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Statsrådets förordning

Nr 651

om gränsbevakningsväsendet

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med
stöd av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning av den 15 juli 2005 (577/2005) och
gränsbevakningslagen av samma dag (578/2005):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) gränsbevakningsväsendets detaljerade
sammansättning den organisation, de led-

ningsförhållanden och den kapacitet per för-
valtningsenhet som behövs för utförande av
de uppgifter som föreskrivs för gränsbevak-
ningsväsendet,
2) förvaltningsenhetens detaljerade sam-
mansättning den del av gränsbevakningsvä-
sendets detaljerade sammansättning som ord-
nas närmare i förvaltningsenheten,
3) förordnande till uppgift förordnande av

en anställd vid gränsbevakningsväsendet till
en uppgift som anges för gränsbevaknings-
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väsendets detaljerade sammansättning eller
till någon annan uppgift som den förordnande
myndigheten bestämmer,
4) ad hoc-organisation ett ledningssystem

som tas i bruk inom gränsbevakningsväsendet
genom ett särskilt beslut och inom vilket en
gränsbevakningsman som förordnats till all-
män ledare eller fältchef i egenskap av förman
för den tjänstgörande personalen vid gräns-
bevakningsväsendet inom ett angivet område
är ansvariga ledare för utförandet av en
uppgift som är mera krävande än normalt och
hör till gränsbevakningsväsendet,
5) elev person som genomgår grundkursen
för gränsbevakare vid gräns- och sjöbevak-
ningsskolan och som är anställd vid gräns-
bevakningsväsendet för viss tid,
6) studerande andra än de i 5 punkten
avsedda personer som får utbildning vid
gräns- och sjöbevakningsskolan,
7) bevakningssektion gränsbevakningssek-
tioner och sjöbevakningssektioner.

2 kap.

Chefen för gränsbevakningsväsendet och
staben för gränsbevakningsväsendet

2 §

Uppgifter för chefen för gränsbevaknings-
väsendet

Chefen för gränsbevakningsväsendet fö-
redrar för inrikesministern de ärenden som
hör till gränsbevakningsväsendets ansvars-
område och som behandlas av inrikesminis-
tern och för inrikesministeriets ledningsgrupp
de ärenden som gäller gränsbevakningsvä-
sendet och som behandlas av ministeriets
ledningsgrupp, om inte något annat föreskrivs
eller inrikesministern bestämmer något annat.
Vid gränsbevakningsväsendet skall chefen
för gränsbevakningsväsendet
1) ansvara för resultatet, de allmänna
riktlinjerna och målen för gränsbevaknings-
väsendets verksamhet i enlighet med de
resultatmål som fastställts av inrikesministe-
riet,
2) besluta om förvaltningsärenden som är
av vittsyftande och principiellt viktig bety-
delse för gränsbevakningsväsendet,

3) fastställa gränsbevakningsväsendets de-
taljerade sammansättning,
4) besluta om inrättande, indragning och

förflyttning av tjänster inom ramen för sin
utnämningsrätt och om ändring av tjänstebe-
nämning, om inte något annat föreskrivs,
5) besluta om inledande, avslutande och

överföring av uppgifter samt om uppgiftsbe-
nämningar, om inte något annat föreskrivs,
6) fastställa det huvudsakliga innehållet i

undervisningsplanen vid gräns- och sjöbevak-
ningsskolan,
7) meddela närmare föreskrifter om för-

valtningsenheternas uppgifter samt admi-
nistrativa normer om behandling och avgö-
rande av förvaltningsärenden,
8) leda gränsbevakningsväsendes interna

resultatförhandlingar,
9) bestyrka centrala handlingar som gäller

gränsbevakningsväsendets resultatstyrning
och redovisningsskyldighet,
10) granska och övervaka förvaltningsen-

heternas verksamhet,
11) fastställa tidpunkten för semester för

cheferna för förvaltningsenheterna;
12) förordna till gränsbevakningsman så-

dana tjänstemän vid gränsbevakningsväsen-
det som inte lyder under chefen för förvalt-
ningsenheten.
Chefen för gränsbevakningsväsendet kan

överta avgörandet av ett ärende från en
underlydande och överföra ett ärende som
skall avgöras av chefen för gränsbevaknings-
väsendet på biträdande chefen för avgörande.
Beslutanderätten kan dock inte överföras i
frågor som gäller avgivande av utlåtanden
eller utredningar eller framställning av förslag
till republikens president, högsta domstolen,
högsta förvaltningsdomstolen, justitiekans-
lern i statsrådet eller riksdagens justitieom-
budsman, om inte ärendet är av liten bety-
delse. I fråga om militära kommandomål
utfärdas särskilda bestämmelser.

3 §

Sammansättningen av staben för gräns-
bevakningsväsendet

Vid staben för gränsbevakningsväsendet
finns
1) en personalavdelning för personalför-
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valtningen, styrningen av personalresurser,
informationen, planeringen och ledningen av
värnpliktsärenden, stabens stödtjänster och
utvecklingen och övervakningen av dem,
2) en juridisk avdelning för den lagbered-
ning som gäller gränsbevakningsväsendets
ansvarsområde, skötseln av juridiska ärenden
inom gränsbevakningsväsendet, laglighets-
kontrollen, behandlingen av disciplinärenden
och stödjande av förundersökning som utförs
av gränsbevakningsväsendet,
3) en gräns- och sjöavdelning för behand-
ling av ärenden som gäller gränssäkerheten,
uppföljning av gränssituationer, gränsbevak-
ningsväsendets sjöfart och sjöräddning samt
internationellt samarbete,
4) en teknisk avdelning för utveckling,

anskaffning, underhåll och anvisningar om
användning av fordon, maskiner och annan
utrustning samt tekniska metoder som gräns-
bevakningsväsendet behöver i sin verksamhet
samt för materialförvaltning, fastighetsför-
valtning och dataadministration,
5) en planerings- och ekonomienhet för
planering och uppföljning av gränsbevak-
ningsväsendets verksamhet och ekonomi
samt för betalningsrörelse och bokföring och
tillsynen över dessa.
Vid staben för gränsbevakningsväsendet
kan vid behov finnas fristående verksamhets-
enheter som inte hör till en avdelning. I
arbetsordningen för staben för gränsbevak-
ningsväsendet föreskrivs närmare om avdel-
ningarnas och de fristående enheternas upp-
gifter och ledningsförhållanden. Utöver vad
som föreskrivs om tillsyn vid gränsbevak-
ningsväsendet ansvarar avdelningarna och
enheterna för den nödvändiga tillsynen inom
sina verksamhetsområden och för anvisning-
arna om användning av och tillsynen över
sina informationssystem.

4 §

Uppgifter för staben för gränsbevaknings-
väsendet

Staben för gränsbevakningsväsendet
1) sköter de administrativa och militära
uppgifter som ankommer på den i egenskap
av ledningsstab för gränsbevakningsväsendet
och i egenskap av gränsbevakningsavdelning
vid inrikesministeriet,

2) övervakar att gränsbevakningsväsendets
uppgifter utförs på ett ändamålsenligt sätt,
leder och granskar verksamheten i de under-
lydande förvaltningsenheterna samt planerar
och utvecklar gränsbevakningsväsendets
verksamhet,
3) ansvarar för verkställigheten av beslut av

chefen för gränsbevakningsväsendet samt för
beredningen och verkställigheten av ärenden
som handläggs av biträdande chefen för
gränsbevakningsväsendet,
4) fastställer arbetsordningen för bevak-

ningssektionerna, gräns- och sjöbevaknings-
skolan, bevakningsflygdivisionen samt för
avdelningarna och de andra enheterna vid
staben för gränsbevakningsväsendet, om inte
något annat föreskrivs eller något annat anges
i en fastställd arbetsordning,
5) kärar och svarar i ärenden som gäller

gränsbevakningsväsendet på statens vägnar
samt bevakar vid domstolar och inför andra
myndigheter statens rätt och fördel, om inte
något annat föreskrivs.

5 §

Avgörande av ärenden vid staben för gräns-
bevakningsväsendet

Ärenden som hör till staben för gränsbe-
vakningsväsendet avgörs på föredragning av
biträdande chefen för gränsbevakningsväsen-
det, om inte något annat föreskrivs eller anges
i lag eller förordning.

6 §

Arbetsordningen för staben för gräns-
bevakningsväsendet

Uppgifterna och ledningsförhållandena för
enheterna vid staben för gränsbevakningsvä-
sendet anges i en arbetsordning för staben för
gränsbevakningsväsendet som fastställs av
chefen för gränsbevakningsväsendet, om inte
något annat föreskrivs.
I fråga om uppgifter som staben för

gränsbevakningsväsendet utför i egenskap av
inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning
iakttas i tillämpliga delar inrikesministeriets
arbetsordning (351/2005).
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7 §

Uppgifter för biträdande chefen för gräns-
bevakningsväsendet

Bestämmelser om biträdande chefens ställ-
ning inom ledningen för staben för gränsbe-
vakningsväsendet, som ställföreträdare för
chefen för gränsbevakningsväsendet och som
avdelningschef vid inrikesministeriet finns i 3
och 5 § i lagen om gränsbevakningsväsendets
förvaltning (577/2005). Biträdande chefen för
gränsbevakningsväsendet
1) ansvarar för verksamhetens resultat
inom staben för gränsbevakningsväsendet,
2) leder gränsbevakningsväsendets utveck-
lingsverksamhet,
3) ansvarar för beredningen av ärenden
som handläggs av chefen för gränsbevak-
ningsväsendet,
4) leder planeringen av gränsbevaknings-
väsendets verksamhet och för resultatför-
handlingar med inrikesministeriets kanslichef
i ärenden som gäller ministeriet,
5) övervakar verkställigheten av beslut av
chefen för gränsbevakningsväsendet och av
staben för gränsbevakningsväsendet,
6) fastställer tidpunkten för semester för
avdelningscheferna och cheferna för de fri-
stående enheterna vid staben för gränsbevak-
ningsväsendet,
7) fastställer arbetsordningen för avdel-
ningarna och de fristående enheterna vid
staben för gränsbevakningsväsendet,
8) beslutar om sin förvaltningsenhets de-
taljerade sammansättning inom ramen för
gränsbevakningsväsendets detaljerade sam-
mansättning,
9) utfärdar förordnanden som gränsbevak-
ningsman enligt 15 § i lagen om gränsbevak-
ningsväsendets förvaltning,
10) utfärdar förordnanden som undersök-
ningsledare enligt 46 § i gränsbevakningsla-
gen (578/2005),
11) beslutar om säkerhetskontroller av
förvaltningsenhetens lokaler eller områden
enligt 67 § i gränsbevakningslagen,
12) beslutar om givande av handräckning
enligt 77 § i gränsbevakningslagen och om
framställning av handräckning enligt 78 och
79 § i gränsbevakningslagen,
13) beslutar om inrättande av sådana

personregister enligt 4 § i lagen om behand-
ling av personuppgifter vid gränsbevaknings-
väsendet som är avsedda att användas av sin
förvaltningsenhet eller en arbetsgrupp inom
enheten,
14) övervakar efterlevnaden av bestämmel-

serna om behandling av personuppgifter vid
sin förvaltningsenhet och ansvarar för att de
uppgifter som hör till den ansvarige för de
personregister som förs vid förvaltningsen-
heten utförs på ett ändamålsenligt sätt,
15) behandlar de meddelanden om nedsatt

hälsa som avses i 32 § i lagen om gränsbe-
vakningsväsendets förvaltning och som ingår
i journalhandlingarna för en person som
tjänstgör i en militär tjänst eller som skall
anställas i en militär tjänst,
16) är företrädare för arbetsgivaren i

ärenden som gäller förvaltningsenheten.
Biträdande chefen för gränsbevakningsvä-

sendet kan i enskilda fall överta avgörandet
av ett ärende från en underlydande och
överföra ett ärende som skall avgöras av
biträdande chefen på sin ställföreträdare för
avgörande. Beslutanderätten kan inte överfö-
ras i frågor som gäller avgivande av utlåtan-
den eller utredningar eller framställning av
förslag till republikens president, högsta
domstolen, högsta förvaltningsdomstolen,
justitiekanslern i statsrådet eller riksdagens
justitieombudsman, om inte ärendet är av
liten betydelse.

8 §

Saklegitimation och bemyndigande

Avdelningschefen vid juridiska avdelning-
en, byråchefen vid administrativa byrån och
överinspektörer vid staben för gränsbevak-
ningsväsendet har rätt att i ärenden som hör
till gränsbevakningsväsendet bevaka statens
rätt och fördel i domstolar och inför andra
myndigheter samt vid förrättningar samt att i
dessa ärenden föra talan.
Chefen vid juridiska avdelningen och byrå-

chefen vid administrativa byrån vid staben för
gränsbevakningsväsendet kan bemyndiga en
person som han eller hon utser att föra statens
talan i ett enskilt ärende som hör till
gränsbevakningsväsendet i domstolar och
inför andra myndigheter samt vid förrätt-
ningar.
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3 kap.

Bestämmelser om de övriga förvaltnings-
enheterna

9 §

Bevakningssektionerna

Förutom staben för gränsbevakningsväsen-
det, gräns- och sjöbevakningsskolan samt
bevakningsflygdivisionen är följande bevak-
ningssektioner förvaltningsenheter vid gräns-
bevakningsväsendet:
1) Sydöstra Finlands gränsbevakningssek-
tion,
2) Nordkarelens gränsbevakningssektion,
3) Kajanalands gränsbevakningssektion,
4) Lapplands gränsbevakningssektion,
5) Finska vikens sjöbevakningssektion,
6) Västra Finlands sjöbevakningssektion.

10 §

Bevakningssektionernas, gräns- och
sjöbevakningsskolans samt bevaknings-
flygdivisionens sammansättning

Bevakningssektionerna och bevaknings-
flygdivisionen leds av en kommendör och
gräns- och sjöbevakningsskolan av chefen för
skolan. Kommendören samt chefen för skolan
bistås av staben för förvaltningsenheten.
Staberna för bevakningssektionerna och
bevakningsflygdivisionen leds av en biträ-
dande kommendör och staben för gräns- och
sjöbevakningsskolan av biträdande chefen för
skolan. Biträdande kommendören är vid
förhinder för kommendören dennes ställföre-
trädare och biträdande chefen för skolan är
vid förhinder för chefen för skolan dennes
företrädare.
Vid staberna för bevakningssektionerna,
gräns- och sjöbevakningsskolan och bevak-
ningsflygdivisionen finns en personalbyrå
och en flygteknisk eller teknisk byrå samt,
enligt typen av förvaltningsenhet, vid sjöbe-
vakningssektionerna en sjöbyrå, vid gränsbe-
vakningssektionerna en gränsbyrå och vid
bevakningsflygdivisionen en flygbyrå. Inom
förvaltningsenheterna kan dessutom finnas
regionala och funktionella enheter. Närmare
bestämmelser om ledningsförhållandena och

uppgifterna för enheter vid förvaltningsen-
heterna utfärdas i arbetsordningen för re-
spektive förvaltningsenhet.

11 §

Bevakningssektionernas, gräns- och
sjöbevakningsskolans samt bevaknings-

flygdivisionens uppgifter

Bevakningssektionerna svarar för utföran-
det av de uppgifter som föreskrivs för
gränsbevakningsväsendet och bevaknings-
flygdivisionen för gränsbevakningsväsendets
luftfart enligt 75 § i gränsbevakningslagen
inom sitt verksamhetsområde i enlighet med
anvisningar, föreskrifter och befallningar av
chefen för gränsbevakningsväsendet och sta-
ben för gränsbevakningsväsendet samt i en-
lighet med arbetsordningen. Gräns- och sjö-
bevakningsskolan svarar inom sitt verksam-
hetsområde för utförandet av de uppgifter
som anges i 3 kap. i lagen om gränsbevak-
ningsväsendets förvaltning i enlighet med de
resultatmål, de riktlinjer, den instruktion och
de undervisningsplaner som fastställts.

12 §

Uppgifter för kommendören samt chefen för
skolan

Kommendören samt chefen för skolan
leder sina förvaltningsenheters verksamhet
och svarar för verksamhetens resultat. Om
inte något annat föreskrivs eller bestäms, hör
till kommendören samt till chefen för skolan
vid förvaltningsenheterna de uppgifter som
enligt 7 § 8 – 16 punkten hör till biträdande
chefen för gränsbevakningsväsendet till den
del det är fråga om staben för gränsbevak-
ningsväsendet.
Kommendören för en gränsbevakningssek-

tion och, biträdande kommendören för gräns-
bevakningssektionen i egenskap av dennes
ställföreträdare, sköter uppgiften som den
gränsfullmäktig som avses i överenskommel-
sen angående ordningen på gränsen mellan
Finland och Sovjetunionen och ordningen för
utredning av gränstilldragelser (FördrS
32/1960).
Kommendören samt chefen för skolan kan
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i enskilda fall överta avgörandet av ett ärende
från en underlydande. De kan i enskilda fall
överföra ett ärende som skall avgöras av
chefen vid den förvaltningsenhet de leder för
att avgöras av ställföreträdaren, om inte något
annat föreskrivs eller något annat bestäms i
arbetsordningen.

13 §

Uppgifter för staberna för bevaknings-
sektionerna, gräns- och sjöbevakningsskolan

samt bevakningsflygdivisionen

Staberna för bevakningssektionerna, gräns-
och sjöbevakningsskolan och bevaknings-
flygdivisionen
1) utvecklar, leder och övervakar verksam-
heten vid förvaltningsenheten och dess re-
gionala och funktionella enheter,
2) ansvarar för beredningen och verkstäl-
ligheten av ärenden som handläggs av kom-
mendören och chefen för skolan.

14 §

Uppgifter för biträdande kommendören och
biträdande chefen för skolan

Biträdande kommendören samt biträdande
chefen för skolan
1) leder verksamheten vid staben för
förvaltningsenheten,
2) är vid förhinder för kommendören eller
chefen för skolan dennes ställföreträdare,
3) föredrar centrala ärenden som handläggs
av kommendören eller chefen för skolan,
4) övervakar verkställigheten av beslut vid
förvaltningsenheten,
5) är företrädare för arbetsgivaren i ärenden
som gäller förvaltningsenheten.
Biträdande kommendören samt biträdande
chefen för skolan kan i enskilda fall överta
avgörandet av ett ärende från en underly-
dande. De kan i enskilda fall överföra ett
ärende som skall avgöras av chefen vid den
stab de leder för att avgöras av ställföreträ-
daren, om inte något annat föreskrivs eller
något annat bestäms i arbetsordningen.

15 §

Arbetsordningen för bevakningssektionerna
och bevakningsflygdivisionen samt instruk-
tionen för gräns- och sjöbevakningsskolan

Närmare bestämmelser om ledningsförhål-
landena för bevakningssektionerna och be-
vakningsflygdivisionen samt om uppgifterna
inom enheterna utfärdas i en arbetsordning för
respektive förvaltningsenhet, som fastställs av
staben för gränsbevakningsväsendet. Närmare
bestämmelser om gräns- och sjöbevaknings-
skolans ledningsförhållanden, närmare sam-
mansättning och uppgifter utfärdas i en
instruktion som fastställs av chefen för
gränsbevakningväsendet.

4 kap.

Verksamhetsområden

16 §

Förvaltningsenheternas verksamhetsområden

Verksamhetsområden för staben för gräns-
bevakningsväsendet, gräns- och sjöbevak-
ningsskolan samt bevakningsflygdivisionen
är Finlands territorium och den ekonomiska
zon som avses i lagen om Finlands ekono-
miska zon (1058/2004).
Verksamhetsområden för bevakningssek-

tionerna är följande:
1) till verksamhetsområdet för Sydöstra

Finlands gränsbevakningssektion hör Fred-
rikshamns, Imatra, Juva, Kouvola, Nyslotts,
Pieksämäki, S:t Michels och Villmanstrands
härad,
2) till verksamhetsområdet för Norra Ka-

relens gränsbevakningssektion hör Ilomants,
Inre Savolax, Joensuu, Kitee, Kuopioregion-
ens, Lieksa, Nordöstra Savolax, Nurmes,
Varkausregionens och Övre Savolax härader,
3) till verksamhetsområdet för Kajanalands

gränsbevakningssektion hör Kajana, Kuhmo,
Kuusamo, Pudasjärvi och Suomussalmi hä-
rad,
4) till verksamhetsområdet för Lapplands

gränsbevakningssektion hör Enare-Utsjoki,
Kittilä, Lapska armens, Nordöstra Lapplands,
Ranua-Posio, Rovaniemi, Sodankylä och
Torneådalens härad,
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5) till verksamhetsområdet för Finska
vikens sjöbevakningssektion hör Borgå,
Esbo, Forssa, Heinola, Helsingfors, Hyvinge,
Kotka, Lahtis, Lojo, Lovisa, Mellersta Ny-
lands, Orimattila, Raseborgs, Riihimäki, Ta-
vastehus, Vanda och Vihtis härad,
6) till verksamhetsområdet för Västra Fin-
lands sjöbevakningssektion hör Alavus, Björ-
neborgs, Brahestads, Haapajärvi, Haukipu-
das, Ikalis, Jakobstads, Jyväskylä, Jämsä,
Kangasala, Kankaanpää, Karleby, Kauhajoki,
Kaustby, Kemi, Keuru, Kumo, Kyrönmaa,
Lappo, Limingo, Loimaa, Korsholms,
Mänttä, Nokia, Nystadsregionens, Närpes,
Reso, Raumo, Saarijärvi, Salo, Seinäjoki, S:t
Karins, Tammerfors, Torneå, Uleåborgs, Val-
keakoski, Vammala, Vasa, Ylivieska, Åbo,
Åbolands och Äänekoski härad samt land-
skapet Åland.
Till Sydöstra Finlands gränsbevaknings-
sektions och sjöbevakningssektionernas verk-
samhetsområde hör även den ekonomiska
zonen invid de verksamhetsområden som
angivits ovan. Staben för gränsbevaknings-
väsendet beslutar om samarbete mellan för-
valtningsenheterna utanför verksamhetsområ-
dena.

5 kap.

Tjänster och uppgifter vid gräns-
bevakningsväsendet

17 §

Militära tjänster

Av de militära tjänster som avses i 9 § i
lagen om gränsbevakningsväsendets förvalt-
ning är
1) tjänsterna som chef för gränsbevak-
ningsväsendet, biträdande chef för gränsbe-
vakningsväsendet, general, amiral, överste,
kommodor, stabsofficer och yngre officer,
officerstjänster,
2) tjänsterna som yngre gränsbevakare,
äldre gränsbevakare, äldre sjöbevakare,
övergränsbevakare och översjöbevakare,
gränsbevakar- och sjöbevakartjänster.
Tjänsterna som chef för gränsbevaknings-
väsendet och biträdande chef för gränsbevak-
ningsväsendet är samtidigt tjänster som gräns-

bevakningsman. Tjänstemän som lyder under
chefen för förvaltningsenheten förordnas till
gränsbevakningsmän enligt 15 § i lagen om
gränsbevakningsväsendets förvaltning.

18 §

Övriga tjänster

Övriga tjänster enligt 9 § i lagen om
gränsbevakningsväsendets förvaltning är
1) en tjänst som regeringsråd såsom av-

delningschef vid juridiska avdelningen vid
staben för gränsbevakningsväsendet,
2) en tjänst som byråchef för administrativa

byrån vid juridiska avdelningen vid staben för
gränsbevakningsväsendet,
3) en tjänst som upphandlingschef,
4) överinpektörstjänster
5) ingenjörstjänster,
6) en tjänst som flygteknisk chef,
7) en tjänst som ekonomichef,
8) en tjänst som överingenjör,
9) en tjänst som överläkare.
Det kan finnas också andra än ovan

nämnda tjänster inom gränsbevakningsväsen-
det.

19 §

Inrättande, indragning och överföring av
tjänster

I fråga om inrättande, ändring och indrag-
ning av tjänsterna som chef för gränsbevak-
ningsväsendet, biträdande chef för gränsbe-
vakningsväsendet samt general och amiral
(tjänster som specificeras i statsbudgeten)
föreskrivs särskilt.
Chefen för gränsbevakningsväsendet be-

slutar om inrättande, ändring och indragning
av tjänster samt om placeringen av tjänster
vid förvaltningsenheterna, med undantag för
tjänster som skall specificeras i statsbudgeten
och tjänsterna som regeringsråd såsom av-
delningschef vid juridiska avdelningen och
som byråchef vid administrativa byrån vid
staben för gränsbevakningsväsendet.
Chefen för gränsbevakningsväsendet be-

stämmer om de förutsättningar under vilka en
person kan utnämnas till ett tjänsteförhållande
för viss tid, om inte något annat föreskrivs.
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20 §

Beslut om att lämna en tjänst obesatt

Beslut om att en tjänst vid gränsbevak-
ningsväsendet skall lämnas obesatt fattas av
den utnämnande myndigheten, om inte något
annat föreskrivs.
Beslut om att en tjänst som specificeras i
statsbudgeten skall lämnas obesatt fattas av
inrikesministeriet. Beslut om att andra offi-
cerstjänster och tjänsterna som regeringsråd
såsom avdelningschef vid juridiska avdel-
ningen och som byråchef vid administrativa
byrån vid staben för gränsbevakningsväsen-
det skall lämnas obesatta fattas av chefen för
gränsbevakningsväsendet.

21 §

Utnämning till tjänst

Bestämmelser om utnämning till tjänster
som skall specificeras i statsbudgeten och
andra officerstjänster finns i 12 § i lagen om
gränsbevakningsväsendets förvaltning.
Till övriga tjänster utnämns
1) regeringsrådet såsom avdelningschef vid
juridiska avdelningen och byråchefen vid
administrativa byrån vid staben för gränsbe-
vakningsväsendet av statsrådet,
2) upphandlingschefen, ekonomichefen,
överingenjören, överläkaren och överinspek-
törerna av chefen för gränsbevakningsväsen-
det,
3) tjänstemän till övriga tjänster av chefen
för respektive förvaltningsenhet, om inte
något annat föreskrivs.

22 §

Utnämning till tjänst för viss tid

Tjänstemän till en tjänst för högst ett år
utnämns av chefen för förvaltningsenheten.
Tjänstemän till en tjänst för en längre tid
utnämns av den myndighet som utnämner till
en tjänst tills vidare. En tjänst, beträffande
vilken republikens president är utnämnande
myndighet, kan dock tillsättas av statsrådet
för över ett år.

23 §

Förordnande till uppgift

En tjänsteman vid gränsbevakningsväsen-
det förordnas till sin uppgift av chefen för
förvaltningsenheten. Kommendörerna, chefen
för skolan, biträdande kommendörerna, bi-
trädande chefen för skolan, avdelningschef-
erna vid staben för gränsbevakningsväsendet
med undantag för avdelningschefen vid juri-
diska avdelningen, biträdande avdelnings-
cheferna och cheferna för de fristående
enheterna samt överstarna och kommodorer-
na liksom även cheferna för de regionala
enheterna vid bevakningssektionerna förord-
nas till sina uppgifter av chefen för gräns-
bevakningsväsendet. En tjänsteman som ut-
nämns av statsrådet förordnas till sin uppgift
av statsrådet.

24 §

Förordnande av flygare till andra uppgifter

En tjänsteman som har förordnats till en
uppgift som förutsätter flygarutbildning kan
endast med samtycke av tjänstemannen i
fråga förordnas till en annan uppgift än en
sådan som förutsätter flygarutbildning.

25 §

Förflyttning av en tjänsteman

Om inte något annat föreskrivs fattar
chefen för respektive förvaltningsenhet beslut
om förflyttning av en tjänsteman inom för-
valtningsenheten inom ramen för gränsbevak-
ningsväsendets detaljerade sammansättning.
Staben för gränsbevakningsväsendet fattar

beslut om förflyttning av en tjänsteman från
en förvaltningsenhet till en annan. Statsrådet
beslutar dock om förflyttning av en tjänste-
man som statsrådet har förordnat till sin
uppgift och chefen för gränsbevakningsvä-
sendet om förflyttning av en tjänsteman som
chefen för gränsbevakningsväsendet har för-
ordnat till sin uppgift.
Bestämmelser om flyttningsskyldigheten

och rätten att söka ändring i ett beslut om
förflyttning finns i 14 § i lagen om gränsbe-
vakningsväsendets förvaltning. I fråga om
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förflyttning till en tjänst som inte är vid
gränsbevakningsväsendet gäller dessutom
vad som föreskrivs i statstjänstemannalagen
(750/1994) och statstjänstemannaförordning-
en (971/1994).

6 kap.

Särskilda behörighetsvillkor för tjänster
vid gränsbevakningsväsendet

26 §

Särskilda behörighetsvillkor för officer

Vid gränsbevakningsväsendet är behörig-
hetsvillkoren
1) för yngre officer officersexamen eller
lägre eller högre högskoleexamen för officer,
2) för stabsofficer, förutom den examen
som fordras av yngre officer, stabsofficers-
kurs inom ramen för påbyggnadsexamen för
officer och erfarenhet av tjänstgöring som
yngre officer vid en förvaltningsenhet samt i
praktiken visad ledarförmåga,
3) för överste och kommodor, förutom den
examen som fordras av yngre officer, gene-
ralstabsofficersexamen som avlagts som på-
byggnadsexamen för officer och erfarenhet av
tjänstgöring vid två förvaltningsenheter samt
i praktiken visad ledarförmåga,
4) för chef och biträdande chef för gräns-
bevakningsväsendet samt general och amiral,
förutom generalstabsofficersexamen, erfaren-
het av ledarskap i uppgiften som chef för en
förvaltningsenhet och i praktiken visad god
ledarförmåga.

27 §

Särskilda behörighetsvillkor för special-
officerare

Behörighetsvillkor för specialofficerare vid
gränsbevakningsväsendet är lämplig hög-
skoleexamen eller specialutbildning och
minst reservunderofficersutbildning.

28 §

Särskilda behörighetsvillkor för institut-
officerare

Behörighetsvillkor för yngre institutoffice-

rare är institutofficersexamen eller lägre
tjänsteexamen för befattningsofficer.
Behörighetsvillkor för äldre institutoffice-

rare är institutofficersexamen eller högre
tjänsteexamen för befattningsofficer och gen-
omgången fortsättningskurs för institutoffice-
rare.

29 §

Särskilda behörighetsvillkor för gräns-
bevakare och sjöbevakare

Behörighetsvillkor för yngre gränsbeva-
kare är studentexamen, gymnasiets lärokurs
eller minst andra stadiets yrkesexamen, minst
reservunderofficersutbildning och genom-
gången grundkurs för gränsbevakare. Gen-
omgången grundkurs för gränsbevakare eller
underofficerskurs krävs dock inte av en
person som för att genomgå grundkurs för
gränsbevakare eller som för att före grund-
kursen bekanta sig med gränsbevakningsvä-
sendets verksamhet utnämns till en tjänst för
viss tid som yngre gränsbevakare.
Behörighetsvillkor för äldre gränsbevakare

och äldre sjöbevakare är genomgången kom-
pletteringskurs och erfarenhet av tjänstgöring
som yngre gränsbevakare eller yngre sjöbe-
vakare.
Behörighetsvillkor för övergränsbevakare

och översjöbevakare är genomgången fort-
sättningskurs och erfarenhet av tjänstgöring
som äldre gränsbevakare eller äldre sjöbeva-
kare.

30 §

Särskilda behörighetsvillkor för övriga
tjänster

Vid gränsbevakningsväsendet är behörig-
hetsvillkoren
1) för regeringsråd såsom avdelningschef

vid juridiska avdelningen vid staben för
gränsbevakningsväsendet juris kandidatexa-
men, god förtrogenhet med administrativa
uppgifter, i praktiken visad ledarförmåga
samt erfarenhet av lagberedning,
2) för byråchefen för administrativa byrån

vid juridiska avdelningen vid staben för
gränsbevakningsväsendet juris kandidatexa-
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men och god förtrogenhet med administrativa
uppgifter,
3) för upphandlingschefen juris kandidat-
examen eller annan lämplig högskoleexamen
samt förtrogenhet med upphandling,
4) för överinspektör juris kandidatexamen,
5) för ingenjör diplomingenjörs- eller in-
genjörsexamen och förtrogenhet med upp-
giftsområdet,
6) för flygteknisk chef diplomingenjörs-
examen och förtrogenhet med flygplanskon-
struktionsteknik,
7) för ekonomichef lämplig högskoleexam-
en och förtrogenhet med statens ekonomiför-
valtning,
8) för överingenjör diplomingenjörsexa-
men och förtrogenhet med skeppsteknik,
9) för överläkare i 4 § 2 mom. i lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/1994) avsedd rätt att såsom
legitimerad yrkesutbildad person självstän-
digt vara verksam som allmänläkare samt
förtrogenhet med militärhälsovård.

7 kap.

Bisysslor, tjänstledighet och upphörande
av tjänsteförhållande

31 §

Förfarandet i ärenden som gäller bisysslor

Chefen för gränsbevakningsväsendet bevil-
jas bisysslotillstånd av inrikesministeriet.
Chefen för en förvaltningsenhet beviljas
bisysslotillstånd av chefen för gränsbevak-
ningsväsendet. Övriga anställda vid gränsbe-
vakningsväsendet beviljas bisysslotillstånd av
chefen för respektive förvaltningsenhet.
Anmälan om bisyssla lämnas till den
myndighet som beslutar om bisysslotillstånd.

32 §

Tjänstledighet, permittering och ombildning
av ett tjänsteförhållande till tjänste-

förhållande på deltid

Om inte något annat föreskrivs fattas beslut
om tjänstledighet, permittering och om om-
bildning av ett tjänsteförhållande till tjänste-
förhållande på deltid

1) av inrikesministeriet i fråga om tjänster
som specificeras i statsbudgeten,
2) av chefen för gränsbevakningsväsendet

i fråga om tjänsterna som chef för en
förvaltningsenhet och som regeringsråd
såsom avdelningschef vid juridiska avdel-
ningen och som byråchef vid administrativa
byrån vid staben för gränsbevakningsväsen-
det,
3) av den utnämnande myndigheten i fråga

om andra än de ovan nämnda tjänsterna.

33 §

Uppsägning samt upplösning av ett tjänste-
förhållande

Beslut om uppsägning samt om upplösning
av ett tjänsteförhållande vid gränsbevaknings-
väsendet fattas av den utnämnande myndig-
heten. Beslut om uppsägning med stöd av
27 § i statstjänstemannalagen fattas dock av
chefen för gränsbevakningsväsendet, om inte
republikens president förbehåller sig be-
slutanderätten i fråga om en tjänsteman som
denne har utnämnt.

34 §

Avgångsålder

Avgångsåldern i en militär tjänst vid
gränsbevakningsväsendet är
1) 63 år för chefen för gränsbevaknings-

väsendet,
2) 60 år för biträdande chefen för gräns-

bevakningsväsendet, general, amiral, överste
och kommodor,
3) 55 år för andra officerare än de som

avses i 1 eller 2 punkten samt för specialof-
ficer och institutofficer,
4) 55 år för gränsbevakare och sjöbevakare.
Avgångsåldern för yngre officer, stabsof-

ficer och institutofficer som tjänstgör i en
uppgift som förutsätter flygarutbildning är
med avvikelse från 1 mom. 50 år. Bestäm-
melser om avgångsåldern för tjänstemän i
andra än militära tjänster finns i statstjänste-
mannalagen.
Utan hinder av vad som föreskrivs i denna

paragraf är avgångsåldern
1) för en tjänsteman som den 31 december
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1992 har tjänstgjort i en tjänst som kapten
eller kaptenlöjtnant och som till utgången av
1994 i denna tjänst hade minst 10 år till
pensionstid hänförbar tjänstgöringstid är av-
gångsåldern 50 år,
2) för en tjänsteman som den 31 december
1992 eller före det har tjänstgjort i en tjänst
som sjöbevakare och som till utgången av
1994 hade till pensionstid hänförbar tjänst-
göringstid:
a) minst 16 år är avgångsåldern 53 år,
b) minst 13 år är avgångsåldern 53 år 4
månader,
c) minst 10 år är avgångsåldern 53 år 8
månader,
d) minst 7 år är avgångsåldern 54 år,
e) minst 3 år är avgångsåldern 54 år 4
månader,
3) för en tjänsteman som den 31 december
1992 eller före det har tjänstgjort i en tjänst
som gränsbevakare och som till utgången av
1994 hade till pensionstid hänförbar tjänst-
göringstid
a) minst 16 år är avgångsåldern 50 år,
b) minst 13 år är avgångsåldern 51 år,
c) minst 10 år är avgångsåldern 52 år,
d) minst 7 år är avgångsåldern 53 år,
e) minst 3 år är avgångsåldern 54 år.
4) för en tjänsteman som den 31 december
1992 eller före det har tjänstgjort i en annan
än militär tjänst och som till utgången av 1994
hade till pensionstid hänförbar tjänstgörings-
tid:
a) minst 16 år är avgångsåldern 60 år,
b) minst 13 år är avgångsåldern 61 år,
c) minst 10 år är avgångsåldern 62 år,
d) minst 7 år är avgångsåldern 63 år,
e) minst 3 år är avgångsåldern 64 år.
Bestämmelser om förlängning av tjänste-
förhållande efter avgångsåldern finns i 35 § i
lagen om gränsbevakningsväsendets förvalt-
ning.

35 §

Uppgifter som förutsätter flygarutbildning

Uppgifter som avses i 34 § 2 mom. och
som förutsätter flygarutbildning är uppgiften
som ledare för luftfartverksamheten, flyglä-
rare, testpilot, flygflottiljchef, officer vid en
flygflottilj, chef för flyggrupp, chef för

helikoptergrupp, flygofficer, pilotofficer, luft-
farkostbefälhavare och pilot på luftfarkost.

8 kap.

Disciplin

36 §

Disciplinära förmän

Inom gränsbevakningsväsendet är kom-
mendören för en bevakningssektion och be-
vakningsflygdivisionen samt chefen för sko-
lan sådana kommendörer för truppförband
som avses i 12 § i militära disciplinlagen
(331/1983).
Rätt att påföra disciplinära straff och

disciplinära tillrättavisningar i egenskap av
disciplinär förman har
1) chefen för gränsbevakningsväsendet i

fråga om personer som tjänstgör vid gräns-
bevakningsväsendet,
2) biträdande chefen för gränsbevaknings-

väsendet i fråga om personer som tjänstgör
vid staben för gränsbevakningsväsendet,
3) kommendören för en bevakningssektion

och kommendören för bevakningsflygdivi-
sionen i fråga om personer som tjänstgör vid
en bevakningssektion eller bevakningsflygdi-
visionen,
4) chefen för gräns- och sjöbevaknings-

skolan i fråga om personer som tjänstgör vid
skolan.
I fråga om underlydande som fullgör sin

värnplikt eller frivillig militärtjänst kan i
egenskap av disciplinär förman dessutom
1) biträdande kommendören för en bevak-

ningssektion och biträdande kommendören
för bevakningsflygdivisionen, biträdande
chefen för skolan och chefen för ett gräns-
bevakningsområde, ett sjöbevakningsområde,
en avdelning eller en flyggrupp påföra ute-
gångsstraff, varning och disciplinär tillrätta-
visning,
2) chefen för ett gränsbevakningsområde,

ett sjöbevakningsområde, en avdelning eller
en flyggrupp och chefen för ett gränsjägar-
kompani påföra varning och disciplinär till-
rättavisning,
3) enhetsofficeren för ett gränsbevak-

ningsområde, ett sjöbevakningsområde, en
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avdelning, en flyggrupp eller ett gränsjägar-
kompani, i de fall han eller hon förordnats till
disciplinära uppgifter, påföra anmärkning
samt extratjänst högst tre gånger.

37 §

Behandling av ett ärende som gäller ett
militärt brott

Om överföring av förundersökning till
polisen föreskrivs i 44 § i gränsbevaknings-
lagen. Förundersökningen i militärt brottmål
som behandlas vid gränsbevakningsväsendet
förrättas av en gränsbevakningsman.
Ett sådant utlåtande av en militärjurist som
avses i 31 § i militära disciplinlagen ges i ett
militärt disciplinärende som behandlas vid
gränsbevakningsväsendet av en av staben för
gränsbevakningsväsendet förordnad tjänste-
man vid gränsbevakningsväsendet som har
avlagt juris kandidatexamen.

38 §

Genomförande och övervakning av militära
disciplinåtgärder

Dagorder som avses i 46 § i militära
disciplinlagen är den beslutsförteckning som
chefen för gränsbevakningsväsendet offent-
liggör för förvaltningsenheterna och den
beslutsförteckning som kommendören för en
bevakningssektion och bevakningsflygdivi-
sionen samt chefen för skolan offentliggör för
den personal som tjänstgör inom förvalt-
ningsenheten.
Staben för gränsbevakningsväsendet grans-
kar förvaltningsenheternas straff- och tillrät-
tavisningskartotek minst en gång om året.

9 kap.

Bestämmelser om utbildning

39 §

Utbildning som ges vid gräns- och
sjöbevakningsskolan

Vid gräns- och sjöbevakningsskolan kan
ges

1) grund-, vidare- och kompletteringsut-
bildning för gränsbevakare,
2) vidare- och kompletteringsutbildning för

institutofficer,
3) undervisning inom gränsbevaknings-

branschen inom utbildningsprogrammet för
officerare och för påbyggnadsexamen för
officer,
4) fortbildning och specialutbildning som

behövs inom gränsbevakningsväsendet.
I en studiehelhet vid gräns- och sjöbevak-

ningsskolan kan ingå undervisning vid en
annan läroanstalt. Den arbetspraktik som
ingår i grundutbildningen för gränsbevakare
utförs vid en förvaltningsenhet inom gräns-
bevakningsväsendet.
Undervisning inom ramen för gränsbevak-

ningsväsendets ansvarsområde kan också ges
andra personer än sådana som tjänstgör vid
gränsbevakningsväsendet.

40 §

Instruktionen för gräns- och sjöbevaknings-
skolan

I instruktionen för gräns- och sjöbevak-
ningsskolan bestäms närmare om
1) gräns- och sjöbevakningsskolans upp-

gifter och sammansättning,
2) ledningen och styrningen av undervis-

ningen,
3) undervisningsformerna,
4) grunderna för utvärderingen av studie-

prestationerna,
5) grund-, fortsättnings- och komplette-

ringskursernas mål och studiernas omfattning,
6) ärenden som gäller elevernas och stu-

derandenas ställning.

41 §

Undervisnings- och examensspråk

Undervisnings- och examensspråket vid
gräns- och sjöbevakningsskolan är finska eller
svenska. Gräns- och sjöbevakningsskolan kan
även besluta att något annat språk används i
undervisningen och i studieprestationerna.
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42 §

Utbildningens mål

Grundkursen för gränsbevakare har som
mål att eleverna skall ha beredskap att sköta
gränsbevakar- och sjöbevakaruppgifter, be-
härska de bestämmelser och föreskrifter som
gäller en gränsbevakningsmans befogenheter
och ha de språkkunskaper som krävs för
tjänsten. Fortsättningskursen för gränsbeva-
kare har som mål att studerandena skall ha
beredskap att sköta de uppgifter som ankom-
mer på övergränsbevakare och översjöbeva-
kare samt ha de kunskaper och färdigheter
som krävs för arbetsledningsuppgifter.
Kursen för vaktofficerare har som mål att
studerandena skall ha beredskap att sköta
ledarskaps- och utbildningsuppgifter inom
arbetsenheten samt administrativa uppgifter.
Fortsättningskursen för institutofficerare har
som mål att studerandena skall ha beredskap
att sköta ledningsuppgifter på regional nivå
och byråofficersuppgifter vid en stab.
Den undervisning inom området gränsbe-
vakning som ges officerare vid gräns- och
sjöbevakningsskolan har som mål att ge
studerandena ingående kunskaper för utfö-
rande av officersuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet, såsom uppgifter som hänför
sig till gränssäkerheten, förvaltning, laglig-
hetsövervakning, upprätthållande av allmän
ordning och säkerhet, förebyggande och
utredning av brott samt väckande av åtal.

43 §

Antagning till utbildning

Gräns- och sjöbevakningsskolan antar ele-
ver och studerande enligt urvalsgrunderna i
denna förordning och de urvalsgrunder som
staben för gränsbevakningsväsendet närmare
bestämmer. I fråga om studerande vid för-
svarshögskolan utfärdas särskilda bestämmel-
ser.
Till grundkursen för gränsbevakare kan
antas en person som blivit godkänd i urvals-
provet och som med undantag av genom-
gången grundkurs har behörighet som yngre
gränsbevakare. Till fortsättningskursen för
gränsbevakare kan antas en gränsbevakare

eller sjöbevakare som genomgått komplette-
ringskursen och som med undantag av gen-
omgången fortsättningskurs har behörighet
som övergränsbevakare eller översjöbeva-
kare. Till kursen för vaktofficerare kan antas
en övergränsbevakare eller översjöbevakare
som genomgått fortsättningskursen för gräns-
bevakare.
Till övriga kurser kan antas en studerande

som uppfyller de inträdeskrav som gränsbe-
vakningsväsendet ställt för kurserna.

44 §

Elevernas övriga uppgifter

På förordnande av chefen för gräns- och
sjöbevakningsskolan skall eleverna såsom
övningar i anslutning till utbildningen utföra
uppgifter som ankommer på en gränsbevak-
ningsman vid förvaltningsenheterna.
Staben för gränsbevakningsväsendet kan

förordna en elev som har tillräcklig utbildning
att även utföra andra uppgifter än sådana som
ingår i utbildningen, om det är nödvändigt för
skötseln av en allvarlig särskild situation som
hör till gränsbevakningsväsendets ansvars-
område.
Bestämmelser om en gränsbevaknings-

mans befogenheter i fråga om de uppgifter
som föreskrivs för en elev i 1 mom. finns i
15 § i lagen om gränsbevakningsväsendets
förvaltning. Bestämmelser om en elevs be-
fogenheter i fråga om de uppgifter som anges
i 2 mom. finns i 35 § 2 mom. i gränsbevak-
ningslagen.

45 §

Studietiden och senareläggande av studierna

Studierna skall slutföras inom den maxi-
mitid som fastställs i undervisningsplanen.
Gräns- och sjöbevakningsskolan kan på

ansökan skjuta upp studierätten eller avbryta
studierna för högst två år. Gräns- och
sjöbevakningsskolan kan på eget initiativ
avbryta studierna för högst ett år i gången, om
eleven eller den studerande inte med godkänt
resultat kan genomföra sina studier i enlighet
med undervisningsplanen på grund av lång-
varig sjukdom eller något annat vägande skäl.
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Den tid då studierna är avbrutna räknas inte
in i maximistudietiden.

46 §

Bedömningsförfarandet

Studieprestationerna bedöms enligt bedöm-
ningsgrunder som är specificerade i instruk-
tionen för gräns- och sjöbevakningsskolan.
Eleverna och studerandena har rätt att få
veta hur bedömningsgrunderna har tillämpats
på dem.
Lagen om gränsbevakningsväsendets för-
valtning innehåller bestämmelser om änd-
ringssökande i beslut som fattas av chefen för
gräns- och sjöbevakningsskolan och som
gäller bedömning av studieprestationer och
tillgodoräknande av tidigare studier eller
studier som avlagts någon annanstans.

47 §

Tystnadsplikt och förbud att utnyttja
information

Beträffande tystnadsplikt och förbud att
utnyttja information för den som studerar vid
gräns- och sjöbevakningsskolan gäller vad
som föreskrivs i 17 § i lagen om gränsbe-
vakningsväsendets förvaltning.

10 kap.

Särskilda bestämmelser

48 §

Utbildningskrav för gränsbevakningsmän

Till gränsbevakningsman kan förordnas en
tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet som
uppfyller de krav på kunskaper om en
gränsbevakningsmans befogenheter i grund-
kursen för gränsbevakare och som har de
språkkunskaper som krävs av gränsbevakare.

49 §

Utbildningskrav för undersökningsledare

Den utbildning för undersökningsledare

som avses i 46 § i gränsbevakningslagen
inbegriper institutofficersexamen eller lämp-
lig högskoleexamen och utbildning för un-
dersökningsledare vid gränsbevakningsväsen-
det.
Lämpliga högskoleexamina enligt 1 mom.

är lägre högskoleexamen för officer, högre
högskoleexamen för officer och högskoleexa-
mina för polis vid Polisyrkeshögskolan.
Lämpliga högskoleexamina är också juris
kandidatexamen och polismagisterexamen.
Den som avlagt sistnämnda examen behöver
inte genomgå utbildningen för undersök-
ningsledare vid gränsbevakningsväsendet.

50 §

Behörighetsvillkor gällande språkkunskaper
vid gränsbevakningsväsendet

Bestämmelser om behörighetsvillkor gäl-
lande språkkunskaper i fråga om de tjänster
beträffande vilka behörighetsvillkoret är hög-
skoleexamen finns i 6 § i lagen om de
språkkunskaper som krävs av offentligt an-
ställda (424/2003).
Behörighetsvillkor gällande språkkunska-

per är för andra gränsbevakningsmän än de
som avses i 1 mom. vid en tvåspråkig
myndighet är goda muntliga och skriftliga
kunskaper i befolkningsmajoritetens språk
inom myndighetens ämbetsdistrikt samt nöj-
aktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det
andra språket. Vid en enspråkig myndighet är
behörighetsvillkoret gällande språkkunskaper
för andra gränsbevakningsmän än de som
avses i 1 mom. goda muntliga och skriftliga
kunskaper i myndighetens språk samt nöjak-
tig förmåga att förstå det andra språket.
Vid gränsbevakningsväsendet iakttas i

tillämpliga delar vad som föreskrivs i stats-
rådets förordning om behörighetsvillkor som
gäller officerares kunskaper i finska och
svenska (9/2004). När en tjänst tillsätts vid en
tvåspråkig myndighet, skall beaktas att
tjänsteåligganden som förutsätter användning
av finska och svenska kan fördelas mellan
personer som behärskar språket i fråga. Om
de språkkunskaper som krävs på Åland
bestäms särskilt.
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51 §

Den fysiska prestationsförmågan hos tjänste-
män i militär tjänst och gränsbevakare

Den fysiska prestationsförmågan hos
tjänstemän i militär tjänst vid gränsbevak-
ningsväsendet och hos gränsbevakare bedöms
genom tester och vid läkarundersökning. Om
en tjänstemans fysiska prestationsförmåga
inte motsvarar de krav som hans eller hennes
uppgift ställer, kan ett program för höjande av
prestationsförmågan utarbetas. En tjänste-
man, vars fysiska prestationsförmåga inte
motsvarar uppgiftens krav, kan förflyttas till
fysiskt mindre krävande uppgifter om det är
nödvändigt med tanke på arbetarskyddet och
utförandet av gränsbevakningsväsendets upp-
gifter.
Efter att ha hört överläkaren vid gränsbe-
vakningsväsendet beslutar chefen för gräns-
bevakningsväsendet om bedömningen av den
fysiska prestationsförmågan och de tester och
klassificeringar som hänför sig till den samt
om den fysiska prestationsförmåga som krävs
för varje uppgift.

52 §

Tjänstetecken

En gränsbevakningsman skall vid tjänste-
utövning medföra ett tjänstetecken enligt 24 §
i lagen om gränsbevakningsväsendets förvalt-
ning. Tjänstetecknet skall visas upp vid behov
och på begäran, om det är möjligt utan att
tjänsteuppdraget äventyras.

53 §

Användningen av en ad hoc-organisation

Beslut om upprättande av en ad hoc-
organisation vid en bevakningssektion fattas
av kommendören eller en beredskapsjourha-
vande som har förordnats att ha jour vid
bevakningssektionen.
Den allmänna ledaren för en ad hoc-
organisation är en gränsbevakningsman som
har helhetsansvaret för den pågående situa-
tionen. Den allmänna ledaren bedömer hur
brådskande och farlig den uppgift som han
eller hon har förordnats att leda är, utser

fältchefen, bestämmer de tillfälliga lednings-
förhållandena för den personal vid gränsbe-
vakningsväsendet som är placerad i området,
ansvarar för gränsbevakningsväsendets del
för myndighetssamarbetet, anger de allmänna
principerna för verksamheten och användning
av maktmedel och ser till att de som utför
uppgiften har den tillgängliga nödvändiga
information och de resurser som arbetarskyd-
det förutsätter.
Ad hoc-organisationens fältchef, som lyder

under den allmänna ledaren, är en gränsbe-
vakningsman som ansvarar för den taktiska
planeringen och ledningen av den pågående
situationen. Fältchefen ansvarar för att den
underlydande ad hoc-organisationen upprät-
tas och leds på ett ändamålsenligt sätt, för
anvisningar och order om användning av
maktmedel enligt situationens krav och för
myndighetssamarbetet när det gäller taktiska
frågor samt ser till att de underlydande som
utför uppgiften har den tillgängliga nödvän-
diga information och de resurser som arbe-
tarskyddet förutsätter.

54 §

Ansökan om gränszonstillstånd samt gräns-
zonsanmälan

Den som ansöker om gränszonstillstånd
skall lägga fram en utredning om sin identitet,
sina kontaktuppgifter och om att förutsätt-
ningarna för beviljande av gränszonstillstånd
uppfylls. I utredningen kan ingå nödvändiga
uppgifter om
1) de planerade åtgärderna i gränszonen,

tidpunkten för åtgärderna och området där
åtgärderna avses bli genomförda,
2) sådana tillstånd eller godkännanden av

andra myndigheter eller instanser som gen-
omförandet av åtgärderna eventuellt förutsät-
ter,
3) skjutvapen, skjutförnödenheter, spräng-

ämnen och fjäderdrivna vapen,
4) den huvudsakliga orsaken till vistelsen

eller åtgärderna i gränszonen.
Inrikesministeriet fastställer vid behov for-

mulären för de blanketter som skall användas
vid ansökan om och beviljande av gräns-
zonstillstånd samt vid gränszonsanmälan.
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55 §

Hälsovård vid gränsbevakningsväsendet

Bestämmelser om ordnandet av företags-
hälsovård vid gränsbevakningsväsendet finns
i lagen om företagshälsovård (1383/2001).
Bestämmelser om försvarsmaktens hälso-
vårdsansvar finns i lagen om hälsovården
inom förvarsmakten (322/1987).

56 §

Anmälningar som gäller återupprättande av
kontrollerna vid de inre gränserna

Staben för gränsbevakningsväsendet svarar
för att anmälningarna om återupprättandet av
kontrollerna vid de inre gränserna tillställs
Europeiska unionens institutioner, medlems-
staterna i Europeiska unionen och övriga
stater som anslutit sig till området för fri
rörlighet. Anmälningarna skall sändas utan
dröjsmål.

57 §

Fördelning av bärgarlön

Chefen för gränsbevakningsväsendet be-
slutar om avstående från bärgarlön enligt 76 §
i gränsbevakningslagen och om fördelning av
bärgarlön.
Om man inte avstår från bärgarlön utdelas
en femtedel av den andel av bärgarlönen som
återstår efter att merkostnaderna för sjörädd-
ningsarbetet täckts till de tjänstemän som
tjänstgjorde på fartyget under sjöräddningsar-
betet samt till dem som tjänstgjorde med stöd
av vänpliktslagen (452/1950) eller lagen om
frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995).
Bärgarlönen fördelas i första hand enligt
hur krävande och betydelsefulla de vidtagna
åtgärderna har varit.

58 §

Registrering av ärenden som gäller gripande
av personer

I fråga om en person som gripits med stöd
av 36 § 2 mom., 37 § och 71 § 2 mom. i
gränsbevakningslagen antecknas person- eller

andra identifieringsuppgifter, uppgifter om
den åtgärd som har lett till gripandet, upp-
gifter om säkerhetsvisitation, uppgifter om
transport av den gripne och uppgifter om
tidpunkt och plats för gripandet samt upp-
gifter om när gripandet har upphört.

59 §

Registrering av egendom som omhändertagits

I fråga om omhändertagande av egendom
enligt 28, 59, 66 och 69 § i gränsbevaknings-
lagen registreras grunden för omhändertagan-
det och uppgifter om återlämnande av egen-
domen.

60 §

Registrering av kroppsvisitation

Över kroppsvisitation enligt 19 § och 28 §
1 mom. i gränsbevakningslagen upprättas ett
protokoll enligt en modell som staben för
gränsbevakningsväsendet fastställt.

61 §

Maktmedels- och skyddsredskap

Staten förser gränsbevakningsmännen med
sådana maktmedels- och skyddsredskap som
uppgifterna förutsätter. Gränsbevakningsmän
och tjänstemän vid gränsbevakningsväsendet
som utför säkerhetskontroller får endast an-
vända sådana maktmedelsredskap som är
godkända att användas vid gränsbevaknings-
väsendet och som de fått utbildning i att
använda.

62 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
september 2005.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

63 §

Övergångsbestämmelse

Utan hinder av språkkunskapskraven i
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denna förordning bibehåller en tjänsteman vid
gränsbevakningsväsendet sin behörighet för
en tjänst som han eller hon innehade vid
ikraftträdandet av denna förordning samt för
tjänster som har samma språkkunskapskrav.
Om tjänstemannen vid ikraftträdandet av
denna förordning innehade en tjänst för viss
tid, gäller detsamma honom eller henne för
denna tid.
Utan hinder av språkkunskapskraven kan
en tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet
som vid ikraftträdandet av denna förordning

var gränsbevakningsman dock förordnas till
gränsbevakningsman inom den gränsbevak-
ningsmyndighets verksamhetsområde där han
eller hon tjänstgjorde som gränsbevaknings-
man vid ikraftträdandet av denna förordning.
Tjänstemannen kan också förflyttas som
gränsbevakningsman till ett sådant verksam-
hetsområde vid en gränsbevakningsmyn-
dighet där språkkunskapskraven gällande
gränsbevakningsmannen är desamma eller
lägre än inom det verksamhetsområde där han
eller hon tjänstgjorde före förflyttningen.

Helsingfors den 25 augusti 2005

Inrikesminister Kari Rajamäki

Överinspektör Timo Riissanen
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Statsrådets förordning

Nr 652

om gränsövergångsställen samt om fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med
stöd av 12 § 2 mom. och 84 § 1 mom. 3 och 4 punkten i gränsbevakningslagen av den 15
juli 2005 (578/2005):

1 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) fritidsbåtar båtar i privat bruk som
används för förflyttning från en plats till en
annan i annat än kommersiellt syfte,
2) fiskefartyg fartyg som används för fiske
i kommersiellt syfte,
3) lastfartyg fartyg som används för trans-
port av last i kommersiellt syfte,
4) småplan enmotoriga luftfartyg som har
en startmassa på högst 2 000 kilogram,
5) Schengenregelverket den helhet som

genom Amsterdamfördraget av den 1 maj
1999 upptagits i Europeiska unionens regel-
verk och som består av Schengenavtalet från
1985, Schengenkonventionen från 1990,
medlemsstaternas anslutningsfördrag samt
beslut och förklaringar av Schengens verk-
ställande kommitté samt rättsakter som grun-
dar sig på detta regelverk utfärdats senare,
6) yttre gräns en yttre gräns enligt Scheng-

enregelverket,
7) gränsövergångsställen nedan i denna

förordning nämnd hamn, järnvägsstation,
flygplats eller annan plats eller område som
har anvisats för gränskontroll och passerande
av den yttre gränsen.
8) internationellt gränsövergångsställe ett
gränsövergångsställe som är avsett för inter-
nationell passagerartrafik,
9) tillfälligt gränsövergångsställe ett i

överenskommelsen mellan Republiken Fin-
lands regering och Ryska Federationens re-
gering om övergångsställen vid riksgränsen
mellan Finland och Ryssland (FördrS
66/1994) avsett gränsövergångsställe som får
användas endast när särskilda villkor beträf-
fande medborgarskap, boendeort, resans
syfte, resesätt eller medfört bagage uppfylls i
fråga om den som passerar gränsen.

2 §

Utmärkning av gränsövergångsställen

Gränsövergångsställen skall anges med
markeringar som är lätta att observera enligt
vad inrikesministeriet närmare bestämmer.
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Särskilda bestämmelser utfärdas om de
markeringar som krävs enligt internationella
avtal.

3 §

Gränsövergångsställenas öppettider

De internationella gränsövergångsställena
är alltid öppna, om inte annat har avtalats med
en främmande stat beträffande begränsning av
öppettider. De tillfälliga gränsövergångsstäl-
lena är öppna enligt vad gränsbevakningsvä-
sendet närmare bestämmer efter att ha kom-
mit överens om saken med tullen.

4 §

Tillstånd att passera gränsen

Tillstånd att passera gränsen enligt 13 § i
gränsbevakningslagen (578/2005) beviljas av
regionala gränsbevakningsmyndigheter. Till-
ståndet skall sökas skriftligen. Av ansökan
skall framgå
1) person-, medborgarskaps-, adress- och
kontaktuppgifter samt födelsedatum för den
som reser till eller från landet,
2) nationalitet, namn, registerbeteckning
och radioanrop för fartyg och luftfartyg,
3) tid och plats för inresan eller utresan,
4) avsikten med inresan eller utresan,
Gränsbevakningsväsendet kan av särskilda
skäl bevilja lättnader från kraven i 1 mom.

5 §

Gränsövergångsställen vid landgränsen
mellan Finland och Ryssland

Internationella gränsövergångsställen vid
landgränsen mellan Finland och Ryssland är
Imatra, Niirala, Nuijamaa, Rajajooseppi,
Salla, Vaalimaa, Vainikkala och Vartius. Ett
internationellt gränsövergångsställe enbart för
spårbunden trafik är Vainikkala och Kouvola
järnvägsstation.
Tillfälliga gränsövergångsställen är Enare,
Haapovaara, Karikangas, Karttimo, Kivipuro,

Kokkojärvi, Kurvinen, Kuusamo, Leminaho,
Onkamo, Parikkala, Puitsi, Rajakangas, Ru-
hovaara, Uukuniemi, Valkeavaara och Virta-
niemi.

6 §

Internationella gränsövergångsställen i
flygtrafik

Internationella gränsövergångsställen i
flygtrafik är följande flygplatser: Björneborg,
Enontekis, Helsingfors-Malm, Helsingfors-
Vanda, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana,
Kemi-Torneå, Kittilä, Kronoby, Kuopio,
Kuusamo, Mariehamn, Nyslott, Rovaniemi,
S:t Michel, Tammerfors-Birkala, Uleåborg,
Varkaus, Vasa, Villmanstrand och Åbo.
Internationellt gränsövergångsställe enbart

för helikoptertrafik är Helsingfors-Ärthol-
men.
Internationella gränsövergångsställen för

flygplan som enbart startar och landar på
vatten är Hangö, Kotka, Mariehamns, Porkala
och Sveaborgs sjöbevakningsstationer.

7 §

Undantag som gäller småplan

Småplan som flyger enligt en godkänd
färdplan mellan Finland och en annan stat
som i enlighet med Schengenkonventionen
har avskaffat de inre gränskontrollerna kan
använda vilken start- eller landningsplats som
helst under förutsättning att en passagerar-
och manskapsförteckning samt en färdplan
och därtill hörande anmälan om utresa och
inresa lämnas till den myndighet som an-
svarar för gränskontrollen så, att en kontroll
av småplanet vid behov kan genomföras utan
svårigheter.

8 §

Passerande av den yttre gränsen via
havsområde

Fartyg som via ett havsområde kommer in
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i landet och överskrider det inre territorial-
vattnets yttre gräns enligt lagen om gränserna
för Finlands territorialvatten (463/1956) skall
anlända till gränsövergångsstället längs den
kortaste allmänna farleden för genomförande
av gränskontroll. Fartyg som via havsområde
lämnar landet skall anlöpa ett gränsöver-
gångsställe för genomförande av gränskon-
troll och därefter passera det inre territorial-
vattnets yttre gräns längs den kortaste all-
männa farleden.
Med avvikelse från 1 mom.
1) kan fritidsbåtar och fiskefartyg som har
avgått från Finland och rör sig utanför
Finlands territorialvattengräns utan att anlöpa
en hamn i någon annan stat, komma in i
landet och lämna landet utan att använda en
allmän farled och utan att anlöpa ett gräns-
övergångsställe samt utan att gränskontroll-
åtgärder vidtas annat än sporadiskt,
2) vidtas inga gränskontrollåtgärder i fråga
om regelbunden passagerartrafik mellan Fin-
land och en annan stat som i enlighet med
Schengenkonventionen har avskaffat de inre
gränskontrollerna, om trafiken bedrivs längs
en allmän farled,
3) kan fritidsbåtar och fiskefartyg när de
anländer till Finland från en annan stat som
i enlighet med Schengenkonventionen har
avskaffat de inre gränskontrollerna eller när
de avgår till en sådan stat komma in i och
lämna landet utan att anlöpa ett gränsöver-
gångsställe och utan att gränskontrollåtgärder
vidtas annat än sporadiskt, om de, när de
överskrider det inre territorialvattnets yttre
gräns, använder en allmän farled.

9 §

Internationella gränsövergångsställen i
sjötrafik

Internationella gränsövergångsställen i
sjötrafik är följande hamnar: Björneborg,
Borgå, Brahestad, Dalsbruk, Eckerö, Ekenäs,
Fredrikshamn, Färjsundet, Hangö, Haukipu-
das, Helsingfors, Ingå, Jakobstad, Kalajoki,
Karleby, Kaskö, Kemi, Kimito, Kotka, Kris-
tinestad, Kyrkslätt, Lovisa, Långnäs, Marie-
hamn, Merikarvia, Nuijamaa, Nystad, Nåden-
dal, Olkiluoto, Pargas, Pernå, Pojo,

Raumo, Salo, Sibbo, Torneå, Uleåborg, Vasa,
Villmanstrand och Åbo.
Internationella gränsövergångsställen för

fritidsbåtar är följande sjöbevakningsstatio-
ner: Aspö, Björneborg, Brahestad, Bågaskär,
Enskär, Glosholmen, Hangö, Hitis, Jussarö,
Kalajoki, Karleby, Kotka, Kummelgrund,
Kökar, Mariehamn, Nagu, Orrengrund, Por-
kala, Pörtö, Raumo, Storklubb, Susiluoto,
Sveaborg, Vallgrund, Valsörarna och Virpi-
niemi, samt Santio passgranskningsställe och
Kaskö, Kemi, Nuijamaa, Jakobstads och
Nystads hamnar.

10 §

Internationella överenskommelser

I fråga om passerande av gränsen iakttas
förutom bestämmelserna i denna förordning
internationella överenskommelser som är bin-
dande för Finland.

11 §

Fördelning av gränskontrolluppgifter

Polisen sköter gränskontrollen av passage-
rarflygtrafiken vid Hallis, Jyväskylä, Kau-
hava, Kuopio, S:t Michels, Nyslotts, Tam-
merfors-Birkala, Uttis och Varkaus flygplats-
er. Tullverket sköter gränskontrollen av fiske-
och lastfartyg i hamnarna och gränskontrollen
av småplan vid Jyväskylä, Kuopio, S:t
Michels, Nyslotts, Tammerfors-Birkala och
Varkaus flygplatser. Gränsbevakningsväsen-
det sköter gränskontrollen på andra i 5, 6 och
9 § nämnda gränsövergångsställen.
I särskilda fall kan gränsbevakningsväsen-

det, polisen och tullen komma överens om att
gränskontrolluppgifterna sköts på ett sätt som
avviker från 1 mom.

12 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
september 2005.
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Genom denna förordning upphävs förord-
ningen av den 27 maj 1992 om passgransk-
ningsställen (461/1992) jämte ändringar och

förordningen av den 29 december 1994 om
passkontrollörer (1532/1994).

Helsingfors den 25 augusti 2005

Inrikesminister Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd Tomi Vuori
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Nr 653 
 

Statsrådets förordning 
om gränszon och om gränszonens bakre gräns 

Given i Helsingfors den  25 augusti 2005 
————— 

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs 
med stöd av 49 § 2 mom. i gränsbevakningslagen av den 15 juli 2005 (578/2005): 
 

1 § 
Gränszonen utgörs av området mellan 

gränslinjen och gränszonens bakre gräns som 
bestäms i denna förordning. 
 

2 § 
Med ortnamn, namn på punkter i terrängen 

och punkter på kartan som förekommer i 
denna förordning avses den nomenklatur och 
de punkter på kartan som förekommer på den 
terrängkarta i skalan 1:50 000 som publice-
rats av lantmäteriverket och som gällde vid 
ikraftträdandet av denna förordning. 

Med gränsmärke avses i denna förordning 
ett sådant råmärke som nämns i överens-
kommelsen mellan Republiken Finlands Re-
gering och Socialistiska Rådsrepublikernas 
Förbunds Regering av den 23 juni 1960 an-
gående ordningen på gränsen mellan Finland 
och Sovjetunionen och ordningen för utred-
ning av gränstilldragelser (FördrS 32/1960) 
och i överenskommelsen om ikraftträdandet 
av ändrandet av den ovannämnda överens-
kommelsen (FördrS 54/1998). 
 

3 § 
Gränszonens bakre gräns anges med en gul 

ring runt träd som växer vid den bakre grän-
sen eller genom att gulmålade stakar ställs 
upp. 

I vattenområden anges gränszonens bakre 
gräns antingen med gula stakar eller med 
gula bojar. I vidsträckta vattendrag kan den 
bakre gränsens sträckning anges på stranden 
med hjälp av dubbla linjetavlor. 

Vid vägar, stigar och andra färdleder samt 
vid behov även annanstans anges den bakre 
gränsen med hjälp av särskilda tavlor. 

 
4 §  

Gränszonens bakre gräns löper genom fix-
punkterna som nämns i denna förordning så 
som den märkts ut i terrängen. Sjöar, floder, 
bäckar, vägar, stigar och andra färdleder som 
har använts för att ange den bakre gränsens 
sträckning hör inte till gränszonen, om inte 
detta särskilt bestäms i denna förordning. 
 

5 § 
Om ett särskilt syfte för en fastighets an-

vändning eller någon annan orsak gör det av-
sevärt svårare att tillräckligt noggrant märka 
ut gränszonens bakre gräns i terrängen enligt 
de fixpunkter och punkter i terrängen som 
räknas upp i denna förordning, kan den bakre 
gränsen genom ett beslut av kommendören 
för den berörda förvaltningsenhet inom 
gränsbevakningsväsendet märkas ut på ett 
sätt som obetydligt avviker från dessa. 
Gränszonen får dock inte utvidgas. 
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6 § 
Gränszonens bakre gräns löper via punkter 

på kartan och punkter i terrängen som följer: 
 
 

1. Kotka stad och Fredrikshamns stad 

Ändpunkten av riksgränsen mellan Finland 
och Ryssland, belägen i Finska viken med 
koordinaterna: bredd 60°12.02`, längd 27° 
17.82` — på ett avstånd av 4000 meter från 
nämnda ändpunkt en punkt på finska sidan 
vars koordinater är: bredd 60°14.1`, längd 
27°16.7` — en punkt vars koordinater är: 
bredd 60°15.3`, längd 27°25.1`— Reiskeris 
sydöstra strand — Lumiluoto. 
 
 

2. Virolahti kommun 

Lumiluoto — Ulkoluoto — Parrios nord-
västra strand — Vanhasaaris nordvästra spets 
— en punkt 100 meter från gränsmärket VI/5 
till väst — Rääntiös västra spets — Hals-
holms västra strand — Kivikkoluoto — 
Hiekkasaaris södra spets — Kiiskijärvi bro 
— väg nr 14754 till Reinikkala – vägen till 
Heinsuonpelto — ej gränsövergångsstället  
— en punkt vid gränsen mellan kommunerna 
Virolahti och Miehikkälä 700 meter från 
riksgränsen. 

 
 

3. Miehikkälä kommun 

En punkt vid gränsen mellan kommunerna 
Virolahti och Miehikkälä 700 meter från 
riksgränsen — hästvägen Kolminkannan-
kangas — Urpalanjoki — skogsbilvägen 
Rainionkangas — skogsbilvägen Letkon-
kangas — Urpalanjoki — Nurmelanjärvi. 
 
 

4. Ylämaa kommun 

Salajärvi bro 800 meter från riksgränsen — 
Kotilampis västra strand — en punkt vid vä-
gens nr 14778 kurva 620 meter från riksgrän-
sen — Haukkavuorivägen — en punkt vid 
väg nr 14779 mellan Ylä-Sammalinen och 
Ala-Sammalinen — Luotonenvägen — Luo-
tonens nordvästra strand — Valkjärvis nord-

västra strand — Uutela — Hangasvuori — 
Riepäs — Höytiönjärvis nordöstra strand — 
en punkt vid gränsen mellan Ylämaa kom-
mun och Villmanstrands stad 1 180 meter 
från riksgränsen. 

 
 

5. Villmanstrands stad 

En punkt vid gränsen mellan Ylämaa 
kommun och Villmanstrands stad 1 180 me-
ter från riksgränsen — Hiiri — Vainikkala 
gränsbevakningsstation — Ojalampi — en 
punkt vid Rakkolanjoki 800 meter från riks-
gränsen — Alatalo — längs Pekkalanrinte-
enmäkis västra rand — Kolari — vägen från 
Kolari till väg nr 3902 — väg nr 3902 — ej 
gränsövergångsstället — Nuijamaa kyrkby 
— Kirsiniemis södra spets — Myräjärvis 
norra strand — en punkt vid väg nr 14839 
500 meter från riksgränsen — Holmoinmäkis 
västra rand. 

 
6. Joutseno stad 

Kulmala — udden vid Suokumaanjärvis 
södra strand 1 150 meter från riksgränsen — 
Mustalampi — Rajaharju vägskäl — Hol-
manjoki vid gränsen mellan Joutseno stad 
och Imatra stad. 
 

7. Imatra stad 

Holmanjoki vid gränsen mellan Joutseno 
stad och Imatra stad — en punkt vid Kiurula 
väg 600 meter från riksgränsen — ej gräns-
övergångsstället — landsvägen till Räikkölä 
— en punkt vid Vuoksens västra strand 700 
meter från riksgränsen — Pelkola terminal 
för virkesimport — Imatra tull- och gränssta-
tion — Pelkola gränsbevakningsstation — 
den punkt där Karhusuo väg och väg nr 
14874 möts — Mustalampi — Notkola — en 
punkt vid Varpaanlahtis nordöstra strand 500 
meter från riksgränsen. 
 

8. Ruokolahti kommun 

En punkt vid Varpaanlahtis nordöstra 
strand 500 meter från riksgränsen — Uutela 
— vägen till Mäntylä — en punkt vid Heli-
sevänjoki 500 meter från riksgränsen. 
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9. Rautjärvi kommun 

En punkt vid Helisevänjoki 500 meter från 
riksgränsen — Oritlampis södra strand — en 
punkt vid Hiijärvis sydvästra strand 950 me-
ter från riksgränsen — längs Suurisaaris nor-
ra strand — en punkt vid Hiijärvis nordöstra 
strand 400 meter från riksgränsen — Uutela 
— en punkt vid Variksenkylä väg 300 meter 
från riksgränsen — en punkt vid Pitkäjärvis 
södra strand 400 meter från riksgränsen — 
Pitkäjärvis strand — en punkt vid Pitkäjärvis 
norra strand 200 meter från riksgränsen — 
Myllysuos sydvästra hörn — Kaukosenmäki 
— den punkt där väg nr 14922 och väg nr 
14930 möts — en punkt vid Kokkolanjokis 
strand 400 meter från riksgränsen — Petrit-
sanvaara. 
 
 

10. Parikkala kommun 

Peltola — Sinkkosennurkka — Joukion-
salmi — Kukkarolahtis norra strand — en 
punkt vid Kukkarolahtis östra strand 500 me-
ter från riksgränsen — Pyörlampi — väg nr 
4012/14937 — östligaste Saarilammits västra 
rand — en punkt 200 meter från gränsmärket 
II/77 till nordväst — Piitsoro åkers nordväst-
ligaste hörn (kartord på kartan i skalan 
1:20 000) — en punkt vid Tyrjänjärvis syd-
västra strand 500 meter från riksgränsen — 
Tyrjänjärvis strand — en punkt vid Tyrjän-
järvis norra strand 750 meter från riksgränsen 
— Haisuunvuoris västra sida — vägen mel-
lan Tyrjä och Saari — Tyrämäkis västra sida 
— Ylä-Tyrjäs västra strand — Myllyjoki 
mynning — Kurkelanjärvis nordvästra strand 
— Soikulanlampis västra strand — Joutsen-
lampis södra strand — Joutsenlampis södra 
spets — Munalampis nordvästra ända — 
längs vägen mot Matri följande till Nirkon-
niemi — en punkt vid Korpijärvis västra 
strand 600 meter från riksgränsen — längs 
strandlinjen till sjöns norra strand, en punkt 
500 meter från riksgränsen — Riihilampis 
östra ända — Uukuniemis tull- och gränssta-
tion — ej gränsövergångsstället — Herne-
niemi i Paakalahti — en punkt vid Pyhäjärvis 
strand 700 meter från gränsmärket II/125 till 
nordväst — längs strandlinjen — Hevoskal-
lio — Kartunranta — Eevanniemi — Viklan-

saari — Hietasaari — Louhisaari — läns-
gränsen.  

 
11. Kitee stad 

Länsgränsen — Maironniemi — 
Sorronlahti — vägen till Sorronlahti — 
vägen till Närsäkkälä gränsbevakningsstation 
— Pekkala — vägen till Pekkala — vägen 
till Paasu — Vaitjärvis norra strand — 
Ilvesvaaras sydöstra sida — vägen till 
Lamakka — Lamakka Herrunsuo — 
Längänsuo (medräknad) – Ojantaus — 
Sikasalonsuo (medräknad) — Laskahonmaa 
— vägen till Kesämaa — Kesämaa — 
Kiermi (medräknad) — Kyrönlahti (med-
räknad) — Kyrönlahtis nordvästra sida – 
Kamarahkonkangas — vägen till Kontturi — 
Kontturi — Tarkkosenkangas — Koiven-
salonkorpi — Hyttilampi — Välivaara, än-
dan av vägen — Porento — Iso Riihilampis 
sydöstra strand — Saunakangas — en punkt 
vid kommungränsen i Katihtapuro 750 meter 
från gränsmärket III/39 till väst.  

12. Tohmajärvi kommun 

En punkt vid kommungränsen i Katihtapu-
ro 750 meter från gränsmärket III/39 till väst 
— Vonganlampis södra strand — Kuikkasuo 
— en punkt vid Rämeenjärvis strand 800 me-
ter från gränsmärket III/49 till nordväst — 
den från Perä-Musko till Rämeenjärvi ledan-
de vägen — följande den till Perä-Musko le-
dande vägen 350 meter — Lammassaari 
(medräknad) — Noittaa —  Jylmäkkö — Ki-
visuo — Niirala tull- och gränsstation — 
Alasuo — vägen till Alasuo — korsningen 
av Alasuovägen och Värtsilävägen — Räy-
kynvaara —  Sääperis sydöstra strand — 
Kunnas — Onkilampis norra strand — en 
punkt i älven Ryösiönjoki 1 150 meter från 
gränsmärket III/83 till nord — Hepovaaras 
nordvästra ända — Jouhtenus norra strand — 
en punkt vid uddens spets 850 meter från 
riksgränsen — Kaitalampi (medräknad) — 
en punkt vid kommungränsen 500 meter från 
riksgränsen. 
 

13. Joensuu stad 

En punkt vid kommungränsen 500 meter 
från riksgränsen — Honkavaara — Saarivaa-
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ra — en punkt vid Kanajärvis strand 1 000 
meter från riksgränsen — Niinikkoselkä — 
Jyrinsuo — Saaroisienselkä — vägen till 
Mustikkavaara — vägen till Kanunkangas — 
Tsiikonlampi — Tsiikonlampis norra spets 
— korsningen av den till Varpuvaara ledande 
vägen och ellinjen, en punkt 440 meter från 
riksgränsen — Ruhovaaravägen — den till 
Nuorikkovaara ledande skogsbilvägen — 
Nuorikkovaaras nordöstra del, korsningen av 
stigen och vägen, en punkt 1 200 meter från 
riksgränsen — Ahvenlampi (medräknad) — 
den punkt där kommungränsen och vägen till 
Kämppäkangas korsar varandra. 

 
14. Ilomants kommun 

Den punkt där kommungränsen och vägen 
till Kämppäkangas korsar varandra — längs 
kommungränsen till Turveahonsuo — vägen 
till Leppäkangas norrut längs den västra kan-
ten av Turveahonsuo — Leppäkangas — 
Syrjänlampis östra strand — Syrjänvaara — 
den till Syrjänvaara ledande vägen — Jyrki-
länvaara — den väg, som leder till den före 
detta gränsbevakningsstationen i Mutalahti 
— Matosaaris östra del — Mustatsaaret — 
Mustatsaarets nordvästra hörn (medräknat) 
— Putsiniemi (medräknad) — Suursaari 
(medräknad) — Tervansaari punkten 151.7 
(medräknad) —  Simolammets näs — Kivi-
lahdenkangas — Mäntyniemi (medräknad) 
— Rantala — Lemipuro — Verkkosalmi — 
Kontiovaara — den till Haapovaara ledande 
vägen — Lamanaho — Rahelampi — Ilo-
mantsinlampi — den till Koitajoki ledande 
vägen — Lehtosaari (medräknad) — följande 
den till Kangaslampi ledande vägen — Kon-
nukankangas — Kalliovaara — Leminahon-
tie — skogsbilvägens korsning 700 meter 
från riksgränsen — följande den till Pitkä-
kangas ledande vägen — Pitkäkangas — Jo-
kivaara — Ritoniemi (medräknad) — Palo-
lampi (medräknad) — följande den till Pyö-
reäkangas ledande skogsbilvägen — 900 me-
ter från Ilajan kämppä till sydost — följande 
den till Syvälampis mo ledande skogsbil-
vägen — Tapionaho — den till Hanhilammet 
ledande bäcken — Hanhilammets sydöstra 
strand — den till Virmavaara ledande vägen 
— Korkeakangas — korsningen av de vägar 
som leder till Virmavaara och Pitkäaho — 

Pitkäaho — den från Pitkäaho till Koidan-
vaara ledande vägen — Koidanvaara (med-
räknad) — Pirtupolku — Kotavaara — Pieni 
Kotavaara — följande den till Nuottilampi 
ledande vägen — korsningen av de vägar 
som leder till Pitkäkangas och Nuottilam-
menkangas — den till Heinäahonkangas le-
dande vägen — följande den till Tepposen-
vaara ledande vägen — Tepposenvaara – 
Rosvohodunaho — en punkt vid kommun-
gränsen 1 900 meter från riksgränsen. 
 

15. Lieksa stad 

En punkt vid kommungränsen 1 900 meter 
från riksgränsen — Korpisalo — Haapavaara 
– Syvänlamminvaara — Inari — Honkavaara 
— Lukanvaara — Rännänlampis nordvästra 
strand — Rännänjoki — längs den norra 
stranden av Lieksanjoki — Rompinmutka — 
Säynäsemänlampi — Kivilampi (medräknad) 
— Onkilampi — längs den norra stranden av 
Syvä- och Matala-Kaituri — Heinäjärvi — 
Koivusaari — Tuulijoki — Syvä-Paavila och 
Saari-Paavila (medräknade) — Paavilan-
kangas (medräknad) — Onnenkangas — 
Laukkuvaara — Tetrikangas — Naulavaara 
— Tikkalankangas — Kivivaara — Tyrävaa-
ra — Kortevaara — Pitkäntammi — Havuk-
kasuo — Kankkusenlampi — Otrosvaara 
(medräknad) — den punkt där skogsbilvägen 
och länsgränsen korsar varandra 1 500 meter 
från riksgränsen. 
 

16. Kuhmo stad 

Den punkt där skogsbilvägen och länsgrän-
sen korsar varandra 1 500 meter från riks-
gränsen — Syvälampis sydöstra strand — en 
punkt vid Päälampis skogsbilväg 1 900 meter 
från riksgränsen — skogsbilvägen — en 
punkt vid Päälampis skogsbilväg 2 000 meter 
från riksgränsen — Koirilampis södra strand 
— Kortelampis södra strand — skogsbilvä-
gen — Iso-Salmilampi — Saralampis västra 
strand — Hirviaho — vägen vid Kuusijärvis 
nordöstra strand — Hoikanlampi — Raja-
kangas gränsbevakningsstation — Huotarin-
lampi — Mustavaaras västra sida — Keski-
Rokkos nordvästra strand — en punkt vid 
Rasivaara väg 1 850 meter från riksgränsen 
— skogsbilvägen — Rasivaara — Salmilam-
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pi — Iso Vuorijärvi — Vonganjärvi — Kai-
ta-Kiekkis västra strand — Peuralampis väst-
ra strand — västra stranden av ön i Palosen-
järvi — stigen och skogsbilvägen till Hama-
ralampis sydöstra strand — Hamarapuro — 
nordvästra stranden av Pirttilammet — 
skogsbilvägen — Tulisuos sydvästra sida — 
den punkt på Alajärvis östra sida där skogs-
bilvägarna möts — skogsbilvägen — Jouten-
suos sydvästra hörn — Iso Joutenlampis 
nordvästra strand — Sorkkalampis sydvästra 
strand — Saksanlampi — Määtänlampi — 
Iso-Tahkonen — Kannas — Maaselänjärvis 
sydvästra strand — träsket i Löytösuo — 
Hämeenjärvi — Mäntyjärvis västra strand — 
Kuusijärvi — Koivaja åkerglänta — Karhu-
vaara — Lehtolampi — Karankojärvis västra 
strand — Iso-Kangaslampis västra strand — 
träskets sydvästra strand väster om Saukko-
vaara — Erilampi — Kiimavaara åkerglänta 
— en punkt vid Kostamustie 840 meter från 
riksgränsen — Vartius gränsbevakningssta-
tion — en punkt vid Haapasuo 840 meter 
från riksgränsen — Iso Lahnajärvis nordväst-
ra strand — en punkt vid gränsen mellan 
Kuhmo stad och Suomussalmi kommun 
1 300 meter från riksgränsen. 
 

17. Suomussalmi kommun 

En punkt vid gränsen mellan Kuhmo stad 
och Suomussalmi kommun 1 300 meter från 
riksgränsen — vägen Korkea-
Pyhälamminaho — Tapionlampis sydöstra 
strand — Vuokkijärvis sydvästra strand — 
Savilaks västra strand — Möttönen i Hieta-
järvi — Rantala — Autionpuronlampi — 
Murhijärvi — Kivijärvis södra strand — Ki-
viniemis västra strand — Niskonniemis syd-
östra strand — Kivijärvi — Niskonniemis 
västra strand — Pitkäperjantailampis nord-
östra strand — Pieni Viianginjärvis sydvästra 
strand — Viianginjärvi — Pitkälampi — 
Korpijärvis södra strand — Kammarinlampis 
norra strand — Kaartojärvensärkät — Iso 
Hangaslampis södra strand — Hukkakangas 
— Raate gränsbevakningsstation — norra 
spetsen av udden vid Raatejärvis nordvästra 
strand 300 meter från riksgränsen — Sakko-
lampis sydöstra strand — Limpurinlampis 
södra strand — Matalalampis västra strand 
— Hoikkajärvis nordvästra strand — Pieni 

Kivijärvis södra strand — Pieni Kivijärvi — 
Kivijärvi — mynningen av en bäck som rin-
ner upp i Syvänjärvi — vägen på Kivijärvis 
norra sida 400 meter från riksgränsen — Sy-
vänjärventie — en punkt vid norra ändan av 
Syvänjärventie 350 meter från riksgränsen — 
Haukilampi — Karhukunnas västra ända — 
Särkänlatvanahos västra ända — Särkkälam-
pis södra strand — Levävaaras södra ända — 
Kirkeläs södra strand — Kirkeläs sydöstra 
strand — Yli-Karttimojärvis södra strand —
Yli-Karttimojärvis östra ända — Pieni Pirtti-
järvis nordöstra strand — Kotilampi — 
Hamppulampi — Nauhalampi — en punkt 
vid Hoikkajärvis södra strand 700 meter från 
riksgränsen — Mustalampi — Niittylampi — 
föreningspunkten mellan Martinpuro och 
Matopuro — Hoikkavaaras södra rand — 
Lehtolampis norra strand — Kuismanpeltos 
norra ända — Pekanlamminsuo träsk — 
Kalmokangas nordvästra rand — Iso Mouk-
koris västra strand — Soidinlampi — en 
punkt vid Kovavaara stig 700 meter från 
riksgränsen — Palonen — en punkt vid vä-
gen till Palonen 
1 750 meter från riksgränsen — Palonen-
vägen — Louhivaaras sydöstra ända — en 
punkt vid Ölkynlampis västra strand 850 me-
ter från riksgränsen — Ylimmäinen Latva-
lampis nordöstra strand — Luomajärvis syd-
västra strand. 

 
18. Kuusamo stad 

Luomajärvis sydvästra strand — Luoma-
järvi — Lauttolampis södra strand — Lautto-
lampi — vägskälet 1 200 meter från gräns-
märket 758 till nord — vägen längs gränsen 
— Matosuo vägskäl, en punkt 1 650 meter 
från gränsmärket 759 till sydväst — en punkt 
vid Pitkäkumpuvägen 550 meter från gräns-
märket 762 till sydväst — Pitkäkumpuvägen 
- Närängänjatko vägskäl — udden på Isosaa-
ris norra sida i Laattaja — Aheislahtis syd-
östra strand — Kaihlaluomas nordvästra 
strand — Rytiluoma — Metsälammis sydöst-
ra strand — Iso Syrjäjärvis västra strand — 
udden vid Pikku-Syrjäjärvis norra strand — 
Kolmas Kuikkalampis sydvästra strand — 
Kolmas Kuikkalampis södra strand — Luok-
kiniemis västra strand — Luokkijärvis södra 
strand — Näätämäinens nordvästra strand – 
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Peltojärvis västra strand — Pirttilahti — 
Heinälampis västra strand — 
Penninkiluomajärvis västra strand — en 
punkt vid Kortesalmivägen 600 meter från 
riksgränsen — Riihiniemi i Multijärvi — 
Kuurnanniemis västra strand — en punkt vid 
Pitkäperävägen 1 000 meter från riksgränsen 
— en punkt vid Pitkäperävägen 800 meter 
från riksgränsen — Angerjärvis västra strand 
— Kiviniemis östra strand i Pukari — en 
punkt 420 meter sydväst om gränsmärket 
IV/43 — en punkt vid Pukarivägen 420 
meter från riksgränsen — Kuralampi — en 
punkt vid Eksymäjärvis södra strand 750 
meter från riksgränsen — en punkt vid 
Saralahtis södra strand i Sarajärvi 450 meter 
från riksgränsen — Saralahti i Sarajärvi — 
en punkt vid Kelkkasaaris södra strand 260 
meter nordväst om gränsmärket IV/54 — 
träsket vid Kaivosuo 1 030 meter från 
riksgränsen — Rapalampi — en punkt vid 
Kuntijärvi väg 1 150 meter från riksgränsen 
— Lihalampi – Juumajärvis västra strand — 
en punkt vid Paljakkavägen 400 meter från 
riksgränsen — Porolampi — en punkt vid 
Kuusinkijokis norra strand 760 meter från 
riksgränsen — en punkt vid Ahoniemivägen 
1 550 meter från riksgränsen — 
Vihvilänlammit det andra träsket från väst — 
Suistojärvis östra strand i Alimmainen — 
Lauttalampis västra strand — Ylimmäinen 
Kuivajärvi — en punkt vid 
Liikasenvaaravägen 
1 000 meter från riksgränsen — en punkt vid 
Korvasjärvis södra strand 1 300 meter från 
riksgränsen — Korvasjärvis västra strand — 
Korvasjärvis norra strand — 
Karvastekemäjärvis västra strand. 

 
 
 

19. Salla kommun 

Karvastekemäjärvis västra strand — 
Kokonpesäjärvi — Alanen Hangasjärvis 
västra strand — Saarijärvi — västra stranden 
av västligaste Sokkalampi — 
Pilkkasiipilampis västra strand — 
Hanhilampi — Possolioja — Possolijärvis 
västra strand — Siekajärvis västra strand — 
en punkt vid vägen mellan Onkamo och 
Siekakangas 1 350 meter väster om 

riksgränsen — Kallunkisaari — Sotiniemi — 
Isolehto — Murtovaara — Pekelojanselkä — 
Kolvivaara, östra sidan av skogsbilvägen — 
Pekellehto — Salla gränsstation — en punkt 
vid järnvägen 800 meter från riksgränsen — 
Tuohikylävägen — Jängänpää – en punkt vid 
Kiekkioja 500 meter väster om riksgränsen 
— en punkt vid Kuolajoki 1 000 meter från 
riksgränsen — Kiimakumpu — 
Matsokkaharjus västra ända — 
Korkiamännikkö — Kerekkäojanlatvaselkäs 
västra sida — Ylirovanvaaras västra sida — 
en punkt vid Tenniöjoki 1 400 meter från 
riksgränsen — Pautatsilampis västra strand 
— Soidinvaara — Patakangasvägen — 
Käärmelammit — Puolivälilampis västra 
strand — Saukkojärvis sydöstra strand — 
Lautakotaoja — en punkt vid Lautakotaoja 2 
600 meter väster om riksgränsen — 
Sorsatunturis nordöstra sida — 
Jaltakkioivanmuristavägen — en punkt vid 
Jaltakkioivanmurista 2 500 meter väster om 
riksgränsen — en punkt vid Tuntsajoki 3 000 
meter från riksgränsen — Kujakangasvägen 
— en punkt vid vägen på Puitsitunturis 
sydvästra sida 2 500 meter väster om 
riksgränsen — därifrån på 3 000 meters 
avstånd från riksgränsen i samma riktning 
som denna till gränsen mellan Salla och 
Savukoski kommuner. 
 
 

20. Savukoski kommun 

En punkt vid gränsen mellan Salla och 
Savukoski kommuner 3 000 meter från 
riksgränsen — därifrån på 3 000 meters 
avstånd från riksgränsen i samma riktning 
som denna till Hekojängänoja — 
Hekojängänoja — en punkt vid Nuorttijoki 
550 meter från riksgränsen — en punkt vid 
Rapnisoja 550 meter från riksgränsen — 
Rapnisoja — en punkt vid Rapnisoja 3 000 
meter från riksgränsen — därifrån på 3 000 
meter avstånd i riktning med riksgränsen till 
gränsen mellan Savu 
koski och Sodankylä kommuner. 
 
 

21. Sodankylä kommun 

En punkt vid gränsen mellan Savukoski 
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och Sodankylä kommuner 3 000 meter från 
riksgränsen — Välipääs västra rand 3 000 
meter från riksgränsen — Purnuoja — en 
punkt vid Anterinjoki 1 400 meter från 
riksgränsen — Anteri gångstig — en punkt 
vid Luttojoki 1 200 meter från riksgränsen. 

22. Enare kommun 

En punkt vid Luttojoki 1 200 meter från 
riksgränsen — en punkt vid Luttojoki på 
östra sidan av Raja-Jooseppi flygplats 340 
meter från riksgränsen — korsningen av de 
vägar som leder till Luttojoki och museifältet 
740 meter från riksgränsen — en punkt vid 
landsvägen mellan Ivalo och Raja-Jooseppi 
450 meter från riksgränsen — en punkt vid 
landsvägen mellan Ivalo och Raja-Jooseppi 
200 meter från riksgränsen — en punkt vid 
landsvägen mellan Ivalo och Raja-Jooseppi 1 
700 meter från riksgränsen — Iso 
Suorsajärvis norra strand — Kippisjärvis 
nordvästra strand — Seitapää — Alempi 
Ahmasjärvis sydvästra strand — Pyöriä 
Kiertusjärvi — Pieni Siikajärvis västra strand 
— Iso Siikajärvis västra strand — Läntinen 

Palokotajärvi — Kantojärvi — 
Keskimmäinen järvi — en punkt vid Ivalo–
Virtaniemi landsväg 2 500 meter från 
riksgränsen — en punkt vid Ivalo–Virtaniemi 
landsväg 600 meter från riksgränsen — 
Kessintie — Suovaselkäjärvi — 
Korppikurujärvis norra strand — Kantojärvis 
norra strand — Ristijärvi — Käyräjärvi — 
Muotkavaara dike — en punkt 1 900 meter 
väster om Muotkavaara gränsmärke — en 
punkt vid ett namnlöst träsk 2 300 meter 
nordväst om Muotkavaara gränsmärke – 
Muotkavaara gränsmärke. 

 
7 § 

Staben för gränsbevakningsväsendet 
meddelar vid behov närmare föreskrifter om 
hur gränszonens bakre gräns skall märkas ut. 
 

8 § 
Denna förordning träder i kraft den 1 

september 2005. 
Åtgärder som verkställigheten av 

förordningen förutsätter får vidtas innan 
förordningen träder i kraft. 

Helsingfors den 25 augusti 2005 

 
Inrikesminister Kari Rajamäki 

 
 
 
 

Byråchef Olli Hakkarainen 



Inrikesministeriets förordning

Nr 654

om gränsbevakningsväsendets uniform och gränsbevakningsmans kännetecken

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 23 § 2 mom. och 36 § 3
mom. lagen den 15 juli 2005 om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på gränsbevak-
ningsmans kännetecken samt på sammansätt-
ningen av persedlar vilka används som
gränsbevakningsväsendets uniform och av
övriga persedlar som används vid gränsbe-
vakningsväsendet.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med:
1) gränsbevakningsdräkt en för tjänsteman

vid gränsbevakningsväsendet fastställd dräkt
av föreskriven modell, kvalitet och färg,
2) uniform en för tjänsteman som tjänstgör
vid gränsbevakningsväsendet i annan än
militär befattning fastställd dräkt av före-
skriven modell, kvalitet och färg,
3) militärdräkt en i förordning om för-
svarsmaktens militärdräkter och uniformer
(136/1997) avsedd militärdräkt,
4) skyddsdräkt en för tjänsteman vid
gränsbevakningsväsendet fastställd dräkt av
föreskriven modell, kvalitet och färg, som då
arbetsuppgifterna eller omständigheterna det
förutsätter används för att skydda tjänsteman-

nen eller hans klädsel i stället för andra
dräkter eller utrustningar eller utöver dem,
5) gränsbevakningsmans kännetecken ett
på gränsbevakningsdräkten fäst tecken som
anger gränsbevakningsmannens ställning,
6) gradbeteckning ett tecken som anger
militär grad eller tjänstgöringsgrad,
7) gränsbevakningsväsendets textemblem

texten ’’RAJAVARTIOLAITOS – GRÄNS-
BEVAKNINGSVÄSENDET’’ eller på Åland
texten ’’GRÄNSBEVAKNINGSVÄSEN-
DET’’ som fästs eller broderas på dräkten,
8) specialemblem ett annat än i punkt 5-7
avsett emblem eller tecken som används på
dräkten.

3 §

Gränsbevakningsdräkter

Till gränsbevakningsdräkterna hör följande
dräkthelheter:

1. Tjänstgöringsdräkt

Till tjänstgöringsdräkten hör följande
persedlar:
1) vit skjortblus,
2) grön slips,
3) sommar- eller vinterbyxor,
4) lätt- eller fleecejacka,
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5) fältjacka,
6) sommarmössa, skärmmössa eller päls-
mössa,
7) ylletröja,
8) svarta skor,
9) svarta strumpor,
10) regnrock,
11) bälte,
12) svarta handskar,
13) gränsbevakningsmans kännetecken,
14) gränsbevakningsväsendets textemblem,
15) gradbeteckningar.
På tjänstgöringsdräkten kan fästas special-
emblem samt vid behov namnlapp.
Tillsammans med tjänstgöringsdräkten kan
vid behov användas den till patrulldräkten
hörande kölddräktens jacka och byxor samt
när omständigheterna det förutsätter till pa-
trulldräkten hörande andra skodon liksom
special- och skyddsdräktens specialpersedlar
under den tid ifrågavarande uppdrag varar.

2. Patrulldräkt

Till patrulldräkten hör följande persedlar:
1) skjortblus,
2) polotröja,
3) ylletröja,
4) patrulldräktens byxor,
5) patrulldräktens jacka,
6) patrulloverall,
7) kölddräkt,
8) regndräkt,
9) motorcykelförares förardräkt,
10) snöskoterförares förardräkt,
11) fartygstjänstgöringsdräkt,
12) flygbesättnings patrulldräkter,
13) högskaftade skor, gummistövlar,
skyddsskodon eller patrullskor,
14) patrullmössa, kölddräktens mössa eller
stickad mössa,
15) svarta läderhandskar eller andra
handskar som uppdraget förutsätter,
16) bälte.
På patrulldräkten fästs dräktspecifikt:
1) gränsbevakningsmans kännetecken,
2) gränsbevakningsväsendets textemblem,
3) gradbeteckningar,
4) specialemblem,
5) vid behov namnlapp.

3. Visitdräkt

Till visitdräkten hör följande persedlar:
1) upptill vit eller grön skärmmössa eller

svart läderklädd pälsmössa,
2) överrock,
3) svart halsduk,
4) kavaj,
5) byxor eller kjol,
6) grön, svart eller blå slips,
7) väst,
8) grön scarf,
9) vit skjortblus,
10) svarta handskar,
11) svart bälte,
12) svarta skor,
13) svarta strumpor,
14) för kvinnor dessutom hudfärgade

strumpbyxor, pumps eller vinterstövletter,
15) vid flagg- och hedersvakt värjgehäng,
16) gradbeteckningar,
17) mössemblem.
När visitdräkten används som paraddräkt

fästs på den behövliga utmärkelsetecken samt
generalstabsofficers epåletter.

4. Högtidsdräkt

Högtidsdräkt för tjänsteman i militär be-
fattning vid gränsbevakningsväsendet är hög-
tidsdräkt, liten högtidsdräkt eller mässdräkt
enligt förordningen om försvarsmaktens mi-
litärdräkter och uniformer. Högtidsdräkt för
gräns- och sjöbevakare är visitdräkten. Ge-
neraler och amiraler använder vit pälsmössa
med högtids- och paraddräkterna.

4 §

Uniform

Uniform är den för andra än i militär
befattning tjänstgörande tjänstemän vid
gränsbevakningsväsendet avsedda, med
gränsbevakningsväsendets textemblem för-
sedda tjänstgöringsdräkten, patrulldräkten
eller visitdräkten utan gränsbevakningsmans
kännetecken och gradbeteckningar.

5 §

Militärdräkter

Militärdräkt för dem som fullgör sin
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värnplikt vid gränsbevakningsväsendet och
för kvinnor i frivillig militärtjänst är försvars-
maktens militärdräkt, som kan vara försedd
med av chefen för gränsbevakningsväsendet
fastställda specialemblem och kännetecken.
Som paraddräkt vid beväringsenheterna
används terrängdräkten.

6 §

Skyddsdräkter

Till skyddsdräkterna hör följande dräkthel-
heter:
1) skyddsdräkt för dålig väderlek,
2) regndräkt,
3) specialskyddsdräkt,
4) värdinnas skyddsdräkt,
5) städares skyddsdräkt,
6) räddningsdräkter,
7) taktisk skottsäker skyddsdräkt,
8) skyddsoverall,
9) skyddsoverall för särskilda situationer,
10) huva,
11) skyddsväst,
12) reflekterande väst,
13) skärskyddshandskar,
14) skyddsskodon,
15) skyddshjälm,
16) stridsdräkt,
17) flygbesättnings skyddsdräkt.
På skyddsdräkten kan vid behov fästas
gränsbevakningsmans kännetecken, gradbe-
teckningar, gränsbevakningsväsendets text-
emblem och specialemblem.

7 §

Persedlarnas och dräkternas modell och färg

Chefen för gränsbevakningsväsendet utfär-
dar närmare föreskrifter om sammansättning-
en, modellen och färgen för i denna förord-
ning nämnda övriga dräkter än militärdräkter.
De persedlar och dräkter som hör till
gränsbevakningsväsendets tjänstedräkter
samt de kännetecken och emblem som an-
vänds med dem bör vara tillverkade av
tygsorter, material och tillbehör som har
godkänts av staben för gränsbevakningsvä-
sendet.
Färg- och sortprover på gränsbevaknings-

dräkter, uniformer och skyddsdräkter samt
detaljerade föreskrifter om tillverkningen för-
varas hos staben för gränsbevakningsväsen-
det.

8 §

Gränsbevakningsmans kännetecken

Gränsbevakningsmans kännetecken är det
på gränsbevakningsdräkten fästa eller brode-
rade gränsbevakningsväsendets emblem med
grön bakgrund och gyllene eller orange figur.
I det kännetecken som används vid gräns-

bevakningsmans internationella uppdrag kan
förutom gränsbevakningsväsendets emblem
finnas texterna ’’BORDER GUARD’’ och
’’FINLAND’’.
Gränsbevakningsmans kännetecken place-

ras på ärmen eller till höger på bringan. En
begränsning av gränsbevakningsmans behö-
righet anges med textbeteckningen ’’HAR-
JOITTELIJA – PRAKTIKANT’’ eller på
Åland texten ’’PRAKTIKANT’’, som fästs
på dräkten.

9 §

Gradbeteckningar

Vid gränsbevakningsväsendet används
samma gradbeteckningar som på försvars-
maktens militärdräkt om annat inte föreskrivs
eller anges.
Yngre och äldre gränsbevakares,

övergränsbevakares och gränsbevaknings-
mästares (gränsbevakare) samt yngre och
äldre sjöbevakares, översjöbevakares och sjö-
bevakningsmästares (sjöbevakare) tjänstgö-
ringsgrader anges med ett tecken, som har för
yngre gräns- eller sjöbevakare ett, för äldre
gräns- eller sjöbevakare två, för övergräns-
eller översjöbevakare tre samt för gränsbe-
vaknings- eller sjöbevakningsmästare fyra 35
millimeter långa och sex millimeter breda, i
förhållande till sin bakgrund tvärställda band.
Bakgrunden på gränsbevakares tjänstgö-

ringsgradbeteckning är grön och banden med
undantag för gränsbevakningsmästare oran-
gefärgade. Bakgrunden på sjöbevakares
tjänstgöringsgradbeteckning är svart och ban-
den med undantag för sjöbevakningsmästare
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blå. Banden på gräns- och sjöbevaknings-
mästares tjänstgöringsgradbeteckningar är
gyllene.

10 §

Ersättande av kostnader för anskaffning av
persedlar

Kostnader för anskaffande av tjänstgö-
ringsdräkt, visitdräkt och högtidsdräkt ersätts
så som föreskrivs om statliga uniformsbidrag
om annat inte föreskrivs.
Chefen för gränsbevakningsväsendet be-
stämmer de till patrull- och skyddsdräkterna
hörande delar av dräkten vilka gränsbevak-
ningsväsendet ställer avgiftsfritt till förfo-

gande. Om ställande av patrull- och skydds-
dräkt till tjänstemans förfogande besluter
chefen för ifrågavarande förvaltningsenhet.

11 §

Övergångsföreskrift

Dräkt som när denna förordning träder i
kraft får användas som uniform, även om den
inte uppfyller i denna förordning föreskrivna
krav, får användas som uniform fram till den
31 december 2006.

Denna förordning träder i kraft den 1
september 2005.

Helsingfors den 25 augusti 2005

Inrikesminister Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd Tomi Vuori
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N:o 655 
 

Inrikesministeriets förordning 
om gränsbevakningsmans tjänstetecken 

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005 
————— 

 
I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 24 § 1 mom. i lagen den 15 

juli 2005 om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005): 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

I denna förordning föreskrivs om gränsbe-
vakningsmans tjänstetecken. 

Om skyldigheten att medföra och visa upp 
tjänstetecknet föreskrivs i 52 § i statsrådets 
förordning om gränsbevakningsväsendet 
(651/2005). 
 
 

2 § 

Tjänstetecken och uppgifter som skall införas 
i detta 

Gränsbevakningsmans tjänstetecken är ett 
85,6 millimeter långt och 54 millimeter brett 
i hörnen avrundat kort av plast, i vilket an-
tecknas kortets nummer samt kortinnehava-
rens namn och födelsedatum. Tjänstetecknet 
förses med innehavarens fotografi. 

På tjänstetecknets framsida finns gränsbe-
vakningsväsendets emblem samt texterna 
”RAJAVARTIOMIES - GRÄNSBEVAK-
NINGSMAN” och ”BORDER GUARD”. På 
tjänstetecknets frånsida finns gränsbevak-
ningsväsendets emblem samt texterna 

”RAJAVARTIOLAITOS - GRÄNSBE-
VAKNINGSVÄSENDET” och ”BORDER 
GUARD”. 

Tjänstetecknet kan förses med en teknisk 
del, i vilken kan lagras uppgifter med hjälp 
av vilka tjänstetecknets innehavare kan iden-
tifieras med metoder inom automatisk data-
behandling. 
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3 § 

Innehållet i tjänstetecknets tekniska del 

I tjänstetecknets tekniska del kan lagras 
certifikat vilka förutsätts av elektronisk 
kommunikation, uppgifter för identifiering 
av kortinnehavaren och nödvändiga tekniska 
data. 

I tillämpningar för och vid lagring av upp-
gifter i tjänstetecknets tekniska del bör sörjas 
för att dessa tillämpningar och uppgifter kan 
begagnas endast av personer vilka har berät-
tigats till detta. 

 
 

4 § 

Förteckning över tjänstetecken 

Staben för gränsbevakningsväsendet upp-
rätthåller en förteckning över gränsbevak-
ningsmännens tjänstetecken som förs med 
hjälp av automatisk databehandling, i vilken 
antecknas nummer och datum för överlåtan-
de gällande de tjänstetecken vilka har överlå-
tits till gränsbevakningsmännen samt tjänste-
tecknets innehavares namn och förvaltnings-
enhet. 

——— 
Denna förordning träder i kraft den 1 sep-

tember 2005. 

Helsingfors den 25 augusti 2005 

 
Inrikesminister Kari Rajamäki 

 
 
 
 

Lagstiftningsråd Tomi Vuori 
 



Inrikesministeriets förordning

Nr 656

om gränsbevakningsväsendets metoder vid stoppande av fortskaffningsmedel och
användning av maktmedel

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 84 § 2 mom. 2 punkten i
gränsbevakningslagen av den 15 juli 2005 (578/2005):

1 §

Författningsgrund

Bestämmelser om en gränsbevaknings-
mans rätt att använda maktmedel i ett
tjänsteuppdrag och att stoppa fortskaffnings-
medel finns i 31 § i lagen om gränsbevak-
ningsväsendets förvaltning (577/2005) och i
35 § i gränsbevakningslagen (578/2005). Be-
stämmelser om en gränsbevakningsmans
maktmedels- och skyddsredskap finns i 61 §
i statsrådets förordning om gränsbevaknings-
väsendet (651/2005).
Denna förordning gäller inte sådan använd-
ning av maktmedel som avses i territorial-
övervakningslagen (755/2000). Denna förord-
ning gäller inte heller de uppgifter med
anknytning till det militära försvaret som
ankommer på gränsbevakningsväsendet och
som avses i 3 § 3 mom. i gränsbevaknings-
lagen.

2 §

Andra bestämmelser som skall iakttas

När maktmedel används och fortskaff-
ningsmedel stoppas skall även bestämmelser-

na i arbetarskyddslagen (738/2002) beaktas
särskilt.
I strafflagen (39/1889) föreskrivs om vars

och ens rätt till nödvärn samt om nödtillstånd
och andra straffrättsliga ansvarsfrihetsgrun-
der.

3 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på gränsbevak-
ningsmän som i ett tjänsteuppdrag är tvungna
att använda eller vara förberedda på att
använda maktmedel samt på gränsbevak-
ningsmän som i ett tjänsteuppdrag är tvungna
att stoppa ett fortskaffningsmedel som en
annan person framför eller begränsa dess
framfart.

4 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) projektil kulor, hagel och andra förnö-

denheter som avfyras med hjälp av krut-
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gastryck, detonationstryck från en tändsats
eller annat detonationstryck och kan medföra
fara för människan,
2) skjutvapen redskap som definieras i 2 §
1 mom. i skjutvapenlagen (1/1998),
3) hot med skjutvapen riktande av skjut-
vapen så att den som vapnet riktas mot, med
hänsyn till allmän livserfarenhet, riskerar att
bli föremål för användning av de allra
kraftigaste maktmedlen om han eller hon inte
efterföljer den befallning som förstärks med
hot med skjutvapen,
4) användning av skjutvapen varning för

användning av skjutvapen, hot med skjutva-
pen och avfyrande av skott; att ta fram och
göra ett skjutvapen funktionsdugligt betraktas
inte som användning av skjutvapen,
5) körning före fortskaffningsmedlet hej-
dande av ett fortskaffningsmedels färd genom
att köra före fortskaffningsmedlet och gradvis
sänka körhastigheten,
6) hinder fortskaffningsmedel eller andra
föremål eller konstruktioner som placeras i ett
fortskaffningsmedels väg och med hjälp av
vilka man försöker hindra det flyende fort-
skaffningsmedlets framfart eller förhindra en
farlig gärning,
7) gasprojektil en projektil som avfyras
med skjutvapen och som, när den nått sitt mål,
i luften sprider tårgas eller något annat
förlamande ämne med motsvarande använd-
ningssyfte och effekt,
8) gasspray ett redskap med vilket tårgas
eller något annat förlamande ämne med
motsvarande användningssyfte och effekt kan
spridas i luften,
9) kilande förhindrande av den fortsatta
flykten genom att det flyende fortskaffnings-
medlets körlinje påverkas i sidled,
10) fastkörning ikapphinnande av ett fort-
skaffningsmedel och åtgärder i anslutning till
det med vilka man försöker hindra det flyende
fortskaffningsmedlets framfart,
11) hot med fortskaffningsmedel förfölj-
ning omedelbart efter ett fortskaffningsmedel,
i allmänhet under användning av alarmanord-
ningar, i syfte att få föraren i det flyende
fortskaffningsmedlet att avstå från flykten,
12) distraktionsgranat ett kastföremål som,

när det nått sitt mål, i luften sprider ut tårgas
eller något annat förlamande ämne med
motsvarande användningssyfte och effekt,

eller som till följd av sin ljus- och ljudeffekt
gör målpersonen tillfälligt handlingsförlamad,
13) patron en funktionsklar kombination

av hylsa, tändhatt, krut och projektil eller av
tändhatt, krut och projektil, eller motsvarande
förnödenhet, som lämpar sig för att användas
i ett skjutvapen,
14) batongprojektil en trubbig projektil

som avfyras med skjutvapen och vars syfte är
att genom hög stötenergi tillfälligt göra
målpersonen handlingsförlamad utan att
denne får allvarliga skador eller bestående
men,
15) spikmatta ett redskap som placeras på
körbanan och som består av spikar eller
motsvarande föremål som söndrar fortskaff-
ningsmedlets däck eller band och med hjälp
av vilket man försöker stoppa fortskaffnings-
medlet eller sänka dess hastighet,
16) bromsnät ett nätredskap med vars hjälp
man försöker stoppa ett fortskaffningsmedel
eller sänka dess hastighet,
17) spärr avsmalning av körvägen eller

avskärning av färdvägen med hjälp av ett
annat fortskaffningsmedel för att sänka has-
tigheten hos det fortskaffningsmedel som
åtgärderna riktas mot eller för att styra in det
på önskad rutt,
18) nivåprov prov för bedömning av de

kunskaper och färdigheter som behövs för
användning av maktmedel,
19) ljus- och ljudprojektil en projektil som

avfyras med skjutvapen och som till följd av
sin ljus- och ljudeffekt tillfälligt gör målper-
sonen handlingsförlamad,
20) maktmedelsredskap de redskap som

staten med stöd av 61 § i statsrådets förord-
ning om gränsbevakningsväsendet ger en
gränsbevakningsman för att han eller hon
skall kunna använda nödvändiga maktmedel
i tjänsten,
21) användning av maktmedel användning

av maktmedelsredskap eller fysisk styrka så,
att avsikten är att antingen direkt eller indirekt
påverka beteendet hos en person som är
föremål för en åtgärd,
22) utbildning i användning av maktmedel

utbildning i funktion, verkningar, användning
och därtill hörande taktik när det gäller
maktmedelsredskap samt utbildning i använd-
ning av fysiska maktmedel,
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23) bärande av maktmedelsredskap inne-
hav av ett maktmedelsredskap.

5 §

Maktmedelsredskap

Gränsbevakningsväsendets maktmedels-
redskap är:
1) såsom personliga tjänstevapen magasin-
försedda pistoler och revolvrar eller pistoler
och revolvrar som avfyrar självladdande
enkelskott, jämte därtill bestämda patroner,
2) såsom specialvapen hagelgevär, gevär
som avfyrar enkelskott, självladdande enkel-
skott, enkelskott med magasin eller automat-
eld samt andra skjutvapen som används för
spridning av tårgas eller något annat förla-
mande ämne med motsvarande användnings-
syfte och effekt eller som används för att med
batongprojektil eller ljus- och ljudprojektil
göra målpersonen tillfälligt handlingsförla-
mad, jämte därtill bestämda patroner,
3) övriga maktmedelsredskap vilkas egen-
skaper och verkningar då de används på
behörigt sätt är lindrigare än skjutvapen.

6 §

Beredskap för användning av maktmedel och
varning därom

Om det under ett tjänsteuppdrag är skäl att
misstänka att man möter i 35 § 1 mom. i
gränsbevakningslagen avsett motstånd, bör
man bereda sig på användning av maktmedel
på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt med
beaktande av de principer som anges i
nämnda moment och 7 § i gränsbevaknings-
lagen.
En person som är föremål för tjänsteupp-
drag skall varnas för risken att bli föremål för
användning av maktmedel, om det är möjligt
och ändamålsenligt.
Varning kan ges muntligen eller på något
annat för ändamålet lämpligt och förståeligt
sätt.

7 §

Val och användning av maktmedel

När det gäller val och användning av

maktmedel bör man förutom vad därom
bestäms någon annanstans beakta sannolika
effekter och följder av användningen av
maktmedel med avseende på den person som
blir föremål för dem och utomståendes
säkerhet. Bedömningen av effekter och följ-
der bör vara fortgående.
Maktmedel skall inte användas om slutfö-

randet av en åtgärd kunde medföra följder
som är oskäliga med hänsyn till det resultat
som eftersträvas.

8 §

Användning av skjutvapen

Skjutvapen, som är det kraftigaste makt-
medelsredskapet, får endast användas om det
inte finns några mindre farliga medel att tillgå
för att klara av en situation och det är fråga
om att stoppa en persons verksamhet som
förorsakar direkt och allvarlig fara för en
annan persons liv eller hälsa. Vid bedöm-
ningen av användning av skjutvapen för att
stoppa ett fortskaffningsmedel skall hänsyn
tas till målpersonens agerande omedelbart
före situationen, beväpning, störning eller
annat motsvarande skäl. Skjutvapen får även
användas under brådskande och viktiga upp-
drag i syfte att avlägsna hinder som utgörs av
föremål, djur eller fast egendom.
Skjutvapen får inte användas för att bryta

ner motstånd, avlägsna en person från en
plats, gripa en person eller förhindra att någon
som berövats sin frihet flyr. Skjutvapen får
dock användas för att bryta ner motstånd,
skingra en folkmassa samt stänga, spärra av
eller utrymma ett gränsövergångsställe om
gasprojektiler, batongprojektiler eller ljus-
och ljudprojektiler används i skjutvapnet i
enlighet med de bestämmelser som särskilt
utfärdats om dem.

9 §

Begränsning av rörelsefriheten

Rörelsefriheten för en person som är
föremål för gränsbevakningsväsendets åtgär-
der kan begränsas med handbojor eller på
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något annat för ändamålet lämpligt sätt. Den
berörda personen får dock inte fängslas vid ett
rörligt fortskaffningsmedels konstruktion. Be-
gränsningen av rörelsefriheten får inte föran-
leda fara eller onödig smärta och den får inte
heller fortgå under en längre tid än nödvän-
digt.

10 §

Allmänna principer som skall iakttas när
fortskaffningsmedel stoppas

Stoppandet av ett fortskaffningsmedel får
inte medföra större skada eller olägenhet än
vad som är nödvändigt för att en uppgift skall
kunna fullgöras och med beaktande av i
synnerhet utomståendes säkerhet. Gränsbe-
vakningsväsendet får inte genom sin egen
verksamhet förorsaka onödig fara för någon.
I stället för ett förfaringssätt som medför fara
skall alternativa metoder för att lösa situa-
tionen övervägas.
Åtgärder för att stoppa ett fortskaffnings-
medel skall inte vidtas om det kan medföra
följder som är oskäliga med hänsyn till det
resultat som eftersträvas.
För stoppandet av ett fortskaffningsmedel
kan, om inte övriga åtgärder leder till önskat
resultat, maktmedel användas i enlighet med
vad som bestäms i denna förordning.

11 §

Tecken som ges när fortskaffningsmedel
stoppas

Ett fortskaffningsmedel som skall stoppas
skall i mån av möjlighet ges ett stopptecken.
De tecken och befallningar som en gränsbe-
vakningsman ger för att stoppa ett fortskaff-
ningsmedel skall vara entydiga och lätta att
observera och förstå. Tecknet skall ges så, att
föraren har möjlighet att upptäcka att det är
en gränsbevakningsman som ger tecknet.
Tecknet skall ges på det sätt som föreskrivs
och som är brukligt för fortskaffningsmedlet
i fråga. Ett stopptecken kan även ges munt-
ligen, med handen, med ljussignaler eller
genom andra allmänt kända tecken.

Om ett stopptecken som ges av en gräns-
bevakningsman inte iakttas, skall tecknet
upprepas. Tecknet skall vid behov upprepas
genom att man börjar följa efter det fort-
skaffningsmedel som låtit bli att iaktta tecknet
eller ordern.

12 §

Metoder vid stoppande av fortskaffningsme-
del i väg- eller terrängtrafik

Ett fortskaffningsmedel som används i väg-
eller terrängtrafik får stoppas med körning
före fortskaffningsmedlet, hinder, kilande,
fastkörning, hot med fortskaffningsmedel,
spikmatta, bromsnät och spärrar. Luftfartyg
får endast av särskilda skäl användas för
stoppande av ett fortskaffningsmedel i väg-
eller terrängtrafik.
Bestämmelser om användning av skjutva-

pen vid stoppande av fortskaffningsmedel i
syfte att stoppa en persons verksamhet som
förorsakar direkt och allvarlig fara för en
annan persons liv eller hälsa finns i 8 §. För
att skjutvapen skall få användas vid stoppande
av fortskaffningsmedel i väg- eller terräng-
trafik skall förutsättningarna för användning
av skjutvapen vara uppfyllda i fråga om alla
personer som befinner sig i fortskaffnings-
medlet.

13 §

Körning före fortskaffningsmedlet

Ett försök att stoppa ett fortskaffningsme-
del i väg- eller terrängtrafik genom att köra
före fortskaffningsmedlet får inte fortsätta om
det är uppenbart att den som skall stoppas
avsiktligt kör fast i gränsbevakningsväsendets
fortskaffningsmedel eller börjar köra om det
på en plats där sikten är otillräcklig. Man skall
också avstå från försöket att stoppa fortskaff-
ningsmedlet om det finns mötande trafik på
vägen eller omkörningen medför annan fara.

14 §

Hinder

Om ett fortskaffningsmedel i väg- eller
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terrängtrafik stoppas med hjälp av hinder får
inte sådana hinder användas som i samband
med en sammanstötning kan medföra särskild
fara.

15 §

Kilande

Om ett fortskaffningsmedel i väg- eller
terrängtrafik stoppas med kilande skall den
som kilas ges tillräcklig möjlighet att stanna
sitt fortskaffningsmedel.
Kilande skall inte användas vid höga
hastigheter. Man skall undvika att fortskaff-
ningsmedlen kommer i direkt beröring med
varandra. Speciellt skall man undvika att det
fortskaffningsmedel som skall stoppas kilas
mot ett hinder.

16 §

Spikmatta

Spikmatta används för att stoppa ett fort-
skaffningsmedel i väg- eller terrängtrafik på
en del av körbanan som gjorts smalare med
hjälp av hinder eller spärrar.
Man bör försöka göra spikmattan så lätt

att upptäcka som möjligt. Den övriga trafiken
skall i mån av möjlighet stannas på tillräckligt
avstånd från spikmattan eller ledas in på en
omfartsväg.
För stoppande av en motorcykel eller en
moped får spikmatta användas endast om
föraren kan anses vara farlig för annans liv
eller hälsa, om spikmattan med säkerhet är
lätt att upptäcka och om det fordon som skall
stannas kan fås att köra in på spikmattan med
låg hastighet.

17 §

Bromsnät

Bromsnät används för att stoppa ett fort-
skaffningsmedel i väg- eller terrängtrafik på
en del av körbanan som vanligen gjorts
smalare med hjälp av hinder eller spärrar. Vid

ett gränsövergångsställe får bromsnät även
vara fastmonterade och användas med fjärr-
utlösare.

18 §

Metoder för stoppande av en farkost

En i sjötrafiklagen (463/1996) avsedd
farkost får stoppas med körning före far-
kosten, hinder, kilande, fastkörning, hot med
fortskaffningsmedel, bromsnät och spärrar.
Luftfartyg får endast av särskilda skäl an-
vändas för stoppande av en farkost.
Kilande skall inte användas vid höga

hastigheter. Man skall undvika att farkoster
kommer i direkt beröring med varandra.
Speciellt skall man undvika att den farkost
som skall stoppas kilas mot ett hinder.
Bestämmelser om användning av skjutva-

pen vid stoppande av farkoster i syfte att
stoppa en persons verksamhet som förorsakar
direkt och allvarlig fara för annans liv eller
hälsa finns i 8 §. För att skjutvapen skall få
användas vid stoppande av farkoster skall
förutsättningarna för användning av skjutva-
pen vara uppfyllda i fråga om alla personer
som befinner sig i farkosten.

19 §

Metoder för stoppande av fordon i
spårbunden trafik

När fordon i spårbunden trafik skall stop-
pas skall gränsbevakningsväsendet kontakta
trafikledningscentralen för att hitta en lämplig
metod.

20 §

Metoder för stoppande av luftfartyg

En gränsbevakningsman har inte befogen-
het att beordra ett luftfartyg att landa.
När ett luftfartyg skall stoppas på en

sådan flygplats som avses i luftfartslagen
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(281/1995) skall gränsbevakningsväsendet
kontakta flygledningen för att hitta en lämplig
metod.

21 §

Maktmedelsredskap och utbildning i använd-
ningen av maktmedel

I tjänsteuppdrag vid gränsbevakningsvä-
sendet får endast sådana maktmedelsredskap
som godkänts av staben för gränsbevaknings-
väsendet bäras och användas. I skjutvapen får
användas endast sådana tilläggsutrustningar,
bärhandtag och patroner som godkänts av
staben för gränsbevakningsväsendet.
Gränsbevakningsmän skall vid gränsbe-
vakningsväsendet eller polisen ha fått utbild-
ning i användningen av det maktmedels-
redskap de bär eller använder i enlighet med
vad som närmare bestäms. Dessutom skall
gränsbevakningsmän varje kalenderår ha av-
lagt ett nivåprov vid gränsbevakningsväsen-
det eller polisen för den typ av skjutvapen
som de bär eller använder.
Gränsbevakningsmän skall vid gränsbe-
vakningsväsendet eller polisen ha fått en
utbildning i enlighet med vad som närmare
bestäms i användningen av det maktmedel de
använder då ett fortskaffningsmedel skall
stoppas.

22 §

Förvaring av maktmedelsredskap

Maktmedelsredskap skall förutom under
tjänsteuppdrag förvaras i gränsbevakningsvä-
sendets utrymmen. Av grundad anledning kan
de även förvaras på andra ställen. Maktme-
delsredskap skall förvaras så att obehöriga
inte kan komma över dem och så att de inte
på annat sätt kan medföra fara.
I fråga om förvaring av skjutvapen och
patroner skall i första hand bestämmelserna i
skjutvapenlagen iakttas, om inte utförandet av
de militära uppgifter som ankommer på
gränsbevakningsväsendet utgör ett hinder för
detta.
Gränsbevakningsväsendets förvaltningsen-

heter skall ordna tillräckliga och för ända-
målet lämpliga och trygga utrymmen för
hantering och förvaring av maktmedels-
redskap.

23 §

Tillsyn över användningen av maktmedel

Staben för gränsbevakningsväsendet samt
gräns- och sjöbevakningsskolan följer med
hur gränsbevakningsmännen använder makt-
medel. Gräns- och sjöbevakningsskolan ut-
vecklar gränsbevakningsväsendets utbildning
i användning av maktmedel.

24 §

Utredning om användning av maktmedel

Då en gränsbevakningsman har använt
maktmedelsredskap skall han eller hon utan
dröjsmål till sin förman sammanställa en
utredning om användningen av maktmedels-
redskap (utredning om användning av makt-
medel) på det sätt som staben för gränsbe-
vakningsväsendet bestämmer närmare. En
utredning om användning av maktmedel skall
också sammanställas om ett skjutvapen har
avfyrats oavsiktligt. Dessutom skall en ut-
redning också sammanställas om annan an-
vändning av maktmedel, ifall användningen
av maktmedel har förorsakat skada på egen-
dom eller någon kroppsskada som inte är
ringa.
Gränsbevakningsväsendets förvaltningsen-

heter skall utan dröjsmål sända utredningarna
om användning av maktmedel till gräns- och
sjöbevakningsskolan. Gräns- och sjöbevak-
ningsskolan gör årligen ett sammandrag av
utredningarna om användning av maktmedel
för staben för gränsbevakningsväsendet.
Med stöd av 24 § 1 mom. 5 punkten i lagen

om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) är utredningar om användning av
maktmedel sekretessbelagda. Staben för
gränsbevakningsväsendet eller den som sta-
ben förordnat får dock ge ut uppgifter till
offentligheten utgående från sammandragen
av utredningarna om användning av makt-
medel.
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25 §

Närmare bestämmelser och anvisningar

Staben för gränsbevakningsväsendet ger
vid behov närmare interna föreskrifter och

anvisningar som gäller verkställigheten av
denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1
september 2005.

Helsingfors den 25 augusti 2005

Inrikesminister Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd Tomi Vuori
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Inrikesministeriets förordning

Nr 657

om gränsbevakningsväsendets skyldighet att anmäla misstänkta brott som det fått
kännedom om och brottsbekämpningsåtgärder som det inlett

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § i gränsbevakningslagen
av den 15 juli 2005 (578/2005):

1 §

Förordningens syfte

Syftet med denna förordning är att utveckla
samarbetet mellan brottsbekämpningsmyn-
digheterna och därigenom effektivera brott-
bekämpningen.

2 §

Omständigheter som skall anmälas

Gränsbevakningsväsendet skall till de för-
undersökningsmyndigheter som anges i
denna förordning anmäla misstänkta brott
som det fått kännedom om och om åtgärder
som inletts för förebyggande eller utredning
av brott eller för väckande av åtal.

3 §

Anmälan till polisen

Gränsbevakningsväsendet skall anmäla i
denna förordning avvsedda misstänkta brott
och brottsbekämpningsåtgärder som det inlett
till polisinrättningen vid det häradsämbete

som förundersökningen av brottet på basis av
brottsplatsen hör till. Utanför tjänstetid skall
anmälan göras till befälsjouren vid härads-
ämbetet eller samarbetsområdet för härads-
ämbetena i fråga eller till någon annan person
enligt särskild överenskommelse.
Anmälan skall även göras till centralkri-

minalpolisen och skyddspolisen när det är
uppenbart att det misstänkta brottet hör till
dessa myndigheters ansvarsområde.
Den i denna paragraf avsedda anmälnings-

skyldigheten kan uppfyllas genom att en
anteckning görs om ärendet i informations-
systemet för polisärenden, ifall det är fråga
om ett ringa brott, där förundersökningen med
stöd av förundersökningslagen (449/1987)
kan utföras som summarisk förundersökning.

4 §

Anmälan till tullen

Anmälan om tullbrott och de åtgärder
gränsbevakningsväsendet vidtagit beträffande
tullbrott skall göras till det tulldistrikt som
brottet på basis av brottsplatsen hör till.
Utanför tjänstetid skall anmälan göras till
utredningsjouren i tulldistriktet eller någon
annan person som tullen utsett.
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5 §

Tiden och sättet för anmälan

I denna förordning avsedd anmälan skall
göras utan dröjsmål.

Anmälan skall göras med hjälp av lämplig
informationsförmedling.

Denna förordning träder i kraft den 1
september 2005.

Helsingfors den 25 augusti 2005

Inrikesminister Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd Tomi Vuori
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Inrikesministeriets förordning

Nr 658

om gränsbevakningsväsendets förfarande vid förvaring av egendom som omhändertagits

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 84 § 2 mom. 1 punkten i
gränsbevakningslagen av den 15 juli 2005 (578/2005):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på förvaring av
egendom som omhändertagits av gränsbevak-
ningsväsendet, om inte annat föreskrivs nå-
gon annanstans. Förordningen tillämpas även
då gränsbevakningsväsendet förvarar egen-
dom för en annan myndighets räkning.

2 §

Allmänna bestämmelser om egendom som
omhändertagits

Egendom som omhändertagits skall förva-
ras säkert och omsorgsfullt så att egendomens
värde inte onödigt minskar.
Endast tjänstemän vid gränsbevakningsvä-
sendet har rätt att hantera egendom, om det
inte finns särskilda skäl att avvika från detta.
I fråga om egendom som omhändertagits med
stöd av tvångsmedelslagen (450/1987) an-
svarar undersökningsledaren för att bestäm-
melserna om förvaring av egendom iakttas
och i fråga om annan egendom en tjänsteman
som förordnats av förvaltningsenheten i fråga.
I fråga om behandling av farliga ämnen och
föremål, överlämnande och förstöring av
egendom samt kungörelse av egendom i syfte
att få tag på egendomens ägare eller dess
lagliga innehavare gäller vad som särskilt
föreskrivs om det.

3 §

Förvaring av egendom

Egendom skall förvaras i ett för detta
ändamål reserverat låst utrymme så att fö-
remålen inte blandas ihop. Egendom som är
skrymmande eller annars svår att förvara kan
dock även förvaras i ett annat tillfälligt
förvaringsutrymme som lämpar sig för ända-
målet. Vid kortvarig, mindre än 12 timmar
lång förvaring kan egendom även förvaras på
något annat lämpligt sätt.
Tillträdet till ett utrymme som är reserverat

för förvaring av egendom skall ordnas så att
vistelse i utrymmet kan verifieras i efterhand.

4 §

Registrering och intyg

När egendom omhändertas skall bok över
förvaringen föras. De anteckningar som görs
skall bekräftas med en behörig tjänstemans
underskrift och namnförtydligande. I boken
över förvaring skall antecknas åtminstone
följande uppgifter om den egendom som
förvaras:
1) tidpunkten och platsen för omhänderta-

gandet,
2) grunden för omhändertagandet,
3) den tjänsteman som omhändertagit

egendomen,
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4) den som fattat beslut om omhänderta-
gande,
5) eventuella kontroller som utförts i syfte
att utreda den lagliga besittningen av den
egendom som omhändertagits,
6) uppgifter om överlämnande av egen-
dom.
Till den, av vilken egendom har omhän-
dertagits skall på begäran ges ett intyg om
saken, om inte ett intyg som givits med stöd
av någon annan bestämmelse kan anses vara
tillräckligt.

5 §

Förvaltningsenheternas förvaringsutrymmen
och ansvariga personer

Förvaltningsenheten i fråga skall föra en
förteckning varav förvaltningsenhetens ut-

rymmen för förvaring av omhändertagen
egendom framgår.
Förvaltningsenheten skall för varje förva-

ringsutrymme för egendom utse en person
som ansvarar för förvaringsutrymmet och för
att bestämmelserna i denna förordning iakttas.

6 §

Överlämnande av egendom

Egendom skall överlämnas till ägaren eller
den lagliga innehavaren då det inte längre
finns grunder för omhändertagande.
Bestämmelser om överlämnande av egen-

dom till en myndighet utfärdas särskilt.

Denna förordning träder i kraft den 1
september 2005.

Helsingfors den 25 augusti 2005

Inrikesminister Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd Tomi Vuori
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Inrikesministeriets förordning

Nr 659

om gränsbevakningsväsendets förfarande vid fasttagande, förvarande och avlivande av
djur

Given i Helsingfors den 25 augusti 2005

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 84 § 2 mom. 3 punkten i
gränsbevakningslagen av den 15 juli 2005 (578/2005):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på fasttagande,
förvarande och avlivande av djur under
tjänsteutövning vid gränsbevakningsväsendet,
om inte något annat föreskrivs.
I 21 § i gränsbevakningslagen (578/2005)
föreskrivs om de polisuppgifter för upprätt-
hållande av allmän ordning och säkerhet som
ankommer på en gränsbevakningsman. I 25 §
i polislagen (493/1995) föreskrivs om rätten
att i polisuppgifter ta fast och avliva djur.
Bestämmelser om en gränsbevakningsmans
rätt att använda maktmedel i ett tjänsteupp-
drag finns i 31 § i lagen om gränsbevak-
ningsväsendets förvaltning (577/2005) och i
35 § i gränsbevakningslagen.
Jaktlagen (615/1993) och jaktförordningen
(666/1993), vilken givits med stöd av jakt-
lagen, innehåller bestämmelser om jakt samt
om fångst och dödande av icke fredade djur,
tillsyn över hundar och fångst och dödande av
fridlysta däggdjur och fåglar. Bestämmelser
om djurskydd finns i djurskyddslagen
(247/1996) och djurskyddsförordningen
(396/1996) som givits med stöd av den. I
förordningen om transport av djur
(491/1996), som givits med stöd av djur-
skyddslagen, föreskrivs om transport av djur.

2 §

Förvarande av ett omhändertaget djur

Gränsbevakningsväsendet skall med det
snaraste överlämna ett omhändertaget djur till
djurets ägare eller lagliga innehavare, till
kommunens mottagningsplats för herrelösa
djur, vilken avses i 15 § i djurskyddslagen,
eller till den lokala djurskyddsmyndigheten.
Om skötseln av gränsbevakningens andra

tjänsteuppdrag eller djurskyddsskäl förutsät-
ter det, kan ett djur tillfälligt förvaras i
gränsbevakningsväsendets utrymmen. I så-
dana fall skall vård, foder och annat som
behövs för djurets välbefinnande skaffas tills
det är möjligt att överlämna djuret i enlighet
med 1 mom.
Bestämmelser om åtgärder som hänför sig

till omhändertagande av hundar samt om
skyldigheten att ersätta kostnaderna för om-
händertagandet finns i 8 kap. i jaktlagen.

3 §

Avlivande av djur

Bestämmelser om avlivande av ett djur för
att göra slut på dess lidande finns i 14 § i
djurskyddslagen och i fråga om vilt dessutom
i 84 § i jaktlagen. Vid avlivande av djur skall
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bestämmelserna i 10 kap. i djurskyddsförord-
ningen iakttas.
I 19 § i jaktförordningen föreskrivs om
skjutvapen som får användas för att skjuta
djur. I nödsituationer, för att förhindra att ett
djurs lidande drar ut på tiden, får en
gränsbevakningsman för att avliva djuret
använda det skjutvapen han eller hon bär eller
något annat skjutvapen om gränsbevaknings-
mannen har tillräcklig skicklighet och för-
måga att använda det på ett säkert sätt.
Fredat vilt får avlivas endast om det inte
finns något annat sätt att undvika en fara eller
en betydande skada, om det inte är möjligt att
vänta på det tillstånd från en myndighet som
krävs för avlivandet och om avlivandet är
motiverat även med beaktande av djur-
skyddsaspekter.

4 §

Registrering, meddelande och intyg

I fråga om fasttagande, förvarande, avli-
vande och överlämnande av djur skall åt-
minstone följande uppgifter registreras:
1) åtgärden samt tidpunkten och platsen för
åtgärden,
2) grunden för åtgärden,

3) vilka tjänstemän som vidtagit åtgärden,
4) uppgifter om till vem eller vart djuret har

överlämnats.
Uppgifter om avlivningen skall meddelas

till djurets ägare eller lagliga innehavare och
i fråga om avlivande av vilt även till
jakträttshavaren på det sätt som föreskrivs i
83 § i jaktlagen och 39 § i jaktförordningen.
Om avlivande av fredat vilt skall dessutom
meddelas till jaktvårdsdistriktet och polisen.
Ett intyg över åtgärden skall på begäran

också lämnas till djurets ägare eller lagliga
innehavare, om inte ett intyg som givits med
stöd av någon annan bestämmelse anses
tillräckligt.

5 §

Internationella skyldigheter

Särskilda bestämmelser utfärdas om anmä-
lan av förfaranden som avviker från de
fridlysningsbestämmelser som grundar sig på
sådana internationella avtal som är bindande
för Finland.

Denna förordning träder i kraft den 1
september 2005.

Helsingfors den 25 augusti 2005

Inrikesminister Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd Tomi Vuori
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