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L a g

1229/2013

om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005) 2 §, 3 § 1 mom., den

finska språkdräkten i rubriken för 5 §, 5 § 2 mom., 7 § 2 och 3 mom., 9 § 2 mom., 14 och 15 §,
20 a § 2 mom., 23, 25 och 26—29 §, 31 § 1 mom., 35 a § 2 och 5 mom. samt rubriken för 36 §
och 36 § 2 mom. 3 punkten samt 3 och 4 mom.,

av dem 5 § 2 mom. och 20 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 221/2007, 31 § 1 mom. sådant
det lyder i lag 555/2007 och 35 a § 2 och 5 mom. sådana de lyder i lag 477/2010, samt

fogas till lagen nya 25 a—25 f, 26 a—26 c, 27 a, 27 b och 28 a—28 c § som följer:

2 §

Gränstrupper

I denna lag avses med gränstrupper tjänste-
män vid gränsbevakningsväsendet och perso-
ner som med stöd av värnpliktslagen
(1438/2007) har förordnats att tjänstgöra vid
gränsbevakningsväsendet eller som fullgör
frivillig militärtjänst vid gränsbevakningsvä-
sendet, och som vid effektiviserande av rikets
försvar kan anslutas till försvarsmakten.

3 §

Gränsbevakningsväsendet, chefen och
förvaltningsenheterna

Gränsbevakningsväsendet är en till statens
centralförvaltning hörande myndighet som
står under inrikesministeriets ledning och till-
syn. Gränsbevakningsväsendet leds på inri-
kesministeriet av chefen för gränsbevak-
ningsväsendet. Chefen underställda förvalt-
ningsenheter är staben för gränsbevaknings-

väsendet, gränsbevakningssektionerna, sjöbe-
vakningssektionerna, Gräns- och sjöbevak-
ningsskolan samt bevakningsflygdivisionen
(förvaltningsenheter).
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Inrikesministeriets uppgifter inom
gränsbevakningsväsendet

— — — — — — — — — — — — —
Inrikesministern avgör ärenden som gäller

indragning eller nedskärning av regionala
och lokala enheter och funktioner inom
gränsbevakningsväsendet och som är samhäl-
leligt eller ekonomiskt viktiga. Om inte något
annat föreskrivs, har chefen för gränsbevak-
ningsväsendet rätt att efter föredragning av-
göra andra förvaltningsärenden som gäller
gränsbevakningsväsendet och dess ansvars-
område och som enligt vad som föreskrivs
ska avgöras av inrikesministeriet.
— — — — — — — — — — — — —
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7 §

Beslut av republikens president i militära
kommandomål inom gränsbevakningsväsen-

det

— — — — — — — — — — — — —
Republikens president fattar utom statsrå-

det beslut i militära kommandomål som gäl-
ler gränsbevakningsväsendet efter föredrag-
ning av inrikesministern. Besluten kontrasig-
neras av inrikesministern. Vid föredrag-
ningen av ett sådant ärende har statsministern
och chefen för gränsbevakningsväsendet rätt
att vara närvarande och uttala sin uppfattning
om det.

Republikens president kan på eget initiativ
eller på framställning av inrikesministern
överföra ett militärt kommandomål för att
avgöras av presidenten i statsrådet. Då beslu-
tar presidenten om målet efter föredragning
av inrikesministern utan att statsrådet lägger
fram förslag till avgörande. Vid föredragning
av ett militärt kommandomål för presidenten
i statsrådet har chefen för gränsbevaknings-
väsendet rätt att vara närvarande och uttala
sin uppfattning om det.

9 §

Tjänsterna vid gränsbevakningsväsendet

— — — — — — — — — — — — —
Närmare bestämmelser om inrättande, änd-

ring och indragning av tjänster vid gränsbe-
vakningsväsendet samt om placering och
flyttning av tjänster inom gränsbevaknings-
väsendet utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

14 §

Förflyttning av en tjänsteman till en annan
tjänst eller uppgift

En tjänsteman vid gränsbevakningsväsen-
det är skyldig att övergå till en annan tjänst
på minst samma nivå eller också till en sådan
annan uppgift inom gränsbevakningsväsendet
som kan skötas med den utbildning som
tjänstemannen har, om en sådan förflyttning

behövs för att besätta en vakant tjänst eller
uppgift enligt gränsbevakningsväsendets de-
taljerade sammansättning eller i övrigt för att
tjänstgöringen ska kunna ordnas på ett ända-
målsenligt sätt.

Om förflyttning till en annan tjänst eller
uppgift medför att tjänstemannens tjänstgö-
ringsort ändras, ska beslutet delges tjänste-
mannen minst tre månader förväg.

I ett beslut som gäller förflyttning till en
annan tjänst eller uppgift och som medför att
tjänstemannens tjänstgöringsort ändras och i
ett beslut om förflyttning till en uppgift utan
tjänstemannens samtycke får ändring sökas
genom besvär enligt förvaltningsprocessla-
gen (586/1996). Förvaltningsdomstolens be-
slut får överklagas genom besvär endast om
högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd. Ett beslut om förflyttning ska
iakttas även om besvär anförts, om inte be-
svärsmyndigheten bestämmer något annat. I
ett annat beslut som gäller förflyttning till en
annan tjänst eller uppgift eller som gäller
förordnande av en tjänsteman till en uppgift
får ändring inte sökas genom besvär.

15 §

Gränsbevakningsmän

Gränsbevakningsmän är sådana tjänstemän
vid gränsbevakningsväsendet som fått genom
förordning av statsrådet föreskriven utbild-
ning för gränsbevakningsmän och som för-
ordnats till gränsbevakningsmän av chefen
för förvaltningsenheten.

Gränsbevakningsmännen har sådana befo-
genheter som i gränsbevakningslagen
(578/2005) eller i någon annan lag föreskrivs
för gränsbevakningsmän.

20 a §

Skiljande av en gränsbevakningsman från
tjänsteutövning för viss tid

— — — — — — — — — — — — —
Beslut om skiljande från tjänsteutövning

fattas av den utnämnande myndigheten. Om
republikens president eller statsrådet är ut-
nämnande myndighet, fattar inrikesministeri-
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et beslut om skiljande från tjänsteutövning.
Den myndighet som fattar beslut om skilj-
ande från tjänsteutövning ska inleda ärendet
senast tre månader från det att myndigheten
fick kännedom om en omständighet som kan
ge anledning till skiljande från tjänsteutöv-
ning.
— — — — — — — — — — — — —

23 §

Uniform

Den som tjänstgör i en militär tjänst vid
gränsbevakningsväsendet är skyldig att vid
tjänstgöring använda gränsbevakningsväsen-
dets uniform, om inte något annat bestäms på
grund av tjänsteuppgiftens art eller av någon
annan orsak. Andra personer än de som
tjänstgör i en militär tjänst vid gränsbevak-
ningsväsendet får inte använda en dräkt eller
ett klädesplagg som på ett förvillande sätt
liknar gränsbevakningsväsendets uniform el-
ler därtill hörande persedlar så att detta kan
ge intrycket av att bäraren är en tjänsteman i
militär tjänst vid gränsbevakningsväsendet.

Den som har förordnats till uppgiften som
gränsbevakningsman och är skyldig att an-
vända uniform ska på sin uniform ha gräns-
bevakningsmännens emblem som anger
gränsbevakningsmannens ställning, så som
närmare föreskrivs genom förordning av inri-
kesministeriet. Andra än gränsbevaknings-
män får inte använda emblem som anger
ställning, om inte chefen för gränsbevak-
ningsväsendet ger tillstånd att använda em-
blem vid teaterföreställningar eller andra
motsvarande evenemang.

Uniform och gränsbevakningsmännens
emblem får också användas vid resor i an-
knytning till tjänsteutövning och när en per-
son representerar gränsbevakningsväsendet.

Chefen för gränsbevakningsväsendet kan
tilllåta att även andra än tjänstemän som
tjänstgör i en militär tjänst använder gräns-
bevakningsväsendets uniform eller av sär-
skilda skäl ge dem tillfälligt tillstånd att an-
vända dräkt eller klädesplagg enligt 1 mom.
som liknar uniform eller därtill hörande per-
sedlar.

25 §

Utbildning och undervisning vid Gräns- och
sjöbevakningsskolan

Vid Gräns- och sjöbevakningsskolan kan
ges den utbildning som är behörighetsvillkor
för gränsbevakningsväsendets tjänster samt
kompletterande utbildning och specialutbild-
ning för gränsbevakningsväsendets personal
och andra personer. Gräns- och sjöbevak-
ningsskolan ansvarar för den forskning inom
gränsbevakningsväsendets ansvarsområde
som bedrivs vid gränsbevakningsväsendet.

Vid Gräns- och sjöbevakningsskolan kan
det inom gränsbevakningsväsendets ansvars-
område och i enlighet med vad som särskilt
avtalas med Försvarshögskolan ordnas i la-
gen om Försvarshögskolan (1121/2008) av-
sedd undervisning inom utbildningsprogram-
met för officerare, inom fortbildningen och
inom den kompletterande utbildningen.

Vid bevakningsflygdivisionen kan sådan
utbildning som behövs för gränsbevaknings-
väsendets luftfart ordnas i samarbete med
Gräns- och sjöbevakningsskolan och andra
läroanstalter.

25 a §

Allmän organisering av utbildning och
forskning inom gränsbevakningsväsendet

Chefen för gränsbevakningsväsendet fast-
ställer på framställning av staben för gränsbe-
vakningsväsendet resultatmålen och riktlin-
jerna för utbildningen och forskningen inom
gränsbevakningsväsendet samt instruktionen
för Gräns- och sjöbevakningsskolan.

I instruktionen för Gräns- och sjöbevak-
ningsskolan kan det föreskrivas om

1) utbildningens och undervisningens var-
aktighet och omfattning,

2) utbildnings- och undervisningsarrang-
emangen,

3) förfarandet för antagning av stude-
rande,

4) grunderna för bedömning av studiere-
sultat,

5) sådan inre ordning som den militära
ordningen förutsätter,

6) de studerandes fritid, ledigheter och
frånvaro,
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7) användning av Gräns- och sjöbevak-
ningsskolans lokaler och egendom, och

8) förpliktelser i anslutning till upprätthål-
lande av beredskapen.

Grundkursen för gränsbevakare räcker
högst 12 månader.

Gräns- och sjöbevakningsskolan beslutar
om Gräns- och sjöbevakningsskolans under-
visningsplaner.

25 b §

Studerande vid Gräns- och
sjöbevakningsskolan

Med studerande vid Gräns- och sjöbevak-
ningsskolan avses personer som genomgår
grundkursen för gränsbevakare och andra
som studerar vid Gräns- och sjöbevaknings-
skolan.

25 c §

Undervisnings- och examensspråk

Gräns- och sjöbevakningsskolans under-
visnings- och examensspråk är finska eller
svenska.

Studerande har rätt att i samband med an-
tagningen och i prov använda antingen finska
eller svenska. Lärdomsprovet skrivs antingen
på finska eller på svenska.

Gräns- och sjöbevakningsskolan kan be-
sluta att i undervisningen och vid avläggande
av kunskapsprov får användas också något
annat språk.

25 d §

Studerandes tystnadsplikt och tystnadsrätt

I fråga om tystnadsplikt och tystnadsrätt
för Gräns- och sjöbevakningsskolans stude-
rande iakttas 17 §.

25 e §

Studerandes användning av uniform

Studerande på grundkursen för gränsbeva-
kare ska använda gränsbevakningsväsendets
uniform enligt 23 § när de deltar i utbild-
ningen.

25 f §

En studerandes skyldighet i fråga om
uppträdande

På skyldigheten i fråga om uppträdande för
en studerande på grundkursen för gränsbeva-
kare tillämpas vad som föreskrivs i 20 § och
vad som utfärdas genom ett reglemente vilket
utfärdas som militärt kommandomål i enlig-
het med 57 § i värnpliktslagen.

26 §

Antagning till grundkursen för
gränsbevakare

Gräns- och sjöbevakningsskolan antar stu-
derande till grundkursen för gränsbevakare.
Till grundkursen kan antas en person som har
blivit godkänd i urvalsprovet och

1) är finsk medborgare,
2) har avlagt examen som avses i lagen

om anordnande av studentexamen
(672/2005), gymnasiets lärokurs eller minst
andra stadiets yrkesexamen,

3) till sitt hälsotillstånd och annars är
lämplig när det gäller att på behörigt sätt
fullgöra uppgifter inom gränsbevakningsvä-
sendet,

4) har fullgjort sin värnplikt i vapentjänst
eller frivillig militärtjänst för kvinnor vid för-
svarsmakten eller gränsbevakningsväsendet i
Finland, och

5) har körrätt minst för kategori B.
Det krav som anges i 1 mom. 4 punkten

gäller inte personer med åländsk hembygds-
rätt enligt självstyrelselagen för Åland.

Den som ansöker om att bli antagen till
grundkursen för gränsbevakare ska på det sätt
som Gräns- och sjöbevakningsskolan bestäm-
mer ge Gräns- och sjöbevakningsskolan de
uppgifter om sitt hälsotillstånd som behövs
för bedömning av om han eller hon kan antas
som studerande.

Staben för gränsbevakningsväsendet beslu-
tar om de krav som avses i 1 mom. 3 punk-
ten.

Gräns- och sjöbevakningsskolan begär om
dem som ansöker om att bli antagna till
grundkursen för gränsbevakare en sådan sä-
kerhetsutredning som avses i lagen om säker-
hetsutredningar (177/2002).
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26 a §

Deltagande i annan utbildning

En tjänsteman vid gränsbevakningsväsen-
det kan förordnas att delta i undervisning vid
Gräns- och sjöbevakningsskolan. En tjänste-
mans studier vid Gräns- och sjöbevaknings-
skolan genomförs som tjänsteuppdrag, med
undantag för grundkursen för gränsbevakare.
Gräns- och sjöbevakningsskolan beslutar om
rätten att delta i undervisningen.

26 b §

Studerandes övriga uppgifter

Staben för gränsbevakningsväsendet kan
förordna en studerande på grundkursen för
gränsbevakare som har tillräcklig utbildning
att även utföra andra uppgifter än övningar
som ingår i utbildningen, om detta behövs för
skötseln av allvarliga specialsituationer som
hör till gränsbevakningsväsendets ansvars-
område.

När en studerande på grundkursen för
gränsbevakare utför en uppgift som avses i 1
mom. ska vad som i 35 § 2 mom. i gränsbe-
vakningslagen föreskrivs om befogenheter
för den som bistår en gränsbevakningsman
tillämpas på studeranden.

26 c §

Studerandes studiesociala förmåner

Studerande på grundkursen för gränsbeva-
kare får under studietiden inkvartering, målti-
der och kläder, hälsovård på allmänläkarnivå
samt studie- och övningsmaterial kostnads-
fritt.

Till studerande på grundkursen för gräns-
bevakare kan som kostnadsersättning betalas
dagtraktamente som är minst 46 procent av
gällande heldagtraktamente för statstjänste-
män.

En studerande på grundkursen för gränsbe-
vakare har rätt att få minst två av staten
bekostade resor mellan studieorten och hem-
eller boningsorten i Finland för varje hel
studiekalendermånad. Resekostnaderna er-

sätts i enlighet med kostnaderna för det för-
månligaste allmänna fortskaffningsmedlet.
Resekostnader till och från utlandet ersätts
endast om den studerande permanent bor ut-
omlands. På motsvarande sätt ersätts rese-
kostnaderna för sådana kommenderingsresor
inom landet eller utomlands som ingår i stu-
dierna.

En grundkursstuderandes hälsovårdskost-
nader ersätts endast till den del som vårdbe-
hovet har uppkommit under en period av
närundervisning eller praktik och den stude-
rande inte har rätt till ersättning för kostna-
derna på någon annan grund.

27 §

Tjänstgöringsförbindelse

För att få delta i sådan minst två månaders
utbildning till vilken man godkänns på basis
av Gräns- och sjöbevakningsskolans urval-
sprov 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
avslutades (tjänstgöringsförbindelse). För en
person som hör till personal som flyger luft-
fartyg vid gränsbevakningsväsendet kan
tjänstgöringsförbindelsen vara högst 14 år.
Bestämmelser om den tjänstgöringsförbin-
delse som gäller i fråga om utbildningspro-
grammet för officerare finns i 29 § i lagen
om Försvarshögskolan.

Om en tjänsteman vid gränsbevakningsvä-
sendet under den tid tjänstgöringsförbindel-
sen gäller säger upp sig eller blir uppsagd
eller om en studerande på grundkursen för
gränsbevakare avbryter sina studier eller stu-
dierna avbryts av någon av personen själv
beroende annan orsak än sjukdom eller av-
saknad 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 har orsakat
staten. Närmare bestämmelser om hur ersätt-
ningen bestäms utfärdas genom förordning
av inrikesministeriet.

Om den studerande avbryter studierna eller
om studierna avbryts ska Gräns- och sjöbe-
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vakningsskolan besluta om ersättningen. Om
en tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet
säger upp sig eller blir uppsagd, ska förvalt-
ningsenheten fatta motsvarande beslut.

Ersättningen är direkt utsökbar och drivs in
på det sätt som föreskrivs i lagen om verk-
ställighet av skatter och avgifter (706/2007).

27 a §

Drogtestning

Den som ansöker om att bli antagen till
grundkursen för gränsbevakare är skyldig att
delta i ett drogtest som utförs av en legitime-
rad yrkesutbildad person och laboratorieper-
sonal inom hälso- och sjukvården innan sö-
kanden antas till grundkursen. Den som stu-
derar på grundkursen för gränsbevakare är
skyldig att på förordnande av Gräns- och
sjöbevakningsskolan delta i drogtest också
under grundkursen och under praktik som
anknyter till den, om det finns grundad anled-
ning att misstänka att den studerande uppträ-
der påverkad av rusmedel under utbildningen
eller i arbete med anknytning till praktiken.

Uppgifter från drogtest betraktas som upp-
gifter om hälsotillstånd. En legitimerad yr-
kesutbildad person inom hälso- och sjukvår-
den får överlämna skriftliga testresultat till
Gräns- och sjöbevakningsskolan.

27 b §

Studietid samt senareläggning och
avbrytande av studier

Studierna ska slutföras inom den maximi-
tid som anges i undervisningsplanen.

Gräns- och sjöbevakningsskolan kan på
ansökan av den studerande skjuta upp studie-
rätten eller avbryta studierna för högst två år.

Gräns- och sjöbevakningsskolan kan på
eget initiativ avbryta studierna för högst ett år
åt gången, om

1) den studerande har konstaterats lida av
långvarig sjukdom,

2) den studerande inte med godkänt resul-
tat kan genomföra sina studier i enlighet med
undervisningsplanen,

3) den studerande vid förundersökning är

misstänkt för brott och det misstänkta brottets
art och hur grovt det är visar att den stude-
rande är olämplig för en tjänst vid gränsbe-
vakningsväsendet eller för att delta i under-
visning eller utbildning vid Gräns- och sjöbe-
vakningsskolan och det finns synnerligen
sannolika skäl för misstanken, eller

4) det finns sådana vägande skäl som kan
jämställas med dem som nämns i 1—3 punk-
ten för avbrytande av den studerandes stu-
dier.

Den tid då studierna är avbrutna räknas
inte in i maximistudietiden.

28 §

Förlust av studierätt

Gräns- och sjöbevakningsskolan kan åter-
kalla rätten för en studerande att delta i ut-
bildningen och undervisningen, om den stu-
derande

1) inte uppfyller antagningskriterierna för
utbildningen,

2) i samband med ansökan till utbild-
ningen har lämnat sådana felaktiga eller vil-
seledande uppgifter eller hemlighållit någon
sådan omständighet om sig själv som hade
utgjort hinder för antagningen,

3) döms till straff för ett sådant brott som
visar att han eller hon är olämplig för en
tjänst vid gränsbevakningsväsendet och do-
men har vunnit laga kraft,

4) uppträder på ett sätt som är ägnat att
äventyra förtroendet för att de uppgifter som
gränsbevakningsväsendet har sköts på ett be-
hörigt sätt och en skriftlig varning inte kan
anses vara en tillräcklig påföljd,

5) till sitt hälsotillstånd inte längre är
lämplig med tanke på en saklig skötsel av
gränsbevakningsväsendets uppgifter, och för-
ändringen i hälsotillståndet bedöms vara be-
stående eller långvarig,

6) vägrar delta i drogtestning enligt 27 a §
eller i kontroller eller undersökningar enligt
28 b § 1 mom., eller lämnar ett prov som
utvisar missbruk av rusmedel,

7) inte återupptar studierna efter att den
tidsfrist som avses i 27 b § har löpt ut,

8) upprepade gånger eller på ett väsentligt
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sätt försummar att delta i undervisningen och
en skriftlig varning inte kan anses vara en
tillräcklig påföljd,

9) upprepade gånger eller på ett väsentligt
sätt bryter mot Gräns- och sjöbevakningssko-
lans instruktion eller ett reglemente som av-
ses i 25 f § och en skriftlig varning inte kan
anses vara en tillräcklig påföljd, eller

10) inte har slutfört sina studier inom den
i 25 a § 3 mom. eller undervisningsplanen
angivna maximitiden och Gräns- och sjöbe-
vakningsskolan inte beviljar tilläggstid av
särskilda skäl för att slutföra studierna.

Chefen för Gräns- och sjöbevakningssko-
lan kan ge en studerande på grundkursen för
gränsbevakare eller en vid gränsbevaknings-
väsendet anställd studerande en skriftlig var-
ning, om förlust av studierätten kan anses
oskälig med hänsyn till de omständigheter
som lett till personens beteende och som
framgår av det, bedömt som en helhet. I
stället för skriftlig varning kan det ges en
muntlig anmärkning, om detta kan anses vara
en tillräcklig påföljd. Varning eller anmärk-
ning enligt detta moment ges inte för bete-
ende för vilket påföljd kan bestämmas enligt
bestämmelserna om militärdisciplin eller en-
ligt 24 § i statstjänstemannalagen.

28 a §

Förfarandet i ärenden som gäller avbrytande
av studier, tilldelning av varning eller
anmärkning eller förlust av studierätt

Gräns- och sjöbevakningsskolan ska, innan
den beslutar om avbrytande av studier enligt
27 b §, om skriftlig varning eller anmärkning
enligt 28 § eller om förlust av studierätt spe-
cificera den gärning eller försummelse som
åtgärden grundar sig på, höra den studerande
samt skaffa annan behövlig utredning.

Om ett beslut om avbrytande av studier
eller förlust av studierätt upphävs eller un-
danröjs eller återbryts genom extraordinärt
ändringssökande, beslutar Gräns- och sjöbe-
vakningsskolan om tillgodoräknande av de
studier som den studerande fram till det har
bedrivit i samband med motsvarande studier
senare.

28 b §

Uppgifter om förlust av studierätt och
avbrytande av studier

En studerande på grundkursen för gränsbe-
vakare kan förordnas att genomgå kontroll
och undersökning som utförs av en legitime-
rad yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården i syfte att utreda hälsotillståndet,
om det finns grundad anledning att misstänka
att den studerande inte längre är lämplig med
tanke på behörig skötsel av gränsbevaknings-
väsendets uppgifter. Gräns- och sjöbevak-
ningsskolan står för kostnaderna för de kon-
troller och undersökningar som den förord-
nar.

Gräns- och sjöbevakningsskolan har trots
sekretessbestämmelserna rätt att för bedöm-
ning av studierätt av en av Gräns- och sjöbe-
vakningsskolan anvisad läkare med rätt att
självständigt utöva yrket få ett skriftligt utlå-
tande av vilket framgår att den studerande har
genomgått en kontroll eller en undersökning i
syfte att utreda hälsotillståndet samt en på
kontrollen eller undersökningen grundad be-
dömning av den studerandes funktionsför-
måga och lämplighet med hänsyn till hälso-
tillståndet att sköta gränsbevakningsväsen-
dets uppgifter på ett behörigt sätt.

Gräns- och sjöbevakningsskolan har trots
sekretessbestämmelserna rätt att av förunder-
sökningsmyndigheter, åklagare och domsto-
lar få sådana uppgifter om brottmål som gäl-
ler en studerande och som förlust av studie-
rätt eller avbrytande av studier förutsätter.

28 c §

Behandling av känsliga uppgifter

Sådana känsliga personuppgifter som av-
ses i 11 § 3 och 4 punkten i personuppgiftsla-
gen (523/1999) och som gäller studerande
och personer som ansöker om att bli antagna
som studerande får vid Gräns- och sjöbevak-
ningsskolan endast behandlas av personer
som bereder eller fattar beslut om antagning
av studerande, avbrytande av studier eller
förlust av studierätt eller som ger utlåtanden i
sådana ärenden.
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Gräns- och sjöbevakningsskolan ska för-
vara känsliga uppgifter åtskilda från övriga
personuppgifter.

Känsliga uppgifter ska avföras ur registret
omedelbart när de i lag föreskrivna uppgif-
terna inte längre förutsätter att de bevaras,
dock senast tre år efter det att de förts in i
registret.

29 §

Ändringssökande

Den som är missnöjd med ett beslut om
antagning till utbildning efter urvalsprov,
tjänstgöringsförbindelse, förordnande till
drogtestning, studiesociala förmåner för stu-
derande på grundkursen för gränsbevakare
och senareläggning av studier får begära om-
prövning hos staben för gränsbevakningsvä-
sendet i enlighet med förvaltningslagen
(434/2003). Beslut med anledning av begäran
om omprövning får överklagas genom besvär
hos förvaltningsdomstolen i enlighet med
förvaltningsprocesslagen.

En studerande som är missnöjd med ett
beslut Gräns- och sjöbevakningsskolan fattat
om bedömningen av studieprestationer eller
tillgodoräknandet av tidigare eller på annat
håll avlagda studier får begära omprövning
hos staben för gränsbevakningsväsendet
inom 30 dagar från det att den stude-
rande haft möjlighet att ta del av resultatet av
bedömningen och hur bedömningsgrun-
derna har tillämpats på honom eller henne.
Ändring i ett beslut med anledning av begä-
ran om omprövning får inte sökas genom
besvär.

Andra beslut får överklagas genom besvär
hos förvaltningsdomstolen i enlighet med
förvaltningsprocesslagen, om inte annat före-
skrivs någon annanstans i lag. Beslut om
förlust av studierätt eller avbrytande av stu-
dier kan verkställas omedelbart, om inte be-
svärsmyndigheten bestämmer något annat.

Förvaltningsdomstolens beslut enligt 1 och
3 mom. får överklagas genom besvär endast
om högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd.

31 §

Tillämpning av bestämmelserna om militära
brott

Bestämmelser om tillämpning av bestäm-
melserna om militära brott på dem som
tjänstgör i militära tjänster vid gränsbevak-
ningsväsendet och på studerande på grund-
kursen för gränsbevakare finns i 45 kap. 27 §
i strafflagen. Bestämmelser om rätten för en
gränsbevakningsman i militär tjänst att an-
vända maktmedel finns i 35 § i gränsbevak-
ningslagen, och bestämmelser om rätten för
en militärperson och militär förman att an-
vända maktmedel i 23 § i lagen om försvars-
makten (551/2007).
— — — — — — — — — — — — —

35 a §

Avgångsålder

— — — — — — — — — — — — —
Avgångsåldern för specialofficerare, yngre

officerare, stabsofficerare och institutoffice-
rare som tjänstgör i uppgifter som förutsätter
flygarutbildning är med avvikelse från 1
mom. 50 år, i generals- och överstetjänster i
en uppgift som förutsätter flygarutbildning
dock 55 år.
— — — — — — — — — — — — —

I 2 mom. avsedda uppgifter som förutsätter
flygarutbildning är uppgiften som ledare för
flygverksamhet, utbildningschef vid bevak-
ningsflygdivisionen, chefsflyglärare, chefs-
teorilärare, flyglärare, chef för flygdivision,
biträdande chef för flygdivision, flygsäker-
hetschef, flygverksamhetsofficer, testpilot,
flyggruppchef, chef för helikoptergrupp,
flygofficer, pilotofficer, befälhavare på luft-
fartyg, styrman på luftfartyg och pilot på
luftfartyg.

36 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

— — — — — — — — — — — — —
Genom förordning av statsrådet utfärdas,

med undantag för militära kommandomål,
närmare bestämmelser
— — — — — — — — — — — — —
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3) vid behov om målen för utbildningen
och undervisningen vid Gräns- och sjöbevak-
ningsskolan och vid bevakningsflygdivisio-
nen samt om bedömningsförfarandet,
— — — — — — — — — — — — —

Genom förordning av inrikesministeriet ut-
färdas närmare bestämmelser om

1) gränsbevakningsväsendets uniform och
övriga persedlar samt om de emblem som
används i samband med dem,

2) vid behov ordnande av kostnadsfritt up-
pehälle och kostnadsfri hälsovård för stude-
rande på grundkursen för gränsbevakare, om
dagpenningens belopp och utbetalningsförfa-
randet samt om ersättning för resekostnader
och om förfarandena i samband med det.

Chefen för gränsbevakningsväsendet får
meddela närmare föreskrifter om samman-
sättningen, modellen och färgen samt an-

skaffningen och användningen av gränsbe-
vakningsväsendets uniform och andra persed-
lar som används vid gränsbevakningsväsen-
det samt om de specialtecken och specialem-
blem som ska användas på uniformen och
persedlarna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
En studerande som har börjat studera på

grundkursen för gränsbevakare innan denna
lag trätt i kraft fotsätter sina studier enligt de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
Den studerande övergår till att studera i en-
lighet med denna lag, om inte han eller hon
senast den 31 december 2016 har avlagt
grundkursen för gränsbevakare enligt de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
Gräns- och sjöbevakningsskolan beslutar om
arrangemangen i samband med övergången.

Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister Lauri Ihalainen
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