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Inrikesministeriets förordning

223/2013

om ändring av inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets uniform och
gränsbevakningsmans kännetecken

Utfärdad i Helsingfors den 19 mars 2013

I enlighet med inrikesministeriets beslut
upphävs i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets uniform och gräns-

bevakningsmans kännetecken (654/2005) 10 § samt
ändras 2—4, 6, 8 och 11 §, av dem 11 § sådan den lyder i förordning 896/2010, som följer:

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) gränsbevakningsdräkt dräkt av föreskri-

ven modell, kvalitet och färg som har fast-
ställts för en tjänsteman vid gränsbevak-
ningsväsendet,

2) uniform dräkt av föreskriven modell,
kvalitet och färg som har fastställts för en
tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet som
tjänstgör i annan än militär befattning,

3) fältdräkt klädsel som har fastställts för
en gränsbevakningsman för användning i
gränsbevakningsväsendets operativa uppgif-
ter,

4) tjänstgöringsdräkt klädsel som har fast-
ställts för en gränsbevakningsman för an-
vändning i andra än operativa uppgifter,

5) militärdräkt en militärdräkt som avses i
45 § i lagen om försvarsmakten (551/2007)
och i de närmare bestämmelser som har utfär-
dats med stöd av den,

6) skyddsdräkt dräkt av föreskriven mo-
dell, kvalitet och färg som har fastställts för
en tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet
och som då arbetsuppgifterna eller omstän-
digheterna förutsätter det används i stället för
andra persedlar eller annan utrustning eller
utöver dem för att skydda tjänstemannen eller
dennes kläder,

7) kännetecken för gränsbevakningsman
ett tecken som fästs på gränsbevakningsdräk-
ten och som anger gränsbevakningsmannens
ställning. Kännetecknet är försett med gräns-
bevakningsväsendet emblem omgivet av tex-
ten ″RAJAVARTIOLAITOS – GRÄNSBE-
VAKNINGSVÄSENDET″,

8) gradbeteckning ett tecken som anger
militär grad eller tjänstgöringsgrad,

9) gränstruppsemblem ett tecken där em-
blemet är ett björnhuvud med svärd och gran-
ris,

10) specialemblem ett annat än i punkt
7—9 avsett emblem eller tecken som an-
vänds på persedeln,

11) bröstemblem ett emblem som fästs på
gränsbevakningsdräkten och som är försett
med Finlands flagga, personens efternamn
samt texten ″RAJAVARTIOLAITOS”,
”GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET” eller
”BORDER GUARD”.

3 §

Gränsbevakningsdräkt

Gränsbevakningsdräkten omfattar följande
helheter:

1. Tjänstgöringsdräkt

Till tjänstgöringsdräkten hör följande per-
sedlar:



1) blus, dam- och herrmodell,
2) byxor, används även med visitdräkten,

dam- och herrmodell,
3) ytterrock av 3/4 längd, används även

med visitdräkten, dam- och herrmodell,
4) kjol, används även med visitdräkten,
5) skjortblus, vit med kort ärm och med

lång ärm, dam- och herrmodell,
6) slips,
7) skärmmössa som hör till tjänstgörings-

dräkten,
8) båtmössa,
9) pälsmössa,
10) svarta lågskor,
11) svart bälte.
På tjänstgöringsdräkten fästs gränstrupp-

semblem, bröstemblem samt specialemblem.
Tillsammans med tjänstgöringsdräkten får

vid behov, under den tid som krävs för ett
uppdrag, användas den värmeisolerande
jacka och de värmeisolerande byxor samt den
skaljacka och de skalbyxor som hör till fält-
dräkten samt de specialplagg som hör till
skyddsdräkten.

2. Fältdräkt

Till fältdräkten hör följande persedlar:
1) mössa,
2) pälsmössa,
3) båtmössa,
4) skärmmössa,
5) overall, dam- och herrmodell,
6) byxor med lårfickor, dam- och herrmo-

dell,
7) shorts, dam- och herrmodell,
8) blus,
9) innerjacka,
10) polotröja,
11) pikéskjorta med kort ärm,
12) långärmad pikéskjorta med krage,

dam- och herrmodell,
13) kortärmad pikéskjorta med krage,

dam- och herrmodell,
14) T-skjorta,
15) värmeisolerande jacka,
16) värmeisolerande byxor,
17) skaljacka,
18) skalbyxor,
19) patrulldräktens byxor,
20) patrulldräktens jacka,
21) utrustningsväst, grön med gula och

orangegula fluorescerande färger, skyddsnivå
1,

22) förardräkt,
23) ylletröja,
24) hölster för VIRVE-radiotelefon,
25) innerbälte,
26) kort- och högskaftade patrullkängor.
På fältdräkten fästs dräktspecifikt
1) gränsbevakningsmans kännetecken,
2) gradbeteckningar,
3) specialemblem,
4) bröstemblem.
Tillsammans med fältdräkten får vid behov

användas den pälsmössa som hör till tjänst-
görings- eller visitdräkten.

3. Visitdräkt

Till visitdräkten hör följande persedlar:
1) upptill vit eller grön skärmmössa,
2) svart läderklädd pälsmössa,
3) ytterrock, dam- och herrmodell,
4) ytterrock av 3/4 längd, används även

med tjänstgöringsdräkt, dam- och herrmodell,
5) svart halsduk,
6) grön, svart eller blå slips,
7) kavaj, dam- och herrmodell,
8) byxor, används även med tjänstgörings-

dräkt, dam- och herrmodell,
9) kjol, används även med tjänstgörings-

dräkt,
10) grön scarf, dammodell,
11) skjortblus, vit med kort ärm och med

lång ärm, dam- och herrmodell,
12) svarta läderhandskar,
13) svart bälte,
14) svarta lågskor,
15) svarta strumpor,
16) för kvinnor dessutom hudfärgade

strumpbyxor samt pumps eller vinterstövlet-
ter.

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
som avses i 45 § i lagen om försvarsmakten
och i de bestämmelser som har utfärdats med
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stöd av den. Högtidsdräkt för gräns- och sjö-
bevakare är visitdräkten. Generaler och ami-
raler använder vit pälsmössa med högtids-
och paraddräkterna.

4 §

Uniform

Uniformen består av gränsbevakningsdräk-
ten utan gränsbevakningsmans kännetecken
eller gradbeteckningar och är avsedd för så-
dana tjänstemän vid gränsbevakningsväsen-
det som tjänstgör i annan än militär befatt-
ning.

6 §

Skyddsdräkt

Till skyddsdräkten hör följande persedlar:
1) skyddsväst,
2) skottsäker skyddsdräkt,
3) skyddsdräkt för arbete till havs,
4) regnställ,
5) specialskyddsdräkt för beredskapstrup-

per och specialgruppers personal,
6) specialskyddsdräkt för flygbesättning,
7) reflexväst, skyddsnivå 2,
8) skärskyddshandskar,
9) skyddsskor och säkerhetsskor,
10) skyddshjälm,
11) räddningsdräkt,
12) skyddsdräkt för personer i civila upp-

gifter,
13) skyddsoverall.
På skyddsdräkten kan vid behov fästas

gränsbevakningsmans kännetecken, gradbe-
teckningar och specialemblem.

8 §

Gränsbevakningsmans kännetecken och
bröstemblem

Gränsbevakningsmans kännetecken är
gränsbevakningsväsendets emblem med grön
bakgrund och gyllene figur, fäst eller brode-
rat på gränsbevakningsdräkten.

Gränsbevakningsmans kännetecken place-
ras på ärmen eller på bringan. En begräns-
ning av en gränsbevakningsmans behörighet
anges med textbeteckningen ″HARJOITTE-
LIJA – PRAKTIKANT″ eller på Åland tex-
ten ″PRAKTIKANT″, som fästs på perse-
deln.

Bröstemblemet är ett emblem med grön
bakgrund som är fäst på gränsbevaknings-
dräkten. Emblemet är försett med Finlands
flagga, personens efternamn samt texten
″RAJAVARTIOLAITOS”, ”GRÄNSBE-
VAKNINGSVÄSENDET” eller ”BORDER
GUARD” i enlighet med tjänstemannens
uppgifter och verksamhetsområden. Bröstem-
blemet fästs på bringan.

11 §

Övergångsbestämmelse

Gränsbevakningsväsendets dräkt som inte
uppfyller kraven enligt denna förordning får
användas som uniform fram till den 31 de-
cember 2017.

Denna förordning träder i kraft den 25
mars 2013.

Helsingfors den 19 mars 2013

Inrikesminister Päivi Räsänen

Lagstiftningsråd Jaana Heikkinen
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