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Valtioneuvoston asetus

314/2014

rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (651/2005) 36 §, 37 §:n 2

momentti ja 38 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 36 § osaksi asetuksissa 1354/2010 ja 1314/2013 sekä 37 §:n 2

momentti asetuksessa 1314/2013, seuraavasti:

36 §

Kurinpitoesimiehet

Rajavartiolaitoksessa sotilaskurinpidosta ja
rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetussa
laissa (255/2014) tarkoitettuja joukko-osas-
ton komentajia ovat vartioston ja vartiolento-
laivueen komentaja sekä Raja- ja merivartio-
koulun johtaja.

Kurinpitoesimiehenä kurinpitorangaistuk-
sen arestia lukuun ottamatta määrää:

1) rajavartiolaitoksen päällikkö rajavartio-
laitoksessa palvelevalle;

2) rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö ra-
javartiolaitoksen esikunnassa palvelevalle;

3) vartioston ja vartiolentolaivueen komen-
taja vartiostossa tai laivueessa palvelevalle;

4) Raja- ja merivartiokoulun johtaja kou-
lussa palvelevalle sekä rajavartijan perus-
kurssin opiskelijalle.

Asevelvollisuutta tai vapaaehtoista asepal-
velusta suorittavalle alaiselleen voi kurinpito-
esimiehenä lisäksi määrätä:

1) poistumiskiellon, varoituksen, ylimää-

räisen palveluksen ja muistutuksen vartioston
tai vartiolentolaivueen apulaiskomentaja tai
Raja- ja merivartiokoulun apulaisjohtaja
taikka osaston päällikkö;

2) varoituksen, poistumiskieltoa enintään
kymmenen vuorokautta, ylimääräisen palve-
luksen ja muistutuksen rajajääkärikomp-
panian tai erikoisrajajääkärikomppanian pääl-
likkö;

3) muistutuksen ja enintään kolme kertaa
ylimääräistä palvelusta kurinpitotehtäviin
määrätty rajavartioaseman, merivartioase-
man, osaston, rajajääkärikomppanian tai eri-
koisrajajääkärikomppanian rajavartiomies.

37 §

Sotilasrikosasian käsittely

— — — — — — — — — — — — —
Sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puo-

lustusvoimissa annetun lain 33 §:ssä tarkoite-
tun sotilaslakimiehen lausunnon antaa rajavar-
tiolaitoksessa käsiteltävässä sotilaskurinpito-
asiassa oikeustieteen muun ylemmän korkea-



koulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertai-
levan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorit-
tanut rajavartiolaitoksen esikunnan virkamies.

38 §

Sotilaskurinpitomenettelyä koskeva täytän-
töönpano ja valvonta

Sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta
puolustusvoimissa annetun lain 75 §:ssä tar-

koitettuna päiväkäskynä on rajavartiolaitok-
sen päällikön hallintoyksiköille julkaisema
päätösluettelo sekä vartioston ja vartiolento-
laivueen komentajan ja Raja- ja merivartio-
koulun johtajan hallintoyksikössään julkai-
sema päätösluettelo.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2014.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014
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