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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
ändring av lagen om Finlands deltagande i Förenta Nationernas 
fredsbevarande verksamhet och till vissa lagar som har samband 
med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Enligt förslaget ändras lagen om Finlands 
deltagande i Förenta Nationernas fredsbeva
rande verksamhet så att Finland får förutsätt
ningar enligt lag att vid behov delta också i 
sådan internationell fredsbevarande verksam
het som anordnas av Konferensen om säkerhet 
och samarbete i Europa. 

På grund av att lagens tillämpningsområde 
utvidgas och lagens rubrik ändras föreslås att 
en hänvisningsteknisk ändring i detta samman
hang görs också i lagen om försvarsmakten, 45 
kap. stramagen som innefattar stadganden om 
militära brott, militära rättegångslagen samt 

lagen om fördelningen av åligganden mellan 
justitiekanslern i statsrådet och riksdagens jus
titieombudsman. Dessutom föreslås att det 
stadgande i stramagen enligt vilket stadgan
dena om militära brott tillämpas på personer 
som tjänstgör vid försvarsmakten på basis av 
ett offentligrättsligt tjänstgöringsförhållande, 
dvs. värvade, utgår ur lagen på grund av att det 
är föråldrat. 

Avsikten är att de föreslagna lagarna skall 
träda i kraft så snart de har antagits och blivit 
stadfås ta. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

1.1. Lagen om Finlands deltagande i internatio
nell fredsbevarande verksamhet 

Lagen om Finlands deltagande i Förenta 
Nationernas fredsbevarande verksamhet 
(514/84), nedan lagen om fredsbevarande verk
samhet gör det inte möjligt för finländsk 
militär personal att delta i andra fredsbevaran
de operationer än sådana som sätts igång av 
Förenta Nationerna (FN). 

Den fredsbevarande verksamheten håller på 
att utvidgas till att omfatta inte bara FN:s 
operationer utan i allt större utsträckning 
också sådana fredsbevarande operationer som 
föranstaltas av regionala organ och genom 
regionala avtal och som avses i FN:s stadga. 

321683F 

Vid det toppmöte som Konferensen om säker
het och samarbete i Europa (KSSE) höll i 
Helsingfors i juli 1992 förklarades KSSE utgö
ra ett regionalt säkerhetsarrangemang enligt 8 
kap. FN:stadgan. I Helsingforsdokumentet be
slöts att instrument skall skapas för KSSE för 
konfliktförehyggade verksamhet och krishante
ring. De centrala organen för krishantering är 
enligt dokumentet utrednings- och rapporte
ringsdelegationerna samt den fredsbevarande 
verksamheten. 

Avsikten med KSSE:s fredsbevarande verk
samhet är enligt Helsingforsbesluten att främja 
upprätthållandet av fred och stabilitet i syfte 
att finna politiska lösningar i situationer som 
ger upphov till konflikter mellan de deltagande 
staterna eller till interna konflikter inom dessa 
stater. Det kan t.ex. vara fråga om övervakning 
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av att eldupphör eller den allmänna ordningen 
upprätthålls eller övervakning av bortdragan
det av trupper. Humanitär hjälpverksamhet 
eller flyktinghjälp kan också utgöra sådan 
verksamhet. När det gäller KSSE:s fredsbeva
rande verksamhet måste FN:s befogenheter 
samt alla parters beredskap för samarbete 
beaktas. När operationerna genomförs kan de 
existerande organisationernas och institutioner
nas resurser utnyttjas. 

För att Finland skall kunna delta också i 
KSSE:s fredsbevarande verksamhet föreslås att 
tillämpningsområdet för lagen om fredsbeva
rande verksamhet utvidgas. Lagen behöver inte 
ses över till övriga delar. stadgandena kan 
tillämpas som sådana också när tillämpnings
området utvidgas. 

1992 års Helsingforsdokument, som upprät
tades i juli, definierar de allmänna ledningsför
hållandena för KSSE:s fredsbevarande verk
samhet. Huvudansvaret bärs av ordföranden 
för KSSE:s Råd/ Ämbetsmannakommitte, som 
biträds av en för varje enskild operation tillsatt 
arbetsgrupp. Kommendör för en operation på 
fältet är delegationens chef, som skall vara 
underställd ordföranden. KSSE:s fredsbevaran
de verksamhet finansieras i regel genom 
KSSE:s årsbudget. Kostnader som överstiger 
den årliga kvot som tjänstemannakommitten 
anslagit skall täckas med hjälp av special
arrangemang som skall fastställas genom con
sensus. 

1.2. Lagen om försvarsmakten 

Försvarsmakten har enligt 2 § lagen om 
försvarsmakten (402174) till uppgift att medver
ka vid organiseringen av övervakningsstyrkor 
som ställs till FN:s förfogande. Till den finska 
fredsbevarande organisationen kan enligt lagen 
om fredsbevarande verksamhet höra förutom 
övervakningsstyrkor också avdelta övervak
ningsenheter, militärobservatörer och enskilda 
personer. Eftersom tillämpningsområdet för 
lagen om fredsbevarande verksamhet utvidgas 
så att det blir möjligt för Finland att delta 
också i sådana fredsbevarande operationer som 
initieras av KSSE, föreslås att 2 § lagen om 
försvarsmakten ändras så att paragrafens 7 
punkt stadgar att försvarsmakten har till upp
gift att medverka vid organiseringen av Fin
lands deltagande i internationell fredsbevaran
de verksamhet. 

1.3. Stramagen 

De straffrättsliga stadgandena om krigsmän 
ingår i 45 kap. strafflagen. Dessa stadganden 
tillämpas förutom på personer som tjänstgör i 
militära tjänster samt på dem som fullgör sin 
värnplikt och på elever som utbildas vid 
militära undervisningsanstalter också på perso
ner som tjänstgör inom försvarsmakten på 
basis av ett offentligrättsligt tjänstgöringsavtal, 
dvs. värvade. Då de värvades uppgifter seder
mera har omvandlats till militära tjänster, 
föreslås att begreppet befattning inte längre 
skall nämnas i 45 kap. l § strafflagen. 

Tillämpningsområdet för strafflagens stad
ganden om militära brott inbegriper också 
personer som tjänstgör i fredsbevarande upp
gifter. I paragrafens 2 mom. hänvisas i fråga 
om den fredsbevarande personalen till lagen 
om en finsk övervakningsstyrka (276/64), som 
har upphävts genom lagen om Finlands delta
gande i Förenta Nationernas fredsbevarande 
verksamhet som trädde i kraft den l januari 
1985. Enligt propositionen ändras momentet så 
att där hänvisas till lagen om Finlands delta
gande i internationell fredsbevarande verksam
het. 

1.4. Militära rättegångslagen 

De särskilda stadganden om militär rätte
gång som gäller bl.a. behörig domstol, an
hängiggörande och behandling av ett ärende 
samt sökande av ändring ingår i militära 
rättegångslagen (326/83). Förutom de militära 
brott som nämns i 45 kap. strafflagen skall 
också åtal för sådana i militära rättegångslagen 
särskilt nämnda gärningar som är straffbara 
enligt något annat stadgande i strafflagen 
behandlas som militära rättegångsmål, om gär
ningen har riktat sig mot försvarsmakten eller 
mot någon annan krigsman. De stadganden i 
militära rättegångslagen som gäller försvars
makten tillämpas också på personer som tjänst
gör i de finska övervakningsstyrkorna. 

De ändringar som görs i lagen om Finlands 
deltagande i Förenta Nationernas fredsbeva
rande verksamhet förutsätter att tilläm]!Dingen 
av militära rättegångslagen på de finska över
vakningsstyrkorna preciseras så att stadgande
na gäller den fredsbevarande organisation som 
avses i lagen om Finlands deltagande i inter
nationell fredsbevarande verksamhet. 
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1.5. Lagen om fördelningen av åliggandena mel
lan justitiekanslern i statsrådet och riksdag
ens justitieombudsman 

Med stöd av l § l mom. l punkten lagen om 
fördelningen av åligganden mellan justitie
kanslern i statsrådet och riksdagens justitieom
budsman (1224/90) befrias justitiekanslern i 
statsrådet från skyldigheten att övervaka att 
lagen följs bl.a. i ärenden som gäller den 
fredsbevarande personal som avses i lagen om 
Finlands deltagande i Förenta Nationernas 
fredsbevarande verksamhet. Eftersom lagens 
tillämpningsområde utvidgas till att gälla såväl 
FN:s som KSSE:s fredsbevarande verksamhet, 
föreslås att lagen om fördelningen av åliggan
den mellan justitiekanslern i statsrådet och 
riksdagens justitieombudsman ändras så att 

hänvisningen i l § l mom. l punkten gäller 
Finlands deltagande i internationell fredsbeva
rande verksamhet. 

2. Propositionens verkningar 

Propositionen har inga organisatoriska eller 
ekonomiska verkningar. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid försvarsministeriet i samarbete med 
utrikesministeriet. 

Utrikesministeriet har gett utlåtande om 
förslaget. 

DETALJMOTIVERING 

1. Motivering till lagförslagen 

1.1. Lagen om Finlands deltagande i Förenta 
Nationernas fredsbevarande verksamhet 

Lagens rubrik. Rubriken för den gällande 
lagen är utformad så att den gäller Finlands 
deltagande endast i FN:s fredsbevarande verk
samhet. I och med att tillämpningsområdet 
utvidgas måste rubriken ändras. För att det 
inte i framtiden skall bli nödvändigt att ändra 
de lagar som ansluter sig till lagen i den 
händelse att den fredsbevarande verksamheten 
eventuellt ytterligare utvidgas så att den inte 
enbart bedrivs inom ramen för FN och KSSE, 
föreslås lagens rubrik bli utformad så att den 
gäller Finlands deltagande i internationell 
fredsbevarande verksamhet överhuvudtaget. 

l §. Tillämpningsområde. Enligt förslaget 
ändras paragrafen så, att lagen tillämpas för
utom på Finlands deltagande i FN:s fredsbe
varande verksamhet också på landets deltagan
de i KSSE:s fredsbevarande verksamhet. 

2 §. Organisation och beslut om deltagande. 
Enligt förslaget ändras l mom. så att Finland 
kan delta också i sådan fredsbevarande verk
samhet som sätts igång genom KSSE:s beslut, 
genom att till KSSE:s förfogande ställa över
vakningstrupper, militärobservatörer och en-

skilda personer. Enligt förslaget utgår den 
normativa uppräkningen av den fredsbevaran
de verksamhetens organ ur paragrafen eftersom 
den i praktiken visat sig vara helt onödig. 

3 §. Organisationens subordinationsförhållan
den, inre ordning och behörighet. Enligt försla
get fogas till l mom. ett omnämnande av de 
subordinationsförhållanden som gäller KSSE:s 
fredsbevarande verksamhet och som fastställs 
på samma sätt som subordinationsförhållande
na för en fredsbevarande organisation som är 
underställd FN. 

4 §. Utgifterna för deltagande och storleken av 
organisationens personal. Enligt förslaget änd
ras l mom. så att i fråga om ersättningen för 
kostnader som föranleds av deltagandet i freds
bevarande verksamhet iakttas samma principer 
när det gäller Finlands deltagande såväl i FN:s 
som i KSSE:s fredsbevarande verksamhet. 

Enligt 2 mom. skall den personal som deltar 
i fredsbevarande verksamhet alltjämt totalt får 
uppgå till sammanlagt högst 2 000 personer. 
Denna begränsning skall gälla också i det fall 
att finländsk personal samtidigt deltar i såväl 
FN:s som KSSE:s fredsbevarande verksamhet. 
Då maximiantalet i samband med utbyte av 
personal eventuellt kan komma att överskridas, 
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föreslås att till momentet fogas ett stadgande 
om att utbytespersonalen inte inkluderas i det 
ovan nämnda maximiantalet. 

8 §. Rättigheter och skyldigheter Enligt för
slaget intas i paragrafen ett stadgande som 
reglerar KSSE:s rätt att bestämma om perso
nalens tjänstgöringsskyldigheter vid de fredsbe
varande operationer som inleds av KSSE. 

18 a §. Grupplivförsäkring. Till paragrafen 
föreslås fogat ett stadgande där den eventuella 
ersättning som utbetalas av KSSE vid dödsfall 
som inträffat i KSSE:s fredsbevarande verk
samhet samordnas med den ersättning som 
utbetalas av finska staten vid ett dödsfall. 
Tillägget motsvarar det samordningsstadgande 
som gäller för de ersättningar som utbetalas av 
fmska staten och FN vid dödsfall. 

1.2. Lagen om försvarsmakten 

l §. A v de skäl som anförs i den allmänna 
motiveringen föreslås att paragrafens 7 punkt 
ändras så, att försvarsmakten åläggs att med
verka vid organiseringen av all sådan fredsbe
varande verksamhet som Finland deltar i. 

1.3. Stramagen 

l §. Enligt förslaget ändras 2 mom. av de 
orsaker som anförs i den allmänna motivering
en så att definitionen av krigsmän inte längre 
inbegriper dem som tjänstgör inom försvars
makten på basis av ett offentligrättsligt tjänst
göringsavtaL Dessutom hänvisas i fråga om 

den personal som deltar i fredsbevarande verk
samhet till lagen om Finlands deltagande i 
internationell fredsbevarande verksamhet. 

1.4. Militära rättegångslagen 

2 §. Enligt förslaget ändras stadgandet i 4 
mom. om tillämpningen av militära rättegångs
lagen på finska övervakningsstyrkor så att det 
gäller sådana fredsbevarande organisationer 
som avses i lagen om Finlands deltagande i 
internationell fredsbevarande verksamhet. 

1.5. Lagen om fördelningen av åligganden mel
lan justitiekanslern i statsrådet och riksdag
ens justitieombudsman 

l §. På grund av de skäl som anförs i den 
allmänna motiveringen föreslås att i fråga om 
laglighetskontrollen över sådan fredsbevarande 
verksambet som hör till riksdagens justitieom
budsmans behörighet hänvisas till lagen om 
Finlands deltagande i internationell fredsbeva
rande verksamhet. 

2. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt sedan de har antagits och blivit stad
fasta. 

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

om ändring av lagen om Finlands deltagande i Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 juni 1984 om Finlands deltagande i Förenta Nationernas fredsbevarande 

verksamhet (514/84) lagens rubrik samt l§, 2 §l mom., 3 § l mom., 4 och 8 §§och 18 a§ 2 mom., 
av dessa lagrum 4 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 16 januari 1987 (18/87) 

och 18 a§ 2 mom. sådant det lyder i lag av den 14 december 1990 (1148/90), som följer: 

Lag 
om Finlands deltagande i internationell fredsbevarande verksamhet 

l § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på Finlands deltagande 
i Förenta Nationernas (FN) och Konferensens 
om säkerhet och samarbete i Europa (KSSE) 
fredsbevarande verksamhet. 

2§ 

Organisation och beslut om deltagande 

Finland kan på begäran av FN eller KSSE 
delta i upprätthållandet av internationell fred 
och säkerhet genom att med stöd av beslut som 
fattas särskilt för varje fall, till FN :s eller 
KSSE:s förfogande ställa en fredbevarande 
organisation, dvs. övervakningsstyrkor, avdelta 
övervakningsenheter och militärobservatörer 
samt enskilda personer. 

3§ 

Organisationens subordinationsförhållanden, inre 
ordning och behörighet 

Den fredsbevarande organisationen är i ope
rativt hänseende underställd FN eller KSSE 
och i övrigt försvarsministeriet 

4§ 
Utgifterna för deltagande och storleken av or

ganisationens personal 

Finland deltar i fredsbevarande verksamhet 

inom ramen för de anslag som för ändamålet 
beviljats i budgetförslaget under utrikes- och 
försvarsministeriets huvudtitlar. I fråga om 
ersättningar för kostnader som Finland har på 
grund av den fredsbevarande verksamheten 
följs av FN eller KSSE allmänt godtagna 
principer, om inte annat särskilt överenskom
mits med dem. 

Den fredsbevarande personalen får, frånsett 
utbytespersonalen, omfatta högst 2 000 perso
ner. 

8§ 

Rättigheter och skyldigheter 

Angående den fredsbevarande personalens 
rättigheter och skyldigheter gäller vad som 
stadgas därom i denna lag eller bestäms med 
stöd av stadgandena i detta kapitel. Angående 
den fredsbevarande personalens tjänstgörings
skyldigheter gäller dessutom vad försvarsminis
teriet eller den behöriga myndigheten inom FN 
eller KSSE bestämmer i det syfte som anges i 
3 §l mom. 

18 a§ 

Grupplivförsäkring 

Om någon som stod i ett tjänstgöringsför
hållande som avses i denna lag har dött och 
hans rättsinnehavare har rätt till ersättning som 
FN eller KSSE med anledning av samma 
tjänstgöringsförhållande betalar till följd av 
dödsfallet, utges stöd enligt l mom. endast till 
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den del det är större än den ersättning som FN 
eller KSSE betalar. 

2. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lag 
om ändring av 2 § lagen om försvarsmakten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 § 7 punkten lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/74) som följer: 

2§ 
F örsvarsmakten har till uppgift: 

7) att medverka vid organiseringen av Fin
lands deltagande i internationell fredsbevaran
de verksamhet; samt 

3. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lag 
om ändring av 45 kap. l § stramagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 45 kap. l§ strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 25 mars 1983 (321/83), 

som följer: 

l § 
En krigsman lyder under stadgandena i detta 

kapitel. 
Krigsmän är 
l) de som tjänstgör inom försvarsmakten i 

militära tjänster, 
2) de som fullgör sin värnplikt i vapentjänst 

eller vapenfri tjänst, samt 
3) elever som vid försvarsmakten utbildas 

för militär tjänst. 

stadgandena om krigsmän tillämpas även på 
dem som tjänstgör i militära uppgifter inom 
gränsbevakningsväsendet samt på dem som är 
i sådan tjänstgöring som avses i lagen om 
Finlands deltagande i internationell fredsbeva
rande verksamhet (514/84) enligt vad som 
särskilt stadgas i lag. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 
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4. 
Lag 

om ändring av 2 § militära rättegångslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 § 4 mom. militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/83) som följer: 

2 § Finlands deltagande i internationell fredsbeva
rande verksamhet (514/84). 

Vad som i 2 och 3 mom. stadgas om 
försvarsmakten gäller i tillämpliga delar även 
gränsbevakningsväsendet och en sådan freds
bevarande organisation som avses i lagen om 

5. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lag 
om ändring av l § lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och 

riksdagens justitieombudsman 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras l§ l punkten lagen den 21 december 1990 om fördelningen av åligganden mellan 

justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman (1224/90) som följer: 

l § 
Justitiekanslern i statsrådet befrias från skyl

digheten att övervaka att lagen följs i ärenden 
som hör till riksdagens justitieombudsman och 
som gäller 

l) försvarsministeriet, med undantag av 
ärenden som anges i 47 § l mom. regeringsfor
men, eller försvarsmakten, gränsbevaknings-

Helsingfors den 25 januari 1993 

väsendet, den fredsbevarande personal som 
avses i lagen om Finlands deltagande i inter
nationell fredsbevarande verksamhet (514/84) 
eller militära rättegångar, 

Denna lag träder 
199 . 

kraft den 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Försvarsminister Elisabeth Rehn 
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Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring av lagen om Finlands deltagande i Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 juni 1984 om Finlands deltagande i Förenta Nationernas fredsbevarande 

verksamhet (514/84) lagens rubrik samt l§, 2 § l mom., 3 §l mom., 4 och 8 §§och 18 a§ 2 mom., 
av dessa lagrum 4 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 16 januari 1987 (18/87) 

och 18 a§ 2 mom. sådant det lyder i lag av den 14 december 1990 (1148/90), som följer: 

Gällande lydelse 

Lag 
om Finlands deltagande i Förenta Nationernas 

fredsbevarande verksamhet 

l § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på Finlands deltagande 
i Förenta Nationernas fredsbevarande verk
samhet. 

2 § 

Organisation och beslut om deltagande 

Finland kan på begäran av Förenta Natio
nerna delta i upprätthållandet av internationell 
fred och säkerhet genom att medelst beslut, 
som fattas särskilt för varje fall, till Förenta 
Nationernas förfogande ställa en fredsbevaran
de organisation, dvs. övervakningsstyrkor, av
delta övervakningsenheter och militärobserva
törer samt enskilda personer, för att fungera i 
lednings- eller övervakningsorgan eller annat 
organ för Förenta Nationernas fredsbevarande 
verksamhet. 

3§ 

Organisationens subordinationsförhållanden, inre 
ordning och behörighet 

Den fredsbevarande organisationen är i ope
rativt hänseende underställd Förenta Nationer
na och i övrigt försvarsministeriet. 

Föreslagen lydelse 

Lag 
om Finlands deltagande i internationell 

fredsbevarande verksamhet 

l § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på Finlands deltagande 
i Förenta Nationernas (FN) och Konferensens 
om säkerhet och samarbete i Europa ( KSSE) 
fredsbevarande verksamhet. 

2 § 

Organisation och beslut om deltagande 

Finland kan på begäran av FN eller KSSE 
delta i upprätthållandet av internationell fred 
och säkerhet genom att med stöd av beslut som 
fattas särskilt för varje fall, till FN:s eller 
KSSE:s förfogande ställa en fredbevarande 
organisation, dvs. övervakningsstyrkor, avdelta 
övervakningsenheter och militärobservatörer 
samt enskilda personer. 

3 § 

Organisationens subordinationsförhållanden, inre 
ordning och behörighet 

Den fredsbevarande organisationen är i ope
rativt hänseende underställd FN eller KSSE 
och i övrigt försvarsministeriet. 
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Gällande lydelse 

4§ 

Utgifterna för deltagande och storleken av 
organisationens personal 

Finland deltar i fredsbevarande verksamhet 
inom ramen för de anslag som för ändamålet 
beviljats i statsförslaget under utrikes- och 
försvarsministeriets huvudtitlar. I fråga om 
uppbärande av ersättningar för kostnader som 
åsamkats Finland på grund av fredsbevarande 
verksamhet följs av Förenta Nationerna all
mänt godtagna principer, om inte annat sär
skilt överenskommits med Förenta Nationerna. 

Den fredsbevarande organisationen får om
fatta sammanlagt högst 2 000 personer. 

8 § 

Rättigheter och skyldigheter 

Beträffande den fredsbevarande personalens 
rättigheter och skyldigheter gäller vad som 
därom är stadgat i denna lag eller bestämt med 
stöd av stadgandena i detta kapitel. Angående 
den fredsbevarande personalens tjänstgörings
skyldigheter gäller dessutom vad försvarsminis
teriet eller Förenta Nationernas vederbörande 
myndighet därom bestämmer i det syfte som är 
stadgat i 3 § l mom. 

18 a§ 

Grupplivförsäkring 

Om någon som stod i ett tjänstgöringsför
hållande som avses i denna lag har dött och 
hans rättsinnehavare har rätt till ersättning som 
Förenta Nationerna med anledning av samma 
tjänstgöringsförhållande betalar till följd av 
dödsfallet, utges stöd enligt l mom. endast till 
den del det är större än den ersättning som 
Förenta Nationerna betalar. 

2 321683F 

Föreslagen lydelse 

4§ 

Utgifterna för deltagande och storleken av 
organisationens personal 

Finland deltar i fredsbevarande verksamhet 
inom ramen for de anslag som för ändamålet 
beviljats i budgetförslaget under utrikes- och 
försvarsministeriets huvudtitlar. I fråga om 
ersättningar för kostnader som Finland har på 
grund av den fredsbevarande verksamheten 
följs av FN eller KSSE allmänt godtagna 
principer, om inte annat särskilt överenskom
mits med dem. 

Den fredsbevarande personalen får, frånsett 
utbytespersonalen, omfatta högst 2 000 perso
ner. 

8 § 

Rättigheter och skyldigheter 

Angående den fredsbevarande personalens 
rättigheter och skyldigheter gäller vad som 
stadgas därom i denna lag eller bestäms med 
stöd av stadgandena i detta kapitel. Angående 
den fredsbevarande personalens tjänstgörings
skyldigheter gäller dessutom vad försvarsminis
teriet eller den behöriga myndigheten inom FN 
eller KSSE bestämmer i det syfte som anges i 
3§ l mom. 

18 a§ 

Grupplivförsäkring 

Om någon som stod i ett tjänstgöringsför
hållande som avses i denna lag har dött och 
hans rättsinnehavare har rätt till ersättning som 
FN eller KSSE med anledning av samma 
tjänstgöringsförhållande betalar till följd av 
dödsfallet, utges stöd enligt l mom. endast till 
den del det är större än den ersättning som FN 
eller KSSE betalar. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 
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2. 
Lag 

om ändring av 2 § lagen om rörsvarsmakten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 § 7 punkten lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402174) som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

2§ 
Försvarsmakten har till uppgift: 

7) att medverka vid organiseringen av över
vakningsstyrkor, som ställs till Förenta Natio
nernas förfogande; samt 

3. 

7) att medverka vid organiseringen av Fin
lands deltagande i internationell fredsbevarande 
verksamhet; samt 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Lag 
om ändring av 45 kap. l § strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 

ändras 45 kap. l§ strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 25 mars 1983 (321/83), 
som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

Tillämpningsområde 

l § 
Krigsman lyder under stadgandena i detta 

kapitel. 
Krigsmän är 
l) de som tjänstgör inom försvarsmakten i 

militära tjänster eller befattningar; 
2) de som tjänstgör inom försvarsmakten på 

basen av offentligrättsligt tjänstgöringsavtal; 
3) de som fullgör sin värnplikt såsom bevä

rade eller obevärade; samt 
4) elever som vid militär undervisningsanstalt 

utbildas för militär tjänst eller befattning. 
stadgandena om krigsmän tillämpas även på 

dem som tjänstgör i militära uppgifter inom 

En krigsman lyder under stadgandena i detta 
kapitel. 

Krigsmän är 
l) de som tjänstgör inom försvarsmakten i 

militära tjänster; 

2) de som fullgör sin värnplikt i vapentjänst 
eller vapenfri tjänst; samt 

3) elever som vid militära försvarsmakten 
utbildas för militär tjänst. 

stadgandena om krigsmän tillämpas även på 
dem som tjänstgör i militära uppgifter inom 
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Gällande lydelse 

gränsbevakningsväsendet samt på dem som är 
i sådan tjänstgöring som avses i lagen om en 
finsk övervakningsstyrka (276/64) på det sätt 
som därom är särskilt stadgat i lag. 

4. 

Föreslagen lydelse 

gränsbevakningsväsendet samt på dem som är 
i sådan tjänstgöring som avses i lagen om 
Finlands deltagande i internationell fredsbeva
rande verksamhet ( 514/84) enligt vad som 
särskilt stadgas i lag. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Lag 
om ändring av 2 § militära rättegångslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 § 4 mom. militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/83) som följer: 

Gällande lydelse 

2 § 

Vad som i 2 och 3 mom. är stadgat om 
försvarsmakten gäller i tillämpliga delar även 
gränsbevakningsväsendet och finsk övervak
ningsstyrka. 

Föreslagen lydelse 

2 § 

Vad som i 2 och 3 mom. stadgas om 
försvarsmakten gäller i tillämpliga delar även 
gränsbevakningsväsendet och en sådan fredsbe
varande organisation som avses i lagen om 
Finlands deltagande i internationell fredsbeva
rande verksamhet ( 514184). 

Denna lag träder i kraft den 
199. 
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5. 
Lag 

om ändring av l § lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och 
riksdagens justitieombudsman 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras l§ l punkten lagen den 21 december 1990 om fördelningen av åligganden mellan 

justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman (1224/90) som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

l§ 
Justitiekanslern i statsrådets befrias från 

skyldigheten att övervaka att lagen följs i 
ärenden som hör till riksdagens justitieombuds
man och som gäller 

l) försvarsministeriet, med undantag av 
ärenden som anges i 47 § l mom. regeringsfor
men, eller försvarsmakten, gränsbevakningsvä
sendet, den fredsbevarande personal som avses 
i lagen om Finlands deltagande i Förenta 
Nationernas fredsbevarande verksamhet 
(514/84) eller militära rättegångar, 

l) försvarsministeriet, med undantag av 
ärenden som anges i 47 § l mom. regeringsfor
men, eller försvarsmakten, gränsbevakningsvä
sendet, den fredsbevarande personal som avses 
i lagen om Finlands deltagande i internationell 
fredsbevarande verksamhet (514/84) eller mili
tära rättegångar, 

Denna lag träder i kraft den 
199. 


