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Utgiven i Helsingfors den 8 april 2014

Statsrådets förordning

286/2014

om ändring av statsrådets förordning om försvarsmakten

Utfärdad i Helsingfors den 3 april 2014

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om försvarsmakten (1319/2007) 12 § 2 mom. 1 punkten och
fogas till förordningen en ny 12 a § som följer:

12 §

Särskilda behörighetsvillkor för övriga
tjänster vid försvarsmakten

— — — — — — — — — — — — —

Dessutom fordras
1) av försvarsmaktens assessor annan hö-

gre högskoleexamen i juridik än juris magis-
terexamen i internationell och komparativ rätt
samt god förtrogenhet med förvaltningsupp-
gifter och förtrogenhet med rättsvård, av by-
råchefen vid juridiska avdelningen annan hö-
gre högskoleexamen i juridik än juris magis-
terexamen i internationell och komparativ rätt
samt god förtrogenhet med förvaltningsupp-
gifter och av jurist och militärjurist annan
högre högskoleexamen i juridik än juris ma-
gisterexamen i internationell och komparativ
rätt,
— — — — — — — — — — — — —

12 a §

Övriga särskilda behörighetsvillkor

Särskilda behörighetsvillkor är
1) för en tjänsteman som ska förordnas till

överdetektiv med uppgift att sköta förunder-
sökning, grundexamen för polis, examen för
polisunderbefäl eller examen för polisbefäl,

2) för någon annan tjänsteman som ska
förordnas att sköta förundersökningsuppgif-
ter och som använder befogenheter som före-
skrivs för polismän eller utredare, förtrogen-
het med polisuppgifter,

3) för en officer som ska förordnas till
biträdande avdelningschef med ansvar för
huvudstabens kontraspionage, utbildning
inom verksamhetsområdet samt praktisk för-
trogenhet med förebyggande och avslöjande
av brott,

4) för någon annan tjänsteman som ska



förordnas att sköta uppgifter som syftar till att
förebygga och avslöja brott och som använder
befogenheter som föreskrivs för polismän, ut-
bildning inom verksamhetsområdet eller prak-
tisk förtrogenhet med uppgiftsområdet.

Denna förordning träder i kraft den 1
maj 2014.

Helsingfors den 3 april 2014

Försvarsminister Carl Haglund

Föredragande Kosti Honkanen
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