
Hallintoyksikkötoive (järjestys 1–7)* 
Kaakkois-Suomen rajavartiosto (K-SR) 
Pohjois-Karjalan rajavartiosto (P-KR) 
 Kainuun rajavartiosto (KR) 
Lapin rajavartiosto (LR) 
Suomenlahden merivartiosto (SLMV) 
 Länsi-Suomen merivartiosto (LSMV) 
Vartiolentolaivue (VLLV), edellytetään ilma-alusasentajan koulutusta 

*Jos et ehdottomasti halua johonkin vartiostoon, jätä kohta tyhjäksi. Tällöin sinulle EI TARJOTA opiskelupaikkaa ko. vartiostoon. Ei myöskään tilanteessa,
jossa pääsykoemenestyksesi perusteella voisit saada opiskelupaikan ko. vartiostoon. 

Henkilötiedot 
Sukunimi ja etunimet (kutsumanimi alleviivataan) 

Henkilötunnus Kansalaisuudet Asuinkunta 

Kotiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

Ammatti Äidinkieli 

Koulutus 
Liitteet (todistuksista 

jäljennökset) 
Liite 
nro 

Peruskoulutus 
 Peruskoulu 

 Lukio       

 Ylioppilastutkinto 

Lukion nimi 

Lukion päästötod. 

YO-todistus 

Ammatti-
koulutus 

Oppilaitoksen nimi ja linja 

 

Aika 
Todistus 

Korkea-
koulutus 

Oppilaitoksen nimi ja linja Aika 
Todistus 

Muu 
koulutus 

Suoritetut kurssit, kielitutkinnot, tms. Aika 
Todistukset 

Varusmies- 
palvelus tai 
naisten 
vapaaehtoinen 
asepalvelus 
suoritettu 

Sotilasarvo kotiutuessa 
Sotilaspassi 

Joukko-osasto Saapumiserä 
Palvelustod. 

Koulutus 
AUK:n todistus 

Erikoiskurssit (-koulutus) 
RUK:n todistus 

Naisten 
vapaaehtoinen 
asepalvelus 
suorittamatta 

  Olen jo hakeutunut naisten   
vapaaehtoiseen asepalvelukseen. 

Aluetoimisto, johon hakemus on lähetetty 

  Toimitan hakemuksen naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen tämän 
hakemuksen liitteenä. 

Vapaaeht. asepalv. 
hakemus 

Ajokortti 

 Ei ole  On  A  B   C  D  E 
Lisätietoja: 

HAKEMUS RAJAVARTIJAN PERUSKURSSILLE 

 
Saapumismerkinnät 
(Raja- ja merivartiokoulu täyttää) 
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Terveydentila*
Palveluskelpoisuusluokkani on A Kyllä: Ei: 

Näön tarkkuus kummassakin silmässä on vähintään 0.7 (laseitta) Kyllä: Ei: 

Värinäköni on normaali (Ishiharan värinäkötestissä enintään 2 virhettä) Kyllä: Ei: 

Kuuloaistini on normaali (kuuloluokka I-II) Kyllä: Ei: 

Minulla on krooninen sairaus tai vaikeita allergioita Kyllä:  Tarkenna alla, "Lisätietoja"   Ei: 
*Opiskelijaksi pyrkivää koskevia arkaluonteisia henkilötietoja saavat Raja- ja merivartiokoulussa käsitellä vain ne henkilöt, jotka valmistelevat tai tekevät päätöksen 
opiskelijavalinnasta (Laki Rajavartiolaitoksen hallinnosta 28 c §). Tietoja käsitellään ja säilytetään suojatusti ja hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti. 

Työkokemus (laita työtodistukset hakemuksen liitteiksi)
Nykyinen työnantaja Nykyinen tehtävä 

Lähin esimies ja puh.nro Alkamisaika (ja mahdollinen päättymisaika) 

Edelliset työnantajat Tehtävät Ajanjakso 

Rangaistukset 
Oletko ollut säilöönotettuna? 

 En      Kyllä, miksi? 

Missä ja milloin? 

Oletko saanut rangaistusmääräyksiä (=sakkoja) tai rikesakkoja? 

 En      Kyllä, rikkomus? 

Missä ja milloin? 

Onko sinua syytetty tai rangaistu tuomioistuimessa? 

 Ei  Kyllä, teko? 

Milloin ja syytteen/rangaistuksen laatu? 

Aikaisempi hakeutuminen rajavartijan peruskurssille 

 Ei  Kyllä 
Milloin? 

Lisätietoja 

Päiväys ja allekirjoitus 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. 
Aika ja paikka 

Hakijan allekirjoitus 

Antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Lisätietoja: 

Raja- ja merivartiokoulu 
Rekrytointi  
Niskapietiläntie 32 D  
55910 Imatra 

Puh. 0295 429 034  
rekrytointi.rmvk@raja.fi 
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