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Lag
om ändring av gränsbevakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i gränsbevakningslagen (578/2005) 3 § 1 mom., 15 a och 15 b §, rubriken för

15 c §, 15 c § 1 mom., 15 d § och 35 a §, 
sådana de lyder, 3 § 1 mom. samt 15 a och 15 b § i lag 749/2014, rubriken för 15 c §,

15 c § 1 mom. och 15 d § i lag 425/2017 och 35 a § i lag 478/2010, som följer:

3 §

Gränsbevakningsväsendets uppgifter

Gränsbevakningsväsendets uppgift är att upprätthålla gränssäkerheten. Gränsbevak-
ningsväsendet samarbetar med andra myndigheter samt med organisationer och invånare
för att upprätthålla gränssäkerheten. Gränsbevakningsväsendet ansvarar för samarbetet
med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och sköter det internationella samarbete
som gränsbevakningsväsendets uppgifter omfattar.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

15 a § 

Assistans från Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

Statsrådets allmänna sammanträde fattar beslut om framställning av begäran till Euro-
peiska gräns- och kustbevakningsbyrån om en snabb gränsinsats som avses i artikel 15.2
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 om en europeisk gräns- och
kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (gräns-
och kustbevakningsförordningen). Om ett hot som riktas mot den allmänna ordningen, den
inre säkerheten eller folkhälsan emellertid ovillkorligen förutsätter att begäran framställs
utan dröjsmål, får begäran framställas av inrikesministern innan frågan avgörs av statsrå-
dets allmänna sammanträde.

Statsrådets allmänna sammanträde fattar beslut om åtgärder när Finland tar emot bi-
stånd som avses i artikel 19 i gräns- och kustbevakningsförordningen i en situation som
kräver brådskande insatser vid den yttre gränsen. 

Bestämmelserna om beslutsfattande i 1 mom. tillämpas om inte något annat följer av
lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd
(418/2017).
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15 b § 

Deltagande i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns verksamhet samt lämnande av 
och begäran om tekniskt eller operativt bistånd 

Beslut om att enligt artikel 17.9 i gräns- och kustbevakningsförordningen till Europeis-
ka gräns- och kustbevakningsbyrån ställa gränsbevakningsmän till förfogande för en
snabb gränsinsats fattas av chefen för gränsbevakningsväsendet inom gränserna för Fin-
lands kvot, som fastställs i gräns- och kustbevakningsförordningen.

Gränsbevakningsväsendet beslutar om sitt deltagande i Europeiska gräns- och kustbe-
vakningsbyråns andra insatser och övriga verksamhet samt inom sitt ansvarsområde om
lämnande av eller begäran om i gräns- och kustbevakningsförordningen avsett tekniskt el-
ler operativt bistånd.

Staben för gränsbevakningsväsendet är den nationella kontaktpunkt som avses i artikel
23 i gräns- och kustbevakningsförordningen.

Bestämmelserna om beslutsfattande i 2 mom. tillämpas om inte något annat följer av
lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd.

15 c § 

Gränsbevakningsväsendets deltagande i internationella uppdrag 

Gränsbevakningsväsendet beslutar om sitt deltagande i andra än i 15 b § avsedda inter-
nationella uppdrag. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

15 d §

Begäran om och lämnande av gränssäkerhetsbistånd

Gränsbevakningsväsendet är ansvarig myndighet när Finland tar emot bistånd för att
upprätthålla gränssäkerheten (gränssäkerhetsbistånd) som en del av genomförandet av ar-
tikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen eller artikel 222 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt i en situation där åtgärder enligt gräns- och kustbevakningsförord-
ningen inte blir tillämpliga.

Gränsbevakningsväsendet kan lämna gränssäkerhetsbistånd till en medlemsstat i Euro-
peiska unionen som en del av genomförandet av artikel 42.7 i fördraget om Europeiska
unionen eller artikel 222 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i en situation
där åtgärder enligt gräns- och kustbevakningsförordningen inte blir tillämpliga. 

Bestämmelser om beslutsfattandet vid begäran om och lämnande av gränssäkerhetsbi-
stånd finns i lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bi-
stånd. 

35 a § 

Befogenheter för tjänstemän som i Finland deltar i insatser och pilotprojekt som 
samordnas av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån samt tjänstemännens rätt att 

använda maktmedel

De som hör till en snabb gränsinsatsenhet som är utplacerad i Finland på Finlands be-
gäran eller med stöd av artikel 19 i gräns- och kustbevakningsförordningen och gästande
tjänstemän som deltar i gemensamma insatser och pilotprojekt i Finland har när de följer
anvisningar av en behörig finsk tjänsteman samma befogenheter att utföra uppgifter enligt
kodexen om Schengengränserna som gränsbevakningsmännen har enligt denna lag med
undantag för beslut enligt artikel 14 att neka inresa. De ovan avsedda tjänstemännen har
även rätt att använda maktmedel enligt 35 § 1 mom. i en behörig finsk tjänstemans närva-
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ro, om deras hemmedlemsstat har gett sitt samtycke och rätten inte har begränsats i den
operativa plan som avses i artikel 16 i gräns- och kustbevakningsförordningen eller i de
anvisningar enligt artikel 21 i gräns- och kustbevakningsförordningen som Finland har
meddelat.

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