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Republikens presidents förordning
om ändring av republikens presidents förordning om militära kommandomål, mili-

tära grader och tjänstgöringsgrader samt emblem, förtjänstkors och förtjänst-
medalj inom gränsbevakningsväsendet 

I enlighet med republikens presidents beslut
ändras i republikens presidents förordning om militära kommandomål, militära grader

och tjänstgöringsgrader samt emblem, förtjänstkors och förtjänstmedalj inom gränsbevak-
ningsväsendet (637/2005) 3, 5, 7 och 9 §, av dem 9 § sådan den lyder i förordning
1348/2009, som följer:

3 §

Militära grader

De militära graderna för personer som tjänstgör inom gränsbevakningsväsendet kan
vara

1) soldat, 
2) korpral, övermatros,
3) undersergeant,
4) sergeant,
5) översergeant,
6) fältväbel, båtsman,
7) överfältväbel, överbåtsman,
8) militärmästare,
9) fänrik, underlöjtnant,
10) löjtnant,
11) premiärlöjtnant,
12) kapten, kaptenlöjtnant,
13) major, kommendörkapten,
14) överstelöjtnant, kommendör,
15) överste, kommodor,
16) brigadgeneral, flottiljamiral,
17) generalmajor, konteramiral,
18) generallöjtnant, viceamiral,
19) general, amiral.
De militära graderna för personer i officerstjänst vid gränsbevakningsväsendet är de mi-

litära grader som nämns i 1 mom. 10–19 punkten. Den militära graden för personer som
avlagt officersexamen eller högre högskoleexamen för officer är dock de militära grader
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som nämns i 11–19 punkten och för personer som avlagt lägre högskoleexamen för officer
och institutofficersexamen de militära grader som nämns i 10–12 punkten.

De militära graderna för specialofficerare i militära tjänster vid gränsbevakningsväsen-
det är de militära grader som nämns i 1 mom. 10–13 punkten. Chefen för gränsbevak-
ningsväsendet bestämmer om det förled som anger verksamhetsområdet och som ska an-
vändas i samband med de militära graderna för specialofficerare.

Chefen för gränsbevakningsväsendet bestämmer vilken militär förmansställning en of-
ficers, institutofficers och specialofficers militära grad motsvarar. Chefen för gränsbevak-
ningsväsendet kan dessutom meddela föreskrifter om sådana tjänstgöringsgrader som ska
användas i stället för militära grader.

5 §

Befordran av officerare och specialofficerare

En officer som avlagt lägre högskoleexamen för officer befordras till löjtnant. 
Personer som har utnämnts till specialofficers tjänst befordras till löjtnant eller premiär-

löjtnant.

7 §

Förfarandet vid befordran

Republikens president befordrar personer som tjänstgör inom gränsbevakningsväsen-
det till fänriks och underlöjtnants grad samt till de militära grader som nämns i 3 § 1 mom.
10–19 punkten och de militära grader som avses i 3 § 3 mom. 

Chefen för en förvaltningsenhet vid gränsbevakningsväsendet befordrar personer som
tjänstgör vid den förvaltningsenheten till andra militära grader än de som avses i 1 mom.

9 § 

Tjänstgöringsgrader för gränsbevakare och sjöbevakare och grunderna för förlänande 

Tjänstgöringsgrader för den som tjänstgör som gränsbevakare eller sjöbevakare kan
vara

1) yngre gränsbevakare eller yngre sjöbevakare; en förutsättning är att grundkursen för
gränsbevakare har genomgåtts,

2) äldre gränsbevakare eller äldre sjöbevakare; en förutsättning är tjänstgöring under
minst fem år efter avlagd grundkurs,

3) övergränsbevakare eller översjöbevakare; en förutsättning är att fortsättningskursen
för gränsbevakare har genomgåtts och tjänstgöring under minst åtta år efter avlagd grund-
kurs,

4) gränsbevakningsmästare eller sjöbevakningsmästare; en förutsättning är att mästar-
kursen har genomgåtts och tjänstgöring under minst femton år efter avlagd grundkurs.

Tjänstgöringsgrad för den som vid Gräns- och sjöbevakningsskolan studerar till tjänst
som gränsbevakare är gränsbevakarstuderande. 

Tjänstgöringsgrad för den som i egenskap av hjälputbildare vid sådan utbildning av be-
väringar som sker vid gränsbevakningsväsendet anställs för viss tid i en tjänst som gräns-
bevakare är sergeant, fänrik, underlöjtnant eller kadett.

Som särskilda förutsättningar för förlänande av tjänstgöringsgrader beaktas dessutom
mängden och arten av erfarenhet av tjänstgöring, framgång i tjänstgöringsuppdrag och an-
nan lämplighet. 

————
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.
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Helsingfors den 12 juni 2015

Republikens President

 Sauli Niinistö

Inrikesminister Petteri Orpo
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