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Republikens presidents förordning

519/2013

om ändring av 16 § i republikens presidents förordning om militära grader, tjänstgö-
ringsgrader och försvarsmaktens emblem

Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

I enlighet med republikens presidents beslut
ändras i republikens presidents förordning om militära grader, tjänstgöringsgrader och

försvarsmaktens emblem (1490/2007) 16 §, sådan den lyder i förordning 1620/2009, som
följer:

16 §

Behörighet att befordra till militär grad och
att förläna tjänstgöringsgrad

Bestämmelser om behörigheten att befor-
dra till officers och specialofficers militära
grad samt vissa militära grader för institutof-
ficerare samt att förläna en tjänstgöringsgrad
som motsvarar generals militära grad finns i
40 § 1 mom. i lagen om försvarsmakten.

Tjänstgöringsgraderna för dem som tjänst-
gör som militärpräster eller militärtjänstemän
förlänas av kommendören för försvarsmak-
ten.

Personer som tjänstgör som underoffice-
rare eller som underofficerare i visstidstjänst
befordras till militärmästare och förlänas
motsvarande tjänstgöringsgrad av chefen för
huvudstaben, befordras till överfältväbel och
överbåtsman och förlänas motsvarande
tjänstgöringsgrad av kommendören för ar-
mén, flygvapnet eller marinen eller av för-
svarsmaktens personalchef. Kommendören

för truppförbandet eller någon annan chef för
en förvaltningsenhet befordrar till fältväbel
och båtsman samt militära grader som är
lägre än dessa samt förlänar motsvarande
tjänstgöringsgrad.

Civila personer som tjänstgör inom för-
svarsmakten befordras till militärmästare av
chefen för huvudstaben och till överfältväbel
och överbåtsman av kommendören för ar-
mén, marinen eller flygvapnet eller av för-
svarsmaktens personalchef. Till fältväbel och
båtsman samt militära grader som är lägre än
dessa befordrar kommendören för truppför-
bandet eller någon annan chef för en förvalt-
ningsenhet.

En tjänstgöringsgrad som avses i 12 § för
en studerande vid Försvarshögskolan förlänas
av chefen för Kadettskolan, Markstridssko-
lan, Sjökrigsskolan eller Luftkrigsskolan.

De som hör till reserven och extra reserven
befordras till militära grader för manskapet
och underofficerare av chefen för en regio-
nalbyrå. Till de militära grader som avses i
10 § 1 punkten och 11 § befordrar kommen-



dören för truppförbandet eller någon annan
chef för en förvaltningsenhet.

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

Nådendal den 28 juni 2013

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Justitieminister Anna-Maja Henriksson
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