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Regeringens prosition till Riksdagen med förslag till lag 
om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
gränsbevakningsväsendet skall ändras så att 
benämningen befattningsofficer ändras till ins
titutofficer. Ändringen beror på att det militära 
utbildningssystemet har reviderats. Samtidigt 
föreslås att förteckningen över tjänstetyper i 
fråga om militära tjänster inom gränsbevak-

ningsväsendet samt stadgandet om utnämning
sordningen för officerare skall skrivas i en 
allmännare form. Vidare preciseras det stad
gande som innehåller en definition av begrep
pet gränsbevakningsman. Lagen avses träda i 
kraft den l mars 1992. 

MOTIVERING 

I. Nuläget och detaljmotivering 

En revision av utbildingssystemet för militär 
personal inleddes 1989 och enligt den utbildas 
befattningsofficerare numera på institutsnivå. 
Därför föreslås att tjänstebenämningen befatt
ningsofficer ändras till institutofficer. 

Den benämning som föreslås bli ändrad 
ingår i en förteckning över tjänstetyper i fråga 
om militära tjänster inom gränsbevakningsvä
sendet i 4 § ( 984/87) lagen om gränsbevak
ningsväsendeL En dylik specificering av tjäns
tetyper i lagen är ett undantag från allmänna 
praxis. Enligt 6 § statstjänstemannalagen 
(755/86) inrättas och indras nämligen tjänster 
genom förordning, och enligt 7 § kan benäm
ningen på en tjänst ändras genom förordning. 

Stuktur, ställning och utbildningssystem när 
det gäller militär personal inom gränsbevak
ningsväsendet är dock så till vida speciella att 
de har ansetts förutsätta specialarrangemang i 
detta avseende. I militära tjänster inom gräns
bevakningsväsendet som är anställda personer 
med åländsk hembygdsrätt som på grund 
härav med stöd av 34 § självstyrelselagen för 
Åland (670/51) är befriade från fullgörande av 
värnplikt. Motsvarande stadgande ingår i 12 § 
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i den nya sjävstyrelselagen för Åland (1144/91), 
som träder i kraft den l januari 1993. 

De uppgifter som hör till de militära tjäns
terna inom gränsbevakningsväsendet kräver att 
innehavaren av en sådan tjänst är av manligt 
kön. Därför skall enligt 2 § 3 mom. lagen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män (609/86) 
stadgas skärskilt om militära tjänster inom 
gränsbevakningsväsendeL Det särskilda lagrum 
som gäller typer av militära tjänster inom 
gränsbevakningsväsendet är även därför allt
jämt nödvändigt. 

Det föreslås att förteckningen över tjänste
typer samtidigt förenklas så att inte benämn
ingen på varje officertjänst räknas upp särskilt 
i lagrummet; befattningsofficerstjänsterna upp
räknas inte heller för närvarande i det. A v
sikten är att också i framtiden genom förord
ning stadga detaljerat om benämningarna på 
de militära tjänsterna för officer, institutofficer, 
specialofficer, sjöbevakare och gränsbevakare. 

På motsvarande grunder föreslås att 5 §, som 
för närvarande i detalj reglerar i vilken ordning 
officerare utnämns, skall skrivas i allmän form, 
varvid de detaljerade stadgandena överförs till 
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en förordning. Det föreslagna stadgandet är i 
sak likadant som 8 § lagen om försvarsmakten 
(402/74). 

I 16 § i gällande lag definieras begreppet 
gränsbevakningsman. I 2 § statstjänstemanna
lagen har begreppet tjänsteman definierats 
uttömmande. Därför föreslås att stadgandet 
ändras så att endast tjänstemannabegreppet 
används som utgångspunkt för definitionen av 
gränsbevakningsman. Genom förordning allt
jämt stadgas om sådana tjänster inom gräns
bevakningsväsendet vilkas innehavare är gräns
bevakningsmän. Enligt förordning skall gräns
bevakningsmän alltjämt vara militära tjänste
innehavare inom gränsbvevakningsväsendet 
samt avdelningschefen och byråchefen vid ad-

ministrativa avdelningen vid staben för gräns
bevakningsväsendeL 

2. Propositionens organisatoriska 
och ekonomiska verkningar 

Propositionen har inga organisatoriska eller 
ekonomiska verkningar. 

3. Ikrafträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den l mars 1992. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 4, 5 och 16 §§ lagen den 10 januari 1975 om gränsbevakningsväsendet (5/75), av dem 

4 § sådan den lyder i lag av den 11 december 1987 (984/87) och 5 § sådan den lyder i lag av den 
14 januari 1983 (36/83), som följer: 

4 § 
Inom gränsbevakningsväsendet kan finnas 

följande militära tjänster: officer, institutoffi
cer, specialofficer, sjöbevakare och gränsbeva
kare. Den som innehar en militär tjänst skall 
vara av manligt kön. 

5 § 
Officerare inom gränsbevakningsväsendet ut

nämns av republikens president i statsrådet 
eller vid föredragning av militära utnämnings
ärenden. 

Helsingfors den 10 januari 1992 

Militära utnämningsärenden inom gränsbe
vakningsväsendet föredras republikens presi
dent av inrikesministern. 

16 § 
Med gränsbevakningsman avses i denna lag 

en tjänsteman inom gränsbevakningsväsendet 
som tjänstgör i gränsbevakningsuppgifter, så
som därom stadgas genom förordning. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1992. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Inrikesminister Mauri Pekkarinen 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 4, 5 och 16 §§ lagen den 10 januari 1975 om gränsbevakningsväsendet (5/75), av dem 

4 § sådan den lyder i lag av den 11 december 1987 (984/87) och 5 § sådan den lyder i lag av den 
14 januari 1983 (36/83), som följer: 

Gällande lydelse 

Inom gränsbevakningsväsendet kan finnas 
följande militära tjänster: chef för gränsbevak
ningsväsendet, biträdande chef för gränsbevak
ningsväsendet, generalmajor, konteramiral, 
överste, kommodor, överstelöjtnant, kommendör
kapten, kapten, kaptenlöjtnant, premiärlöjtnant, 
löjtnant, befattningsofficer, militärövertekniker, 
militärtekniker, luftfarkostbefälhavare, sjöbeva
kare och gränsbevakare. 

Den som innehar en militär tjänst skall vara 
av manligt kön. 

Chefen och biträdande chefen för gränsbe
vakninsväsendet samt generalmajor och kontera
miral utnämns av republikens president på 
framställning av statsrådet. Övriga officerare 
utnämns av republikens president på framställ
ning av ministern för inrikesärendena vid före
dragning av militära utnämningsärenden. 

4 § 

5 § 

Föreslagen lydelse 

Inom gränsbevakningsväsendet kan finnas 
följande militära tjänster: officer, institutoffi
cer, specialofficer, sjöbevakare och gränsbeva
kare. Den som innehar en militär tjänst skall 
vara av manligt kön. 

Officerare inom gränsbevakningsäsendet ut
nämns av republikens president i statsrådet 
eller vid föredragning av militära utnämnings
ärenden. 

Militära utnämningsärenden inom gränsbe
vakningsväsendet föredras republikens presi
dent av inrikesministern. 

16 § 
Med gränsbevakningsman avses i denna lag 

den som på grund av utnämning, förordnande 
eller tjänstgöringsavtal handhar gränsbevaknings
uppgifter, såsom därom stadgas genom förord
ning. 

Med gränsbevakningsman avses i denna lag 
en tjänsteman inom gränsbevakningsväsendet 
som tjänstgör i gränsbevakningsuppgifter, så
som därom stadgas genom förordning. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1992. 




