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Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om försvarsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om försvarsministeriet (375/2003) 3, 5, 6, 8 och 9 §, av

dem 3 § sådan den lyder i förordning 1215/2011 och 6 § sådan den lyder i förordning
1157/2010, som följer:

3 § 

Organisation

Vid ministeriet finns en försvarspolitisk avdelning, en förvaltningspolitisk avdelning
och en resurspolitisk avdelning. I ministeriets arbetsordning föreskrivs om de enheter som
hör till avdelningarna.

 Vid ministeriet finns dessutom förvaltningsenheten och kommunikationsenheten vilka
är underställda kanslichefen samt sekretariatet för Säkerhetskommittén. I anslutning till
kommunikationsenheten finns sekretariatet för planeringskommissionen för försvarsin-
formation och underställt direktören för forskningsenheten vid försvarspolitiska avdel-
ningen sekretariatet för försvarets vetenskapliga delegation.  

Direktör för en enhet som hör till en avdelning och för en fristående verksamhetsenhet
är en tjänsteman som ministern förordnat till uppgiften.

5 §

Förbehållande av beslutanderätten

Utöver vad som i 16 § i lagen om statsrådet (175/2003) och i 37 § i reglementet för
statsrådet föreskrivs om förbehållande av beslutanderätt kan direktören för en fristående
verksamhetsenhet i ett enskilt fall förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som annars
skulle avgöras av någon underlydande.

6 § 

Särskilda behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är utöver vad som i 43 § i reglementet för statsrådet bestäms om be-
hörighetsvillkor för tjänstemän

1) för förvaltningsdirektör i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,
2) för specialforskare, konsultativ tjänsteman, överingenjör och överinspektör högre

högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,
3) för föredragande högskoleexamen,
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4) för avdelningsstabsofficer magisterexamen i militärvetenskaperna och militäryrkes-
studier eller officersexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och för äldre
avdelningsstabsofficer dessutom generalstabsofficersexamen,

5) för militäringenjör diplomingenjörsexamen eller ingenjörsexamen, tillräcklig erfa-
renhet av militäringenjörsuppgifter och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt
för militäröveringenjör diplomingenjörsexamen, tillräcklig erfarenhet av militäringenjörs-
uppgifter och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, 

6) för generalsekreteraren för försvarets vetenskapliga delegation för tjänsten lämplig
doktorsexamen samt förtrogenhet med forskningsarbete och ledningen av sådant.

8 § 

Utnämning av personal

Andra tjänstemän än de som avses i 13 § i lagen om statsrådet och 42 § i reglementet
för statsrådet utnämns av försvarsministeriet.

9 § 

Rättigheter och skyldigheter för den som tjänstgör i en militär tjänst

 Militära tjänster är de tjänster som avses i 6 § 4 och 5 punkten.
Angående rätten för den som tjänstgör i en militär tjänst att tillgodoräkna sig tjänsteår

samt angående övriga rättigheter och skyldigheter gäller utöver bestämmelserna i denna
förordning vad som föreskrivs om yrkesmilitärer vid försvarsmakten.

————
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

 Helsingfors den 17 november 2016

Försvarsminister Jussi Niinistö

Äldre regeringssekreterare Minnamaria Nurminen
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