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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om försvarsmakten och om 
upphävande av lagen om militära undervisningsanstalter 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagen om 
försvarsmakten ändras på grund av att utbild
ningssystemen för officerare och institutoffice
rare förnyas och officerarnas utbildningsorgani
sation utvecklas samt på grund av det nya 
förvaltnings- och ledningssystem för försvars
makten som tas i bruk vid ingången av år 1993. 
Samtidigt föreslås att lagen om militära under
visningsanstalter upphävs. 

Officersutbildningen koncentreras till den 
försvarshögskola som enligt planerna skall 
inrättas och som bildas genom en sammanslag
ning av den nuvarande kadettskolan, stridssko
lan och krigshögskolan. 

Försvarsmakten övergår till ett nytt förvalt
nings- och ledningssystem vid ingången av år 
1993. De nuvarande sju militärlänen och 23 
militärdistrikten ersätts med 12 militärlän samt 

tre försvarsområden. Avsikten är att försvars
områdena närmast med tanke på undantags
förhållanden och i första hand skall fungera 
som regionala förvaltningsenheter och på dem 
ankommer att sköta uppgifter som överförs 
från huvudstaben. Fastställandet av försvars
maktens detaljerade fredstida sammansättning 
föreslås enligt förslaget bli överfört från för
svarsministeriet på kommendören för försvars
makten som skall besluta om saken enligt de 
grunder som försvarsministeriet fastställer. En
ligt principerna för utvecklandet av förvalt
nings- och ledningssystemet koncentreras hu
vuddelen av försvarsmaktens depåer till en 
materialinrättning som är underställd en ge
mensam ledning. 

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 
år 1993. 

MOTIVERING 

l. Nuläget och de föreslagna 
ändringarna 

1.1. Officersutbildningen 

Enligt det utbildningssystem som tillämpades 
fram till september innevarande år omfattar 
grundutbildningen för officerare vid kadettsko
lan tre år. Enligt detta utbildningssystem ge
nomgår alla officerare som fortbildning en 
kaptenskurs som räcker ca åtta månader. Of
ficerare som genomgått kaptenskursen kan 
söka in till generalstabsofficerskursen som 
anordnas vid krigshögskolan och vars allmän
na studieriktning omfattar två och tekniska 
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studieriktning tre läsår. De officerare som inte 
avlägger generalstabsofficersexamen genomgår 
en ca nio månader lång stabsofficerskurs i 
stridssko lan. 

I det förnyade utbildningssystem som togs i 
bruk i september 1991 är officersexamen pla
nerad och ordnad så att den i fråga om sitt 
omfång, 160 studieveckor, och studiernas inne
håll uppfyller de krav som ställs på en högre 
högskoleexamen. En förutsättning för antag
ning till utbildningen är avlagd studentexamen. 
Därtill krävs reservofficersutbildning, som er
hålls vid reservofficerskursen eller genom av
läggande av lägre tjänsteexamen för befatt
ningsofficer eller det första årets gemensamma 
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utbildningsavsnitt vid grundkursen för institut
officer. En kvot av viss storlek reserveras för 
dem som utan att ha avlagt studentexamen 
lämnar in ansökan på basis av yrkesutbildning
en på mellanstadiet. 

Påbyggnadsexamen för officerare omfattar 
ca 100 studieveckor och avläggs som general
stabsofficersexamen. De 30 första studieveck
orna består huvudsakligen av stabsofficerskur
sen som motsvarar den nuvarande och avläggs 
av alla officerare. För dem som klarat sig bäst 
under de ovannämnda studieveckorna är det 
möjligt att fortsätta studierna i syfte att avläg
ga generalstabsofficersexamen. 

I generalstabsofficersexamen ingår förutom 
militär yrkesutbildning också forskar
utbildning. Avsikten med den är att studeran
dena skall uppnå forskarfärdigheter vilkas nivå 
motsvarar nivån för de övriga högskolornas 
första påbyggnadsexamen. 

De examina och kurser som ingår i utbild
ningssystemet för officerare är inte upptagna i 
förordningen om de examina som utgör hög
skoleexamina samt om vissa studieprestationers 
motsvarighet (200/82), utan stadganden om 
dem ingår i förordningen om militära under
visningsanstalter och examina som avlägges vid 
dem (479/74). Enligt l a§ 2 mom. i den 
sistnämnda förordningen planeras och anord
nas officers- och generalstabsofficersexamen 
som högskoleexamen så att officersexamen är 
grundexamen och generalstabsofficersexamen 
påbyggnadsexamen. Hur officersexamina skall 
jämställas med andra högskoleexamina har i 
praktiken varit oklart. Enligt planerna intas i 
förordningen om de examina som utgör hög
skoleexamina samt om vissa studieprestationers 
motsvarighet både examina enligt det reform
erade utbildningssystemet för officerare och de 
examina vilka avlagts före reformen. 

1.2. Utbildningens organisering 

För koordineringen av officersutbildningen 
och institutofficersutbildningen svarar för när
varande huvudstaben. Det är meningen att 
uppgifter och beslutanderätt skall överföras 
från den centrala förvaltningen till lägre nivåer 
inom ledningen i samband med reformeringen 
av försvarsmaktens förvaltnings- och lednings
system. Officersexamen avläggs enligt förslaget 
vid försvarshögskolan och institutofficersexa
men vid försvarsinstitutet. Undervisning och 

utbildning som leder till examina skall likväl, 
som för närvarande, kunna meddelas också på 
andra ställen. Ansvaret för samordningen av 
undervisningen inom officersutbildningen över
förs på rektorn för den planerade försvarshög
skolan och ansvaret för samordningen av 
undervisningen och utbildningen inom institu
tofficersutbildningen på föreståndaren för för
svarsinstitute t. 

Försvarshögskolan bildas genom en sam
manslagning av de nuvarande utbildningsan
stalterna krigshögskolan, stridsskolan och ka
dettskolan. Befälsinstitutets namn ändras till 
försvarsinstitutet 

1.3. Upphävande av lagen om militära 
undervisningsanstalter 

Enligt l § lagen om militära undervisnings
anstalter (93/74) är militära undervisningsan
stalter reservofficersskolan, befälsinstitutet, ka
dettskolan, sjökrigsskolan, flygkrigsskolan och 
krigshögskolan. För militär fackutbildning 
samt specialutbildning och vidareutbildning 
kan finnas också andra militära undervisnings
anstalter. 

I propositionen föreslås att lagen om militära 
undervisningsanstalter upphävs. Den nya 4 a § 
som enligt förslaget skall fogas till lagen om 
försvarsmakten (402/74) gäller endast sådana 
undervisningsanstalter vid vilka examina som 
är behörighetsvillkor för militära tjänster av
läggs. 

Den utbildning som krävs för tjänsterna 
skulle visserligen, som för närvarande, kunna 
ges också på andra ställen, t.ex. vid de ovan
nämnda skolorna, försvarsmaktens truppför
band eller andra idrottsinstitut än försvars
maktens. 

stadgandena om beväringsutbildningen och 
beväringsskolorna föreslås fogade till värn
pliktslagen och till de stadganden och bestäm
melser som ges på basis av den i det samman
hang då värnpliktslagen ses över med anled
ning av övergången till försvarsmaktens nya 
förvaltnings- och ledningssystem. 

På grund av det som anförts ovan föreslås 
att den särskilda lagen om militära undervis
ningsanstalter upphävs såsom obehövlig. 

1.4. Bestämmande om försvarsmaktens 
sammansättning 

Enligt den nuvarande lagstiftningen bestäms 



1991 rd- RP 220 3 

försvarsmaktens fredstida sammansättning i 
detalj av försvarsministeriet. Enligt förslaget 
överförs bestämmanderätten i fråga om sam
mansättningen till kommendören för försvars
makten så att kommendören vid behov kan 
överföra denna rätt också på de myndigheter 
inom försvarsmakten som underlyder honom, 
om det visar sig ändamålsenligt. I syfte att 
övervaka och styra sådana verkningar som 
gäller hela samhället fastställer försvarsministe
riet enligt förslaget likväl de principer enligt 
vilka de ovannämnda myndigheterna kan änd
ra organisationen. Dylika frågor som skall 
avgöras av försvarsministeriet är t.ex. förflytt
ningen av militära enheter från en ort till en 
annan eller inrättande av nya och indragning 
av gamla enheter. 

1.5. Depåerna och förbanden 

Enligt 4 § i den gällande lagen där försvars
maktens organisation regleras omfattar 
försvarsmakten bl.a. militära inrättningar och 
depåer, och inom land-, sjö- och luftstridskraf
terna förband, truppavdelningar och enheter. 

Avsikten är att i samband med reformen av 
förvaltnings- och ledningssystemet sammanslå 
huvuddelen av försvarsmaktens depåer till en 
enda helhet, d.v.s. till materialinrättningen. 
Genom denna åtgärd kan verksamheten vid 
depåerna utnyttjas på ett ändamålsenligare och 
mer ekonomiskt sätt än för närvarande. Efter 
det att materialinrättningen inrättats minskar 
antalet enskilda depåer vid försvarsmakten i så 
hög grad att benämningen depå i lagen kan 
slopas. De återstående depåerna samt också 
den materialinrättning som enligt förslaget 
skall inrättas hänförs till begreppet militär 
inrättning. 

Förband (på finska yhtymä) ingår inte i 
försvarsmaktens organisation under fredstid, 
och avsikten är inte heller att bilda sådana. 
Förbanden är av betydelse närmast under 
krigstida verksamhet då trupper på ett smidigt 
sätt och ofta tillfålligt sätts ihop i operativt 
syfte genom att de sammanställs från olika 
formationer och vapenslag. Då benämningen 
förband sålunda är obehövlig föreslås att den 
utgår ur lagen. 

Den svenskspråkiga ordalydelsen i 4 § lagen 
om försvarsmakten föreslås dessutom bli änd
rad så att för ordet "joukko-osasto" tas i bruk 
"truppförband". Den gamla benämningen 

truppavdelningen kommer visserligen att tills
vidare kvarstå på många ställen i lagstiftning
en, men detta torde inte leda till förväxling i 
praktiken. 

2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Propositionen har inte några betydande di
rekta ekonomiska verkningar. Utgångspunkten 
vid beredningen har varit att försvarshögskolan 
skall verka i kadettskolans, stridsskolans och 
krigshögskolans nuvarande lokaliteter. Sam
manslagningen av lärarkåren vid dessa skolor 
och av skolornas övriga resurser gör det 
möjligt att använda dem på ett ändamålsenli
gare sätt än för närvarande. 

Förlängningen av grundutbildningen för of
ficerare från tre till fyra år medför inte i sig 
några tilläggskostnader eftersom den nuvaran
de kaptenskursen som omfattar ca åtta måna
der inte längre anordnas efter övergången till 
det nya systemet. 

Kostnaderna för anskaffning av material 
som hör till den nya formen av studier kommer 
under de två första åren att uppgå till sam
manlagt ca 1,5 milj. mk och i fortsättningen till 
ca 100 000-200 000 mk om året. 

3. Ärendets beredning 

Propositionen har beretts som tjänsteman
naarbete vid försvarsministeriet Grund för 
beredningen har varit ett betänkande som en 
av försvarsministeriet tillsatt arbetsgrupp avgav 
den 14 juni 1991. Arbetsgruppen hade till 
uppgift att bereda den lagstiftning som gäller 
reformen av utbildningssystemet för försvars
maktens militära personal samt reformen av 
förvaltnings- och ledningssystemet. 

Utlåtanden om arbetsgruppens betänkande 
har erhållits från finansministeriet, undervis
ningsministeriet, inrikesministeriet, huvudsta
ben, Akava r.f., FTFC-0 r.f., TOC r.f. samt 
Tjänstemännens och arbetarnas samorganisati
on. 

4. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den l januari 
1993. Lagen om militära undervisningsanstalter 
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(15/66) föreslås bli upphävd samma dag. 
Ikraftträdandet av den föreslagna lagen anslu
ter sig sålunda till reformen av försvarsmaktens 
förvaltnings- och ledningssystem, som träder i 
kraft samma dag som lagen om ändring av 4 
och 5 §§ lagen om försvarsmakten och den med 

l. 

stöd därav utfårdade förordningen om landets 
indelning i militärlän och försvarsområden 
(609/90). 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av lagen om försvarsmakten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 4 § lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/74), sådant detta lagrum lyder 

delvis ändrat genom lag av den 8 juni 1990 (494/90), samt 
fogas till lagen en ny 4 a § som följer: 

4 § 
Försvarsmakten omfattar 
l) kommendören för försvarsmakten, 
2) huvudstaben och staber för regionalför-

valtningen, 
3) land-, sjö- och luftstridskrafterna, 
4) militära inrättningar, 
5) truppförband och andra enheter samt 
6) försvarshögskolan och försvarsinstitutet. 
Om inte något annat stadgas genom förord-

ning, bestämmer kommendören för försvars
makten eller en av honom förordnad annan 
myndighet vid försvarsmakten om försvars
maktens fredstida sammansättning och led-

ningsförhållanden enligt de grunder som för
svarsministeriet fastställer. 

4a§ 
Om försvarshögskolan och högskoleexamina 

samt annan utbildning vid den samt om för
svarsinstitutet och examina på institutnivå samt 
annan utbildning vid institutet stadgas särskilt 
genom förordning. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för
utsätter får vidtas innan den träder i kraft. 
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2. 
Lag 

om upphävande av lagen om militära undervisningsanstalter 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Genom denna lag upphävs lagen den 21 

januari 1966 om militära undervisningsanstal
ter (15/66) jämte ändringar. 

Helsingfors den 13 december 1991 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 

199 . 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Försvarsminister Elisabeth Rehn 

5 
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Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring av lagen om försvarsmakten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 4 § lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/74), sådant detta lagrum lyder 

delvis ändrat genom lag av den 8 juni 1990 (494/90), samt 
fogas till lagen en ny 4 a § som följer: 

Gällande lydelse 

4 § 
Försvarsmakten omfattar: 
l) kommendören för försvarsmakten; 
2) huvudstaben och staber för regionalför-

valtningen; 
3) land-, sjö- och luftstridskrafterna; samt 
4) militära inrättningar och depåer. 
Inom land-, sjö- och luftstridskrafterna kan 

finnas förband, truppavdelningar och enheter. 
Försvarsmaktens fredstida sammansättning 

bestämmes i detalj av försvarsministeriet. 
Angående de militära undervisningsanstalter

na gäller vad om dem är stadgat särskilt. 

Föreslagen lydelse 

4 § 
Försvarsmakten omfattar 
l) kommendören för försvarsmakten, 
2) huvudstaben och staber för regionalför-

valtningen, 
3) land-, sjö- och luftstridskrafterna, 
4) militära inrättningar, 
5) truppförband och andra enheter samt 
6) försvarshögskolan och försvarsinstitutet. 
Om inte något annat stadgas genom förord-

ning, bestämmer kommendören för försvarsmak
ten eller en av honom förordnad annan myn
dighet vid försvarsmakten om försvarsmaktens 
fredstida sammansättning och ledningsförhållan
den enligt de grunder som försvarsministeriet 
fastställer. 

4a§ 
Om försvarshögskolan och högskoleexamina 

samt annan utbildning vid den samt om försvars
institutet och examina på institutnivå samt an
nan utbildning vid institutet stadgas särskilt 
genom förordning. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen förut
sätter får vidtas innan den träder i kraft. 


