eller Försvarsutbildningsföreningen har rätt att använda militäruniformer 
(terrängskyddsbeklädnad) vid olika tillställningar med rättigheter som är mer begränsade 
än för reservister.  
 
Reservister som hör till försvarsmaktens civilpersonal använder militäruniformer enligt 
samma principer som övriga reservister. 
 
Med Huvudstabens logistikavdelnings norm PVHSM HPALV 002 - PELOGOS 
(Puolustusvoimien sotilaspukujen käyttömääräykset) ges detaljerade bestämmelser och 
anvisningar om användning av militäruniformer vid olika tillställningar i hemlandet och 
utomlands för reservister, personer i avsked, icke-värnpliktiga och civilpersoner som 
avgett förbindelse samt övriga civilpersoner.  

 

3.3 Användning av försvarsmaktens uniform 

 

Om uppgiften eller tjänsteställningen för personal som tjänstgör inom försvarsmakten i 
annan än yrkesmilitärs uppgift förutsätter det, kan Huvudstaben ålägga vederbörande att 
använda uniform i enlighet med sin uppgift eller tjänsteställning. 
 
Personer som är skyldiga att använda uniform i sin tjänsteuppgift är personer som 
tjänstgör i brandbefälsuppgifter inom försvarsmakten (försvarsmaktens räddningsdirektör 
och räddningschefer) samt vaktmästare och chaufförer, om inte truppförbandets 
kommendör (motsv.), stabschefen eller chefen för inrättningen bestämmer annat på 
grund av tjänsteuppgiftens karaktär eller av annan orsak. 
 
Anvisningar om användning av försvarsmaktens uniformer finns i Huvudstabens 
logistikavdelnings norm PVHSM HPALV 003 - PELOGOS (Puolustusvoimien 
virkapukujen käyttömääräykset). 

 

4 ANVÄNDNING AV MÄRKEN OCH EMBLEM PÅ MILITÄRUNIFORMER OCH UNIFORMER 

 
På militäruniform och uniform får bäras endast märken och emblem som i behörig 
ordning fastställts för dräkten.  
 

Detaljerade bestämmelser om användning av utmärkelsetecken, märken och emblem på 
försvarsmaktens militäruniformer och uniformer finns i Huvudstabens personalavdelnings 
normer PVHSM HENKILÖSTÖALA 038 (Sotilaspuvussa ja virkapuvussa kannettavat 
merkit ja tunnukset) samt PVMK - PEHENKOS 006 (Kunnia- ja ansiomerkkien 
kantaminen). 
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5 ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

 

Om ersättningar av kostnader som föranleds av militära uniformsplagg och 
uniformsplagg gäller vad som särskilt föreskrivs eller bestäms därom. Utvecklingen av 
militära uniformsplagg och uniformsplagg leds av Huvudstabens logistikavdelning. 

 

 
Chefen för Huvudstaben 
Viceamiral Juha Rannikko 
 
 
Logistik- och materielchef 
Generallöjtnant Raimo Jyväsjärvi 
 
 

 
Detta dokument är elektroniskt signerat. 
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