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Lag
om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005) 25 e, 25 f, 26 a

och 27 §, 28 § 1 mom. 10 punkten samt 35 och 35 a §, 
sådana de lyder, 25 e, 25 f, 26 a och 27 § samt 28 § 1 mom. 10 punkten i lag 1229/2013,

35 § delvis ändrad i lag 477/2010 och 35 a § i lagarna 477/2010 och 1229/2013, samt
fogas till 25 §, sådan den lyder i lag 1229/2013, ett nytt 4 mom. och till 28 § 1 mom.,

sådant det lyder i lag 1229/2013, en ny 11 punkt som följer:

25 §

Utbildning och undervisning vid Gräns- och sjöbevakningsskolan

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Gräns- och sjöbevakningsskolans undervisning är offentlig, om inte något annat följer

av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Gräns- och sjöbevak-
ningsskolan kan även begränsa tillträdet till undervisningen för att garantera tjänstgörings-
säkerheten eller på grund av begränsade undervisningslokaler eller av någon annan mot-
svarande grundad anledning.

25 e §

Studerandes användning av uniform

De som utbildas för en militär tjänst vid gränsbevakningsväsendet ska använda gräns-
bevakningsväsendets uniform enligt 23 § när de deltar i utbildningen.

25 f §

En studerandes skyldighet i fråga om uppträdande

På skyldigheten i fråga om uppträdande för dem som utbildas för en militär tjänst vid
gränsbevakningsväsendet tillämpas vad som föreskrivs i 20 § och vad som utfärdas genom
ett reglemente vilket utfärdas som militärt kommandomål i enlighet med 57 § i värnplikts-
lagen.

26 a §

Deltagande i annan utbildning

En tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet kan förordnas att delta i undervisning vid
Gräns- och sjöbevakningsskolan. En tjänstemans studier vid Gräns- och sjöbevaknings-
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skolan genomförs som tjänsteuppdrag. Gräns- och sjöbevakningsskolan beslutar om rätten
att delta i undervisningen.

27 §

Tjänstgöringsförbindelse

För att få delta i sådan minst två månaders utbildning till vilken man godkänns på basis
av Gräns- och sjöbevakningsskolans urvalsprov förutsätts att den studerande i början av
studierna ger en skriftlig förbindelse att han eller hon kommer att tjänstgöra vid gränsbe-
vakningsväsendet under en minimitid på högst två år räknat från den dag studierna avslu-
tas (tjänstgöringsförbindelse). 

De som utbildas eller hör till personal som flyger luftfartyg vid gränsbevakningsväsen-
det ska om så krävs ge en tjänstgöringsförbindelse för högst 14 år. Bestämmelser om den
tjänstgöringsförbindelse som gäller i fråga om utbildningsprogrammet för officerare finns
i 29 § i lagen om Försvarshögskolan.

Om en studerande på grundkursen för gränsbevakare eller den som utbildas till flygan-
de personal avbryter sina studier, vägrar ta emot en tjänst vid gränsbevakningsväsendet el-
ler om hans eller hennes studier avbryts av någon av personen själv beroende annan orsak
än sjukdom eller avsaknad av flygaregenskaper, ska han eller hon i ersättning till staten
betala ett belopp som beror på examens art eller utbildningens innehåll och som uppgår
till högst hälften av de kostnader som utbildningen orsakat staten. Beslut om att ta ut er-
sättning fattas av Gräns- och sjöbevakningsskolan.

Bestämmelserna i 3 mom. gäller också situationer där en tjänsteman vid gränsbevak-
ningsväsendet under den tid tjänstgöringsförbindelsen gäller säger upp sig, tar emot en
tjänst som avses i 65 § i statstjänstemannalagen eller sägs upp av någon av personen själv
beroende annan orsak än sjukdom eller där hans eller hennes tjänsteförhållande hävs. Be-
slut om att ta ut ersättning fattas av förvaltningsenheten. 

Ersättningen är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av ersättningen finns i la-
gen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

Närmare bestämmelser om bestämmande av ersättning enligt 3 och 4 mom. utfärdas ge-
nom förordning av inrikesministeriet.

28 §

Förlust av studierätt

Gräns- och sjöbevakningsskolan kan återkalla rätten för en studerande att delta i utbild-
ningen och undervisningen, om den studerande

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
10) inte har slutfört sina studier inom den i 25 a § 3 mom. eller undervisningsplanen

angivna maximitiden och Gräns- och sjöbevakningsskolan inte beviljar tilläggstid av sär-
skilda skäl för att slutföra studierna, 

11) skriftligen meddelar att han eller hon avslutar sina studier. 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

35 § 

Avgångsålder

Avgångsåldern i en militär tjänst vid gränsbevakningsväsendet är enligt födelseår
1) när det gäller chefen för gränsbevakningsväsendet 
a) 63 år för den som är född 1954 eller tidigare,
b) 63 år och 3 månader för den som är född 1955,
c) 63 år och 6 månader för den som är född 1956,
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d) 63 år och 9 månader för den som är född 1957,
e) 64 år för den som är född 1958,
f) 64 år och 3 månader för den som är född 1959,
g) 64 år och 6 månader för den som är född 1960,
h) 64 år och 9 månader för den som är född 1961,
i) 65 år för den som är född något av åren 1962–1964,
2) när det gäller biträdande chefen för gränsbevakningsväsendet, general, amiral, över-

ste och kommodor 
a) 60 år för den som är född 1957 eller tidigare,
b) 60 år och 3 månader för den som är född 1958,
c) 60 år och 6 månader för den som är född 1959,
d) 60 år och 9 månader för den som är född 1960,
e) 61 år för den som är född 1961,
f) 61 år och 3 månader för den som är född 1962,
g) 61 år och 6 månader för den som är född 1963,
h) 61 år och 9 månader för den som är född 1964,
i) 62 år för den som är född något av åren 1965–1967,
3) när det gäller andra officerare än de som avses i 1 eller 2 punkten samt för specia-

lofficerare, institutofficerare, gränsbevakare och sjöbevakare 
a) 55 år för den som är född 1962 eller tidigare,
b) 55 år och 3 månader för den som är född 1963,
c) 55 år och 6 månader för den som är född 1964,
d) 55 år och 9 månader för den som är född 1965,
e) 56 år för den som är född 1966,
f) 56 år och 3 månader för den som är född 1967,
g) 56 år och 6 månader för den som är född 1968,
h) 56 år och 9 månader för den som är född 1969,
i) 57 år för den som är född något av åren 1970–1972.
Avgångsåldern när det gäller specialofficerare, yngre officerare, stabsofficerare och in-

stitutofficerare som tjänstgör i uppgifter som förutsätter flygarutbildning är med avvikelse
från 1 mom.

a) 50 år för den som är född 1967 eller tidigare, dock 55 år i generals- och överstetjäns-
ter i en uppgift som förutsätter flygarutbildning,

b) 50 år och 3 månader för den som är född 1968, dock 55 år och 3 månader i generals-
och överstetjänster i en uppgift som förutsätter flygarutbildning,

c) 50 år och 6 månader för den som är född 1969, dock 55 år och 6 månader i generals-
och överstetjänster i en uppgift som förutsätter flygarutbildning,

d) 50 år och 9 månader för den som är född 1970, dock 55 år och 9 månader i generals-
och överstetjänster i en uppgift som förutsätter flygarutbildning,

e) 51 år för den som är född 1971, dock 56 år i generals- och överstetjänster i en uppgift
som förutsätter flygarutbildning,

f) 51 år och 3 månader för den som är född 1972, dock 56 år och 3 månader i generals-
och överstetjänster i en uppgift som förutsätter flygarutbildning,

g) 51 år och 6 månader för den som är född 1973, dock 56 år och 6 månader i generals-
och överstetjänster i en uppgift som förutsätter flygarutbildning,

h) 51 år och 9 månader för den som är född 1974, dock 56 år och 9 månader i generals-
och överstetjänster i en uppgift som förutsätter flygarutbildning,

i) 52 år för den som är född något av åren 1975–1977, dock 57 år i generals- och över-
stetjänster i en uppgift som förutsätter flygarutbildning.

Avgångsåldern när det gäller en chef för gränsbevakningsväsendet som är född 1965
eller senare, en biträdande chef för gränsbevakningsväsendet, general, amiral, överste och
kommodor som är född 1968 eller senare, en tjänsteman som är född 1973 eller senare och
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som tjänstgör i någon annan militär tjänst, en tjänsteman som är född 1973 eller senare och
som tjänstgör i en generals- eller överstetjänst i en uppgift som förutsätter flygarutbildning
och en annan tjänsteman som är född 1978 eller senare och som tjänstgör i en uppgift som
förutsätter flygarutbildning fastställs genom förordning av inrikesministeriet. Avgångsål-
dern fastställs genom en förordning av inrikesministeriet som utfärdas för det år då en
tjänsteman som tjänstgör i tjänsten som chef för gränsbevakningsväsendet fyller 62 år, en
tjänsteman som tjänstgör i en tjänst som biträdande chef för gränsbevakningsväsendet, ge-
neral, amiral, överste och kommodor fyller 59 år, en tjänsteman som tjänstgör i en annan
militär tjänst eller i en generals- eller överstetjänst i en uppgift som förutsätter flygarut-
bildning fyller 54 år och en annan tjänsteman som tjänstgör i en uppgift som förutsätter
flygarutbildning fyller 49 år. För en tjänsteman som tjänstgör i en militär tjänst ändras av-
gångsåldern från och med avgångsåldrarna 57–65 år, för en tjänsteman i en generals- eller
överstetjänst i en uppgift som förutsätter flygarutbildning från och med avgångsåldern
57 år och för en annan tjänsteman som tjänstgör i en uppgift som förutsätter flygarutbild-
ning från och med avgångsåldern 52 år med lika många månader som den lägsta åldern för
ålderspension ändras enligt 102 § 4 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn
(81/2016).

Bestämmelser om avgångsåldern för tjänstemän som tjänstgör i andra än militära tjäns-
ter finns i statstjänstemannalagen.

Trots det som föreskrivs ovan i denna paragraf gäller följande, om inte något annat föl-
jer av 6 mom.: 

1) 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 tjänstgö-
ringstid

a) minst 16 år är avgångsåldern 53 år,
b) minst 13 år är avgångsåldern 53 år och 4 månader,
c) minst 10 år är avgångsåldern 53 år och 8 månader,
d) minst 7 år är avgångsåldern 54 år,
e) minst 3 år är avgångsåldern 54 år och 4 månader,
2) 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,
3) för en tjänsteman som den 31 december 1992 eller före det har tjänstgjort i en annan

än en militär tjänst och som till utgången av 1994 hade till pensionstid hänförbar tjänstgö-
ringstid

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.
Avgångsåldern enligt 5 mom. stiger årligen från och med 2018, så att om den uppnås år
1) 2018 höjs avgångsåldern med tre månader,
2) 2019 höjs avgångsåldern med sex månader,
3) 2020 höjs avgångsåldern med nio månader,
4) 2021 höjs avgångsåldern med ett år,
5) 2022 höjs avgångsåldern med ett år och tre månader,
6) 2023 höjs avgångsåldern med ett år och sex månader,
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7) 2024 höjs avgångsåldern med ett år och nio månader,
8) 2025 eller senare höjs avgångsåldern med två år.
I 2 mom. avsedda uppgifter som förutsätter flygarutbildning är uppgiften som ledare för

flygverksamhet, utbildningschef vid bevakningsflygdivisionen, chefsflyglärare, chefsteo-
rilärare, flyglärare, chef för flygdivision, biträdande chef för flygdivision, flygsäkerhets-
chef, flygverksamhetsofficer, testpilot, flyggruppchef, chef för helikoptergrupp, flygoffi-
cer, pilotofficer, befälhavare på luftfartyg, styrman på luftfartyg och pilot på luftfartyg.

35 a § 

Rätt att kvarstå i tjänst efter avgångsåldern

Chefen för gränsbevakningsväsendet kan av vägande skäl och med tjänstemannens
samtycke besluta att en tjänsteman som utnämnts av någon annan än republikens president
får kvarstå i sin tjänst en viss tid efter avgångsåldern, dock högst till utgången av den må-
nad då en tjänsteman född 1957 eller tidigare fyller 68 år, en tjänsteman född något av åren
1958–1961 fyller 69 år och en tjänsteman född senare än det fyller 70 år. En tjänsteman i
en militär tjänst kan under ovan nämnda förutsättningar fortsätta högst till utgången av den
månad då han eller hon uppnår den avgångsålder som bestäms i enlighet med 35 §.

Beslutet om rätt för en tjänsteman att kvarstå i tjänsten eller ett tjänsteförhållande för
viss tid ska fattas innan tjänstemannen uppnår avgångsåldern. Ett tjänsteförhållande upp-
hör utan uppsägning, när den i 1 mom. avsedda tiden löper ut.

————
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017. 

Helsingfors den 8 september 2017

Republikens President

 Sauli Niinistö

Inrikesminister Paula Risikko
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