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PÄÄKIRJOITUS
KORONAVUOSI 2020
Vuosi 2020 jää historiaan koronaviruksesta, joka levisi nopeasti kautta maailman ja rantautui maaliskuussa rajulla
tavalla myös Suomeen. Hyvin lyhyessä
ajassa suomalaisten arki muuttui perusteellisesti. Nyt joulukuun alkupäiviä
elettäessä Rajavartiolaitos toimii jo yhdeksättä kuukautta poikkeuksellisissa
olosuhteissa ja tehtävissä valtakunnan
kaikilla rajoilla.
Pandemian toinen aalto vyöryy
paraikaa Euroopassa ja Venäjällä, mikä
tarkoittaa sitä, että Rajavartiolaitos jatkaa valtioneuvoston päättämällä tavalla sekä ulkorajaliikenteen rajoittamista
että sisärajavalvontaa. Matkustamisen
rajoittaminen välttämättömään on tärkeä osa valtioneuvoston hybridistrategiaa koronaviruksen torjumiseksi.
Suomi on pärjännyt pandemian torjunnassa hyvin. Kansainvälisten arvioiden
mukaan työllämme valtakunnan rajoilla
on ollut merkittävä osuus tähänastisessa onnistumisessa.
Näillä näkymin sisärajavalvonta jatkuu ainakin 12.1.2021 asti. Hallituksen
tahtotilana on luopua sisärajavalvonnasta heti, kun tilalle saadaan korvaavia kansalaisten terveysturvallisuutta
varmentavia toimia. Näiden valmistelu
jatkuu sosiaali- ja terveysministeriön
johdolla, ja toivon mukaan ne saadaan
vaikuttamaan sisärajoilla mahdollisimman pian. Sisärajavalvonnan päätyttyä
Rajavartiolaitos valmistautuu antamaan
virka-apua terveysviranomaisille valtakunnan rajoilla. Mahdollisiin virkaaputehtäviin Rajavartiolaitos kykenee
niin pitkään kuin ulkorajaliikenne pysyy
nykyisellä alhaisella tasolla.
Rajavartiolaitoksen operatiivinen
toiminta on ollut tarkassa syynissä
koronapandemian aikana. Toimintaam-

me kohdistunut laillisuusvalvojien arviointi on välttämätön ja luonnollinen
osa oikeusvaltion toimintaa. Se auttaa
meitä myös kehittämään toimintaamme. Olemme joutuneet toimimaan niin
poikkeuksellisissa oloissa, että niistä
todella kertyy oppia ja kokemuksia
laajemminkin hyödynnettäväksi.
Olen tyytyväinen ylimmiltä laillisuusvalvojilta saamaamme palautteeseen. Nopeasti kehittyneessä ja
äärimmäisen haastavassa tilanteessa sekä kovan paineen alla olemme
onnistuneet tehtävissämme myös
laillisuusvalvonnan näkökulmasta.
Oikeuskansleri totesi päätöksessään,
että sisäministeriön rajavartio-osaston
valmistelemat valtioneuvoston päätökset olivat lainmukaisia eikä niissä
puututtu ihmisille perustuslaissa turvattuun liikkumisvapauteen. Eduskunnan
apulaisoikeusasiamies totesi valtioneuvoston tekemien rajapäätösten
tarkoituksena olleen vähentää rajan
yli liikkumista koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ja siten edistää
kansalaisten perusoikeutta hengen ja
terveyden suojaan.
Parannettavaakin toiminnastamme
osoitettiin. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ilmaisi käsityksenään, että
perusoikeuksien tasapainoisempaan
toteutumiseen olisi voitu päästä, jos
rajanylittäjille olisi alusta alkaen säännönmukaisesti yhtäältä neuvottu valtioneuvoston linjausten mukaisesti,
että maastalähtö ei ole suositeltavaa,
mutta samalla olisi tuotu esille sekin,
että rajanylitys kuuluu jokaisen omaan
valinnanvapauteen. Suomen kansalaisten yleinen turvallisuus sekä hengen
ja terveyden suojan toteuttaminen on
kuitenkin tilanteessa korostunut, joten

matkustamista koskevien suositusten
antaminen on ollut perusteltua. Apulaisoikeusasiamies myös tähdensi, ettei hän epäile, etteivätkö viranomaiset
ja yksittäiset virkamiehet olisi erittäin
vaativassa ja kiireisessä tilanteessa
sekä kovassa paineessa pyrkineet tekemään asiassa parhaansa pandemian
leviämisen estämiseksi tai hidastamiseksi rajanylityspaikoilla.
Ylimmät laillisuusvalvojat kiinnittivät huomiota siihen, että rajavartiolain
asianomaisten pykälien valmistelussa
ei ole otettu huomioon nyt koetun
pandemian kaltaisia poikkeuksellisia
oloja. Tämä laillisuusvalvojien havainto
on toistunut laajemminkin pandemian
aikana. Rajavartiolaitoksessa työ lainsäädännön muutostarpeiden selvittämiseksi on jo käynnissä. Vastaavia
muutoksia jouduttaneen valmistelemaan myös yhteisiin EU-säännöksiin.
Rajavartiolaitoksessa on vuonna
2020 toki tapahtunut paljon muutakin kuin pandemian torjuntaa. Rajaturvallisuuden, meriturvallisuuden ja
kriisivalmiuden eteen on tehty lujasti
työtä. Tilanne valtakunnan rajoilla on
säilynyt vakaana. Erityisesti siihen on
vaikuttanut ulkorajaliikenteen merkittävä lasku, mikä on vähentänyt
selvästi laittoman maahantulon tapauksia. Pyrkimykset saapua maahan
laittomin keinoin todennäköisesti
nousevat nopeasti koronapandemiaa
edeltäneelle tasolle pian sen jälkeen,
kun maailmanlaajuisia liikkumisrajoituksia kyetään lieventämään. Itärajan
liikenne elpynee nopeasti pandemian hellittämisen jälkeen. Vastaavasti
lentoliikenne palautunee hitaammin.
Vakavien merionnettomuuksien riskit
tulivat kouriintuntuvasti esille syksyn

kahdessa ison matkustaja-aluksen
karilleajossa.
Koronapandemian aikana olemme
kyenneet viemään eteenpäin myös Rajavartiolaitoksen valtakunnallisia suorituskykyhankkeita. Maa- ja merirajojen
teknisen valvontajärjestelmän uusiminen etenee hankkeeseen myönnettyjen 25 miljoonan euron turvin. Hallitus on myös esittänyt tilausvaltuutta
ja ensimmäistä rahoituserää kahden
uuden ulkovartiolaivan hankintaan.
Uusilla Turva-luokan vartiolaivoilla korvattaisiin elinkaarensa päähän tuleva
Tursas-luokka. Niin ikään odotamme,
että hallitus esittäisi ohjelmansa mukaisesti tilausvaltuutta Dornier-valvontalentokoneiden uusimiseen. Valtuus
tarvittaisiin ensi vuonna, jotta hanke
saadaan pidettyä aikataulussa. Myös
toimitilahankkeita on saatu eteenpäin,
ja rakennustyöt ovat käynnistyneet
muun muassa Immolassa.
Vuoden yhteenvetona voin kiitollisin mielin todeta, että Rajavartiolaitoksen henkilöstö on suoriutunut
tehtävistään koronapandemian aikana kiitettävästi. Erityisen ylpeä olen
joukkomme nopeasta reagoinnista
ja sopeutumisesta poikkeuksellisiin

olosuhteisiin sekä ammattitaidosta ja
sitkeydestä uusien tehtävien edessä.
Tämä erinomainen työkulttuurimme on
tullut hienolla tavalla esiin kaikkialla
Rajavartiolaitoksen työyksiköissä. Moni
asia on jouduttu taudin varjossa tekemään uudella tavalla, mutta hetkeksikään marssimme ei ole pysähtynyt.
Valitettavasti tälle poikkeukselliselle
ajalle ei näy vielä loppua, mutta onneksi rohkaisevat uutiset rokotteesta
antavat meille jo toivoa paluusta normaaliin.
Hyvät rajamiehet ja -naiset, toivotan teille itse kullekin voimia tärkeään
työhönne valtakunnan maarajoilla,
merellä, koulutusyksiköissä ja esikunnissa. Toivotan jaksamista myös teidän
perheillenne ja läheisillenne, jotka ovat
osaltaan joutuneet venymään poikkeuksellisten tehtäviemme vuoksi.
Toivotan Rajan väelle ja yhteistyökumppaneille rauhaisaa joulua ja
hyvää uutta vuotta.

Kenraaliluutnantti
Pasi Kostamovaara
Rajavartiolaitoksen päällikkö
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LEDARE
CORONAÅRET 2020
År 2020 kommer att gå till historien på grund av coronaviruset som spred sig snabbt över världen och i mars
också drabbade Finland. På mycket kort tid förändrades
fnländarnas vardag i grunden. Nu i början av december
har Gränsbevakningsväsendet redan verkat i nio månader
under exceptionella förhållanden och i uppdrag vid rikets
alla gränser.
Andra vågen av pandemin härjar som bäst i Europa och
i Ryssland, vilket betyder att Gränsbevakningsväsendet fortsätter att verkställa både begränsningen av trafken över de
yttre gränserna och kontrollen vid de inre gränserna enligt
statsrådets beslut. En viktig del av statsrådets hybridstrategi
för att bekämpa coronaviruset är att begränsa resandet till
ett minimum. En bidragande orsak till att Finland har lyckats
så bra med detta är enligt internationella bedömningar vårt
arbete vid riksgränserna.
Som det nu ser ut kommer kontrollen vid de inre gränserna att pågå åtminstone till 12.1.2021. Regeringen strävar
efter att frångå kontrollen vid de inre gränserna genast när
det fnns ersättande åtgärder för att trygga medborgarnas
hälsosäkerhet. Dessa åtgärder bereds nu under ledning
av social- och hälsovårdsministeriet och kan förhoppningsvis träda i kraft vid de inre gränserna så fort som möjligt.
När kontrollen vid de inre gränserna avslutats, bereder
sig Gränsbevakningsväsendet på att ge handräckning till
hälsomyndigheterna vid riksgränserna. Gränsbevakningsväsendet har möjlighet att ge eventuell handräckning så
länge som trafken över de yttre gränserna hålls på nuvarande låga nivå.
Gränsbevakningsväsendets operativa verksamhet har
varit under lupp under coronapandemin. Laglighetsövervakarnas utvärdering av vår verksamhet är en oundviklig
och naturlig del av verksamheten i en rättsstat. Den hjälper
oss också att utveckla vår verksamhet. De exceptionella
förhållandena har varit lärorika och gett erfarenhet som
kan utnyttjas på bredare front.
Jag är nöjd med den respons som vi fått av de högsta
laglighetsövervakarna. Trots den snabbt förvärrade och extremt utmanande situationen har vi lyckats med vår uppgift
också ur laglighetsövervakningens synvinkel. Justitiekanslern konstaterade i sitt beslut att statsrådets beslut, som
bereddes av inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning,
var lagenliga utan att inskränka den i grundlagen tryggade
rörelsefriheten. Riksdagens biträdande justitieombudsman

4

RAJAMME VARTIJAT

konstaterade att avsikten med statsrådets gränsbeslut var
att minimera resandet över gränsen för att stävja spridningen av coronaviruset och därigenom främja de medborgerliga fri- och rättigheterna till skydd av liv och hälsa.
Vi fck också förbättringsförslag. Riksdagens biträdande
justitieombudsman påpekade att de medborgerliga fri- och
rättigheterna hade kunnat verkställas mer balanserat om
de som reste över gränsen från första början stadgeenligt
och i enlighet med statsrådets riktlinjer hade informerats om
rekommendationen att inte lämna landet. Samtidigt borde
det ändå ha understrukits att det hör till varje medborgares
valfrihet att resa över gränsen. De fnländska medborgarnas allmänna säkerhet och åtgärderna för att skydda liv
och hälsa har dock prioriterats och rekommendationerna
kring resande har därför varit motiverade. Biträdande justitieombudsmannen poängterade att myndigheterna och
de enskilda tjänstemännen utan tvivel har strävat efter att
göra sitt bästa för att hindra eller bromsa spridningen av
pandemin vid gränsövergångsställena.
De högsta laglighetsövervakarna fäste uppmärksamhet
vid att man vid beredningen av de ifrågavarande paragraferna i gränsbevakningslagen inte har beaktat de rådande
exceptionella förhållandena. Den här observationen har
också gjorts i fera andra sammanhang. Vid Gränsbevakningsväsendet utreds redan behoven av att ändra lagstiftningen. Sannolikt pågår också en beredning av motsvarande ändringar i de gemensamma EU-bestämmelserna.
Under 2020 har Gränsbevakningsväsendet inte bara
bekämpat pandemin, utan också arbetat med gränssäkerheten, sjösäkerheten och krisberedskapen. Tillståndet vid
riksgränserna har hållits stabilt på grund av den märkbart
minskade trafken vid de yttre gränserna, vilket har minskat
antalet olagliga inresor. När de globala reserestriktionerna
åter kan lättas, kommer försöken att ta sig in i landet på
olaglig väg sannolikt snabbt att stiga till samma nivå som
tidigare. När pandemin ger med sig torde trafken över
östgränsen snabbt öka igen, medan fygtrafken troligen
hämtar sig långsammare. Riskerna för allvarliga sjöolyckor
blev påtagliga under de två stora passagerarfartygens
grundstötningar under hösten.
Under coronapandemin har vi också kunnat driva på
Gränsbevakningsväsendets riksomfattande projekt för
utvecklande av den strategiska kapaciteten. Projektet för
utvecklande av det tekniska övervakningssystemet vid land-
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och havsgränsen fortskrider med hjälp av anslaget på 25
miljoner euro. Regeringen har också föreslagit en beställningsfullmakt och ett första fnansieringsbelopp för upphandlingen av två nya utsjöbevakningsfartyg. Avsikten är att
de nya utsjöbevakningsfartygen av Turva-klass ska ersätta
Tursas-klassen som nått slutet av sin livscykel. Dessutom
väntar vi på att regeringen i enlighet med sitt program ska
föreslå en fullmakt för att förnya Dornier-övervakningsfygplanen. Fullmakten skulle behövas nästa år för att projektet
ska hålla tidtabellen. Också lokalprojekten har gått framåt
och byggnadsarbetet har inletts bland annat i Immola.
Sammanfattningsvis kan jag med tacksamhet konstatera att Gränsbevakningsväsendets personal har fullgjort
sina uppgifter under coronapandemin med berömligt vitsord. Särskilt stolt är jag över våra medarbetares förmåga
att snabbt reagera på och anpassa sig till de exceptionella
förhållandena samt över den yrkesskicklighet och uthållighet ni visat i alla nya uppdrag. Gränsbevakningsväsendets
utmärkta arbetskultur har visat sig inom alla arbetsenheter.
I skuggan av pandemin har vi varit tvungna att göra många
saker på ett nytt sätt, men inget har kunnat stoppa oss. Tyvärr ser vi ännu inte slutet, men lyckligtvis ger de uppmuntrande nyheterna om vaccinet oss hopp om en återgång till
det normala.
Bästa gränsbevakare, jag önskar er kraft för ert viktiga
arbete vid rikets gränser, till sjöss, vid utbildningsenheterna
och staberna. Jag önskar kraft också till era familjer och
närstående som också har varit tvungna att vara fexibla
på grund av våra exceptionella uppgifter.
Jag önskar Gränsbevakningsväsendets personal och alla
våra samarbetspartner en fridfull jul och ett gott nytt år.

Chef för Gränsbevakningsväsendet
Generallöjtnant
Pasi Kostamovaara

The year 2020 will be remembered for the coronavirus,
which spread rapidly all over the world and took hold in Finland in March. The daily lives of people in Finland changed
drastically. Now, in December, the Finnish Border Guard
has operated in exceptional circumstances on all national
borders for a total nine months.
The second wave of the pandemic is rolling over Europe
and Russia, and we will continue to control the border trafc
at both external and internal borders in accordance with the
Government decisions. Travel restrictions are an important
element in the Government’s hybrid strategy to prevent the
coronavirus from spreading. Finland has managed well in
this preventive work. Our work at the national borders has
played a major role in the success so far.
In 2020, the Finnish Border Guard has been active in
other felds as well. Plenty of work has been done for enhanced border security, maritime safety and crisis preparedness. The situation on our national borders has remained
stable. This is largely due to the signifcantly reduced external border trafc and the subsequent decrease in the
number of illegal entries. It is likely that attempts to illegally
enter the country will rise rapidly to the level preceding the
coronavirus pandemic as soon as the global travel restrictions can be lifted. Trafc on the eastern border will probably
recover quickly once the pandemic alleviates, whereas air
trafc is assumed to recover at a slower pace. The risks of
severe maritime accidents were tangible when two large
passenger ships ran aground in the autumn.
To sum up this year, I can gratefully state that, during
the pandemic, the personnel of the Finnish Border Guard
have performed their duties excellently. The end to this exceptional period is unfortunately not yet in sight, but the
promising news about vaccinations gives us hope of a return
to normality.
I wish all the personnel at the Finnish Border Guard as well
as our partners and stakeholders peaceful holidays and a
happy new year.
Lieutenant General
Pasi Kostamovaara
Chief of the Finnish Border Guard
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TEKSTI: Ilkka Herranen KUVA: Raja

Kansalaispalvelua
poikkeusoloissa
Valtakunnallinen neuvontapalvelu on osoittanut
toimivuutensa ja tarpeellisuutensa.

T

utkijoiden jo pitkään ennustama
pandemia muuttui abstraktista
epämääräisestä kauhukuvasta
totiseksi todeksi alkuvuodesta 2020 koronapandemian levittyä ympäri maailman, myös Suomeen.
Sain puhelinsoiton maaliskuisena
maanantaina ehdittyäni olla sotilaseläkkeelläni reilut kaksi kuukautta. ”Tuletko
huomenna takaisin töihin?” minulta kysyttiin. Saatuani hämmästykseltäni selvitettyä, mistä oli kyse, vastasin että voin
tullakin. Sen enempää kuin soittaja en
itsekään tuolloin voinut edes kuvitella,
mitä tulisin seuraavat yhdeksän kuukautta
tekemään.
Töihin tulo tuttuun ympäristöön, joskin täysin uusiin töihin viestintäyksikössä,
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oli helppoa. Nostan hattua ja kumarran
syvään niille valmisteluille, jotka puolestani oli tehty ja näin saatu paluuni äärimmäisen joustavaksi. Toimisto, tietokoneet,
kulkuoikeudet ja puhelin – kaikki oli valmiina. Ryhdyin heti selvittämään minulle
suunnitellun tehtävän sisältöä tietämättä,
että seuraava päivä muuttaisi taas kaiken.
Valtioneuvosto palautti sisärajavalvonnan 19.3.2020 ja rajoitti ulkorajaliikennettä. Toisena työpäivänäni 18.3.
päätettiin perustaa neuvontapuhelin,
jossa vastattaisiin seuraavana päivänä
voimaan tulevien päätösten aiheuttamiin
kysymyksiin. Puhelinpäivystys ikään kuin
tipahti syliini, eikä se ole toistaiseksi irti
lähtenyt. Alussa vallalla oli narratiivi,
jonka mukaan puhelinpalvelun tarve

hiipuu muutamassa päivässä, kun ihmiset saavat tietoja matkustusrajoitusten
merkityksestä. Tähän itsekin uskoin pari
päivää. Kuinka väärässä saatoimmekaan
olla! Tiedon tarve jatkuu pohjattomana
niin kauan kuin poikkeusjärjestelyjä on
voimassa.

Matkustusrajoitukset herättävät
kysymyksiä
Mikä ihmisiä sitten matkustamisessa
askarruttaa? Yksinkertaisesti voi sanoa,
että kaikki. Saanko, voinko, uskallanko?
Saanko matkustaa Ruotsiin, Espanjaan,
Itävaltaan? Voinko hakea koiranpennun
Venäjältä, Ruotsista, Suomesta? Uskallammeko matkustaa lomamatkalle Itävaltaan? Saammeko matkustaa Suomeen

COVID-19-poikkeustilanne

hautajaisiin? Saanko matkustaa seurustelukumppanini luokse Suomeen? Voimmeko matkustaa Suomen kautta Norjaan,
Venäjälle, Kiinaan?
Hallituksen matkustusrajoitukset
muuttuivat muutaman viikon välein, ja
tiedotustilaisuuksien jälkeiset päivät näkyivät rajuina piikkeinä yhteydenottojen
määrissä. Tiedotustilaisuudet herättivät
poikkeuksetta enemmän kysymyksiä kuin
antoivat vastauksia, ja sama on jatkunut
aina näihin päiviin saakka. Puheluita riitti
maaliskuun puolivälistä heinäkuun loppuun keskiarvolla 86 puhelua/päivä.
Rajavartiolaitoksen esikunnan kansalaispalvelupuhelin ei ollut Rajavartiolaitoksen ainoa palvelupiste. Myös LänsiSuomen ja Suomenlahden merivartiostot
sekä Kaakkois-Suomen ja Lapin rajavartiostot saivat huomattavan määrän puheluita ja sähköpostikysymyksiä. Valtioneuvoston päätösten käytännön seuraukset
paljastuivat puhelinpalvelussa.
Keväällä tehty päätös laivamatkustamisen pysäyttämisestä hankaloitti
monen suomalaisen elämää. Matkustusrajoitukset olivat jo ennen tätä päätöstä
varsin tiukat, eikä laivoilla matkustettu
Suomeen kevein perustein. Rajoituspäätöksen johdosta kymmenet iäkkäät
Suomen kansalaiset soittivat ja kertoivat
palauumatkansa vaikeutuneen jo ostettujen laivalippujen käytyä kelpaamattomiksi reitillä Travemünde–Helsinki.
Nämä usein jopa 80-vuotiaat ikäihmiset
joutuivat Suomeen päästäkseen ajamaan
Espanjasta palatessaan Tanskan ja Ruotsin
läpi ja kiertämään Haaparannan ja Tornion kautta kotimatkallaan. Samanlainen
haitta muodostui myös varsin suurelle
joukolle Suomessa työskenteleviä virolaisia sairaanhoitajia ja lääkäreitä. Suomen
suuntaan ei voinut matkustaa laivalla, eikä
lentoja juuri ollut.

Kuuma linja antaa vastauksia
Jo varhaisessa vaiheessa oli havaintoja siitä, että palvelutasomme ja antamamme
vastaukset kansalaisten kysymyksiin eivät
aina olleet yhteismitallisia. Heinäkuussa

tehtiin lopulta päätös kaikkien yhteydenottojen keskittämisestä Rajavartiolaitoksen esikuntaan ja valtakunnallisen
viestintäryhmän perustamisesta.
Ryhmä aloitti toimintansa 3.8.2020.
Sen tavoitteena oli yhtenäisen ja koordinoidun viestin välittäminen tiedon tarvitsijoille. Ryhmään koottiin 13 virkamiestä
Kaakkois-Suomen rajavartiostosta, Suomenlahden ja Länsi-Suomen merivartiostoista ja Rajavartiolaitoksen esikunnasta.
Toiminta alkoi kahden kuukauden kokeiluna. Palvelua tuotetaan virka-aikana,
minkä voidaan katsoa riittävän hyvin. Palvelua on tuotettu keväästä asti suomen,
ruotsin ja englannin kielellä. Ryhmä on
saavuttanut sen toiminnalle asetetut tavoitteet.
Samat murheet jatkuvat edelleen, ja
ihmisten tarve matkustaa on melkoinen.
Vaikka Suomeen suuntautuvat turistimatkat eivät ole sallittuja, on ihmisillä monia hyväksyttäviä syitä matkustaa tänne.

Rajavartiolaitos on palvellut matkustajien
tietotarpeita koko matkustusrajoitusajan
maaliskuulta alkaen julkaisemalla nettisivuillaan uusia ohjeita matkustamisesta
Suomeen sitä mukaa, kun muutoksia on
tullut. Rajoitukset ovat Schengen-maista
lievempiä kuin kolmansista maista. Säännökset ovat tulkinnanvaraisia, joten ei ole
ihme, ettei soittaja ole aina ymmärtänyt
lukemaansa. Monesti soittaja ei ole edes
lukenut ohjeita.
Muutaman päivän kestoiseksi oletettu palvelu on osoittanut toimivuutensa
ja tarpeellisuutensa. Valtakunnallisessa
viestintäryhmässä työskentelee motivoitunut ja ammattitaitoinen joukko rajavartijoita. Palvelua jatketaan vuoden loppuun
ja tarpeen vaatiessa myös pidempään.

Kirjoittaja majuri Ilkka Herranen on tehnyt pitkän uran Rajavartiolaitoksen esikunnassa rajaturvallisuusasiantuntijana.
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TEKSTI: Kirsti Helin KUVAT: Juha Saari, Juha Halonen

Osasto Inarin toimintaa
poikkeusoloissa
Ensin hiljeni liikenne Venäjän rajalla ja
sitten Norjan rajalla.

K

oronapandemian aikana Venäjän vastaisen rajan rajanylitysliikenne on vähentynyt lähes
olemattomiin. Itärajan pohjoisimmalla
rajanylityspaikalla Raja-Joosepissa rajan
ylittää vain muutama rekka päivässä eikä
henkilöliikennettä ole nimeksikään.
– Hiljaista on, kertoo rajavartioaseman päällikkö, kapteeni Kimmo Louhelainen. – Normaalioloissa Raja-Joosepin
raja-aseman kautta kulkee päivittäin noin
200 henkilöautoa vuorokaudessa ja muutama rekka. Viikonloppuisin on vähän
vilkkaampaa, lähinnä ostosmatkalaisia
Muurmanskin alueelta Inariin ja Rovaniemelle.
Lapin rajavartiostossa rajojen valvonta on jaettu kahteen osastoon, Muonioon ja Inariin.
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Osasto Inari on muodostettu Ivalon
ja Raja-Joosepin rajavartioasemista. Venäjän rajaa osastolla on valvottavana 130
kilometriä ja Norjan rajasta niin sanottu
päälaen osuus eli noin 400 kilometriä.

Toimintaa Norjan rajalle
Sisärajavalvonnan myötä osasto Inarin
toiminnan painopiste siirtyi Norjan rajalle, jonne perustettiin virallisia rajanylityspaikkoja. Tilapäisiä raja-asemia on
rakennettu paikkoihin, joissa ei ole voitu
tukeutua Tullin rakennuksiin. Osaston
vastuulla on neljä ylikulkupaikkaa Norjan
puolelle: Karigasniemi, Utsjoki, Nuorgam
ja Näätämö.
– Kaikki maahan saapuva liikenne
pysäytetään ja maasta lähtevälle liikenteelle tehdään pistokokein tarkastuksia,

kertoo Kimmo Louhelainen. – Kullakin
asemalla työskentelee yksi partio päivällä
ja toinen yöllä eli neljällä rajanylityspaikalla yhteensä 16 rajavartijaa vuorokaudessa. Rotaatiota kun pyöritetään, vaaditaan useamman kymmenen rajavartijan
resurssi. Koko sisärajavalvonnan ajan
olemme saaneet kiitettävästi vahvistusta
muista Rajavartiolaitoksen yksiköistä.
Kaikki maarajavartiostot ja evp-rajavartijat ovat tukeneet meitä.
Sisärajavalvonnan ohjeistus on muuttunut jo useampaan kertaan. Kuinka hyvin matkustajat pysyvät ajan tasalla matkustuksen rajoituksista?
Louhelainen kertoo, että kansalaiset
niin Norjan kuin Suomen puolella ovat
melko hyvin tietoisia kulloisistakin matkustusrajoituksista. – Harvoin tulee enää

COVID-19-poikkeustilanne

Isokivenvaara Nuorgamin kylän läheisyydessä

eteen tilanteita, joissa pitäisi matkustaja
käännyttää rajalta. Maaliskuussa sisärajatarkastusten tultua voimaan meille tuli
paljon puhelinsoittoja, mutta nyt ihmiset
osaavat jo hakea tietoa raja.fi-sivuilta.

Norjan raja hiljeni
Rajoitetun liikenteen aikana Inarin osaston neljällä rajanylityspaikalla on kulkenut
henkilöautoja ja rekkoja yhteensä 250–
1000 vuorokaudessa. Suomen puolella on
isoja marketteja, joissa norjalaiset käyvät
päivittäin ostoksilla ja tuovat pääosan rajakauppojen liikevaihdosta. Ostomatkat
ovat olleet mahdollisia myös koronaaikana rajayhteisön ansiosta, joka sallii
rajan ylitykset rajan molemmin puolin
asuville ihmisille.
Suomen ja Norjan samoin kuin Suomen ja Ruotsin raja-alueille määriteltiin
Suomen aloitteesta syyskuussa 2020 kuntapohjaiset rajayhteisöt, mikä on helpottanut molemmin puolin rajaa asuvien
ihmisten liikkumista sisärajavalvonnan
aikana. Asukkaat voivat vapaammin ylittää valtakunnan rajan, esimerkiksi käydä
töissä ja sukuloimassa. Lähtökohtaisesti
matkustajan pitää pystyä osoittamaan,

Länsi- ja pohjoisrajan rajanylityspaikat.
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RajaJooseppiin
uusi rajaasema

Länsirajalla Muonion rajavartioaseman partiot suorittavat rajanylityspaikkojen
välisellä alueella rajavalvontaa.

että hän kuuluu rajayhteisöön asuinpaikkansa perusteella.
Rajayhteisöjä ovat Ruotsissa Haaparannan, Ylitornion, Pajalan ja Kiirunan
kunnat, Norjassa Omasvuonon, Kaivuvuonon, Raisin, Koutokeinon, Kaarasjoen, Tenon, Uuniemen ja Etelä-Varangin
kunnat ja Suomessa Tornion, Ylitornion,
Pellon, Kolarin, Muonion, Enontekiön,
Inarin ja Utsjoen kunnat.
Tilanne Norjan rajalla muuttui kuitenkin marraskuun alussa, kun Norja
muutti maahantulosäännöksiään ja Suomi
joutui ns. pandemian punaiselle listalle.
Mikäli Norjan oman maan kansalaiset
käyvät Suomen puolella joutuvat he 10
päivän ajaksi viranomaisten järjestämään
karanteenihotelliin. Suomesta Norjan
puolelle matkustavilta puolestaan vaaditaan edeltävän 72 tunnin aikana otettu
puhdas koronatesti. Norjan rajalle jäi enää
vain työmatka- ja tavaraliikennettä. Tämä
oli tilanne tätä juttua kirjoitettaessa joulukuun ensimmäisellä viikolla.

Sisärajavalvonnan opit ja
vaikutukset
Raja-Joosepin rajavartioaseman päällikkö
Kimmo Louhelainen sanoo, että sisärajavalvonta on tuonut paljon uutta kokemusta riskienhallinnasta ja erilaisista toi-
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mintamalleista pandemiatilanteessa. Tätä
arvokasta osaamista voidaan hyödyntää
missä tahansa kriisiajan johtamisessa. –
Organisaatiomme osaa entistä paremmin
järjestellä toimintoja ja hallita erilaisia
kriisitilanteita.
Pandemia-aika on vähentänyt ihmisten kanssakäymistä kaikkialla yhteiskunnassa ja myös rajavalvonnan kollegoiden
kesken. – Normaalioloissa meillä on
Venäjän rajavartiopalvelun kanssa säännölliset tapaamiset ja teemme yhteistä
partiointia. Korona-aikana säännölliset
kokoukset ovat tauolla ja rajavalvontaan
liittyvät asiat hoidetaan puhelimitse tai
rajalla turvaetäisyydet säilyttäen, Louhelainen kertoo.
– Norjan suuntaan rajavalvonnan
yhteistyön hoitaa Lapin rajavartioston
esikunta Rovaniemellä. Heillä on säännölliset neuvotteluyhteydet Norjan Finnmarkin läänin poliisin kanssa, mutta nekin
tapaamiset on viety nyt minimiin.
Lapin matkailuelinkeino on jo useiden
vuosien ajan ollut pitkälti ulkomaisten vieraiden varassa. Eniten matkailijoita on saapunut Iso-Britanniasta. Schengen-alueen
ulkopuolelta tulevina he ovat työllistäneet
eniten Lapin rajavartioston väkeä. Nyt korona-aikana lähes kaikki ulkomaanliikenne
Lapin lentokentille on loppunut.

Raja-Joosepin rajanylityspaikalle
rakennetaan uusi asemarakennus,
jonka molemmin puolin tulee kaistatarkastuskatokset. Rakentaminen
aloitettiin kesällä 2020 maatöillä, ja
uudet tilat on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 alussa. Tiloihin
sijoittuu Raja-Joosepin rajavartioston lisäksi Tulli.
Rajavartiosto toimii tällä hetkellä
vanhan asemarakennuksen sisäilmaongelmien takia väistötiloissa.
Raja-Joosepin rajavartioasema
sijaitsee Inarin kunnassa 50 kilometrin päässä Ivalon taajamasta.
Raja-Joosepissa on toiminut rajavartioasema vuodesta 1945 lähtien.
Rajaliikenne rajanylityspaikan kautta
alkoi 1960-luvulla.

– Tämän talven matkailukausi Lapissa näyttää kovin rauhalliselta normaalitilanteeseen verrattuna, toteaa Louhelainen. – Meillä on kuitenkin koko ajan
valmius tehdä rajatarkastuksia toimintaalueemme lentoasemalla Ivalossa ja tarvittaessa myös Rovaniemen asemalla.
–Tällä hetkellä Ivalon kentälle tulee
joitakin työmatkoihin liittyviä lentoja,
joilla saapuu ihmisiä esimerkiksi tekemään autojen talvitestausta. He menevät täällä omiin työpisteisiinsä ja toimivat
karanteeninomaisissa oloissa. Lapissa on
useita yrityksiä, jotka vuokraavat ratoja
kansainvälisille autojen ja renkaiden valmistajille, mutta se ei kuitenkaan Lapin
matkailuelinkeinoa kovin paljon palvele,
Louhelainen toteaa.

COVID-19-poikkeustilanne
TEKSTI: Kirsti Helin KUVAT: Kirsti Helin ja Petri Hämäläinen

Osasto Muonion toimintaa
poikkeusoloissa
Sisärajavalvonnan aikana Muonion osaston työnkuva
on muuttunut täysin.

L

apin rajavartioston Muonion osastolla on valvottavanaan Ruotsin
vastaisella rajalla viisi rajanylityspaikkaa (Kaaresuvanto, Muonio, Kolari,
Pello, Ylitornio) ja Norjan rajalla kaksi
(Kilpisjärvi ja Kivilompolo).
– Jokaisella rajanylityspaikalla on
24/7-päivystys. Vilkkaimpia ylityspaikkoja
ovat Ylitornio ja Pello, joissa on tuhansia

rajanylittäjiä vuorokaudessa, kertoo Muonion rajavartioaseman päällikkö, kapteeni
Petri Hämäläinen.
Rajatarkastuksessa matkustajan tulee
todistaa henkilöllisyytensä joko passilla,
henkilökortilla tai vähintään ajokortilla ja
selvittää, miksi on tulossa Suomeen.
– Matkustaja voi vaikka sanoa, että
hän menee tapaamaan perhettään, ruok-

kimaan hevosta, korjaamaan autoa jne.
Rajatarkastajan tulee aina arvioida, täyttyvätkö maahantulon edellytykset. Monella
raja-asemalla rajayhteisön asukkaat ovat
tulleet tutuiksi ja rajatarkastaja näkee jo
kaukaa, kuka ”Pekka” tai ”Göran” on tulossa, Hämäläinen kuvaa.
Rajatarkastukset länsirajalla olivat
päivittäistä työtä ennen vuotta 2001, jol-
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loin Suomi liittyi Schengen-sopimukseen.
Raja-alueilla on edelleen muutamia entisiä rajatarkastusasemia, joita on nyt Lapin
rajavartiosto voinut hyödyntää. Lisäksi
rajatarkastajien käytössä on Tullin rakennuksia ja tilapäistiloja konteissa.
– Normaalioloissa asemaamme
työllistävät eniten ulkorajatarkastukset
Kittilän ja Enontekiön lentoasemilla
marraskuulta huhtikuulle. Korona-aikana
ulkomainen liikenne lentoasemille on
loppunut lähes kokonaan. Jonkin verran
käymme tekemässä sisärajatarkastuksia
lähinnä maahan saapuville kilpahiihtäjille ja työmatkalaisille, kertoo Petri Hämäläinen.

Vahvistusta itärajalta
Keväällä sisärajavalvonnan alussa, kun
rajanylityspaikoilla ja niiden välialueilla oli enemmän valvottavaa, Muonion
osastolla oli töissä yhteensä noin 70
rajatarkastajaa. Tällä hetkellä rajanylityspaikkojen päivävahvuus on yhteensä
noin 40.
– Onneksemme Venäjän rajan liikenne on ollut vähäistä ja olemme saaneet
lisävahvistusta Lappiin Kaakkois-Suomen,
Pohjois-Karjalan ja Kainuun rajavartiostosta. Tällä hetkellä Muonio saa tukea
Ruotsin rajalle Kaakkois-Suomen rajavartiostosta ja Norjan rajalle Kainuun rajavartiostosta. Rajavartijoiden työkomennukset ovat noin viikon mittaisia. Aluksi
tänne saatiin hyvin vapaaehtoisia, mutta
poikkeustilanteen pitkittyessä siinä on
ollut vähän haasteita, kertoo Hämäläinen.
Työkomennukselle tulevat majoittuvat pääasiassa paikallisten matkailuyrittäjien mökeissä. Petri Hämäläinen kiittelee
Lapin rajavartioston esikuntaa, joka on
tehnyt paljon töitä majoitussopimusten
kanssa. Vuokrasopimuksia on tarvinnut
vähän väliä muuttaa kulloisenkin rajatilanteen mukaan. Etenkin Norjan rajalla
majoituksen tarve on vaihdellut.
Muonion osaston johdon työaika
kuluu suurelta osin sisärajavalvonnan
organisointiin: on tukevien joukkojen
johtamista, päivittäistä raportointia ja
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– Sisärajavalvonnan aikana olemme joutuneet tekemään maastapoistamiskirjauksia
yhteensä 14 henkilölle, kertoo Muonion rajavartioaseman päällikkö Petri Hämäläinen.

kansalaiskyselyihin vastaamista sekä varautumista nopeasti muuttuviin sisärajavalvonnan ohjeisiin.
Omat partiot opastavat tukevia joukkoja, valvovat liikennettä ylikulkupaikoilla
ja toimivat tehtävissä, jotka normaalistikin kuuluvat Muonion rajavartioaseman
toimintaan, kuten lentoaseman rajatarkastuksissa, ensivastetehtävissä, maastoalueen valvonnassa sekä yhteispartioissa
muiden viranomaisten kanssa.
– Eniten valvontaa ja pelastustehtäviä
tarvitaan Kilpisjärven seudulla. Poikkeuksellisissa olosuhteissa ihmisiä eksyy ja
olemme ainoa yksikkö Lapin rajavartiostossa, jolla on ensivastevalmius. Valvontaa
ja etsimistyötä helpottavat Vartiolentolaivueen helikopterit ja nykyisin enenevässä
määrin droonit, Hämäläinen kertoo.

Kansainväliset kilpaurheilijat
erikoisluvalla Lappiin
Lähes ainoita Lapin ulkomaalaisvieraita
tänä talvena ovat olleet kansainväliset
maastohiihtäjät ja pujottelijat. Muonion

Oloksen hiihtokeskuksessa on ollut satoja
kansainvälisiä hiihtäjiä valmentautumassa
maailmancupin kisaan, joka järjestettiin
Rukalla 27.–29.11.
Kittilän Levillä puolestaan järjestettiin 21.–22.11. pujottelun maailmancupin
avauskilpailut, joihin osallistui pari sataa
kilpailijaa.
– Vaikka Lapissa alkutalvi on ollut
poikkeuksellisen lauha ja lumeton, Oloksen hiihtokeskuksessa on huippuolosuhteet harjoitteluun. Lumi on kuivaa ja se
kestää hyvin vesisadetta. Samoin Levillä
on tehty hyvä pohja kilparinteeseen, kertoo Petri Hämäläinen.
– Ulkomaiset kilpahiihtäjät tulevat
maahan Rajavartiolaitoksen myöntämällä
poikkeusluvalla. Heiltä vaaditaan puhtaat
koronatestit maahan tullessa ja he saavat
liikkua vain rajoitetulla alueella.
Zürichistä suoralla lennolla Levin
maailmancupiin saapuneille alppihiihtäjille ja huoltoryhmien jäsenille tehtiin
koronatestit Kittilän lentokentällä. Kaikki
180 tulijaa testattiin negatiivisiksi. Sen si-

Rajavartijat Sakari Mattila ja Aleksi Hämäläinen Kaakkois-Suomen rajavartiostosta ovat tukemassa sisarajavalvontaa Muonion
rajatarkastusasemalla.

jaan yksi maanteitse kisakylään saapunut
urheilija testattiin positiiviseksi ja henkilö
sekä altistuneet asetettiin karanteeniin.

Sisärajatarkastuksen opit
Muonion rajavartioaseman päällikkö Petri
Hämäläinen toteaa, että sisärajavalvonnan
aika on ollut koko Rajavartiolaitokselle ja
Lapin rajavartiostolle hyvää harjoitusta.
– Olemme nähneet konkreettisesti, mitä
sisärajavalvonta vaatii, millaista infraa
meillä pitää olla ja kuinka meidän pitää
muokata toimintaamme. Haastavaa ja
mielenkiintoista tämä on ollut!
– Tärkeintä on, ettei ihmisiä sairastu
viruksen aiheuttamaan tautiin. Noudatamme hallituksen antamia ohjeita ja
rajatarkastajillamme pitää olla selkeät
tiedot kulloisistakin maahantulorajoituksista. Vääjäämättä tulee välillä ilkeä olo,
kun täytyy evätä ihmisten maahanpääsy,
vaikka he olisivat vain turistina tulossa
tutustumaan Suomen Lappiin, Petri Hämäläinen summaa.

Muonion osaston rajavartijat kävivät Kittilän lentoasemalla tarkastamassa pujottelun
maailmancupiin osallistuvien matkustusasiakirjat. Kaikki tulijat joutuivat myös
koronatestiin.
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TEKSTI: Tapani Lintula KUVAT: Kainuun rajavartiosto

Evp-rajavartijoilla on
rautainen kokemus
Reservistä rajavartiotehtäviin palanneet evp-rajavartijat saivat
Kainuun rajavartiostossa tiiviin perehdytyskoulutuksen.

M

aaliskuussa 2020 moni asia
muuttui ja tapahtui nopealla
vauhdilla. Koronavirus-pandemia johti toimenpiteisiin myös Kainuun
rajavartiostossa, vaikka sen toimialueelle
tauti ei ollut vielä varsinaisesti ulottunut.
Suomen rajoilla siirryttiin nopeasti uuteen tilanteeseen ja Schengen-alueen
sisärajavalvonta palautettiin.
Sisärajavalvonnan palauttaminen
ei tapahtunut itsestään vaan siihen vaadittiin runsaasti Rajan resursseja. Myös
Kainuun rajavartioston väelle komennusmatkat pohjoiseen ovat tulleet tutuiksi.
Samaan aikaan rajaturvallisuustyön arki
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itärajalla ei ole kadonnut mihinkään, vaan
vaatii edelleen tekijänsä myös uudessa
tilanteessa. Vaikka erilaisilla järjestelyillä
rajavalvontatyöstä saatiinkin myös Kainuussa irrotettua henkilöstöä rajavalvontatehtäviin Tornioon, Kilpisjärvelle
ja Kivilompoloon, osoittautui noin 50
komennusvahvuuden kokoaminen rajaasemien arkea haastavaksi.
Tilanteessa tarvittiinkin tukea reserviin siirtyneistä Kainuun rajavartioston
entisistä rajavartijoista eli niin kutsutuista
evp-reserviläisistä, joista 11 henkeä rekrytoitiin takaisin töihin nopealla aikataululla. Pitkän työkokemuksen rajavartio-

laitoksessa keränneet evp-reserviläiset
omasivat rautaisen kokemuksen, jota
palauteltiin mieliin ja hyppysiin ennen
kenttätoimintaan paluuta.

Kolmipäiväinen koulutus
Kun päätökset sisärajavalvontaan siirtymisestä etenivät maaliskuun puolivälissä
ja sovittiin evp-reservin töihin paluusta,
Kainuun rajavartioston henkilöstötoimisto ryhtyi yhteistyössä voimankäytön
kouluttajien kanssa valmistelemaan kertaus- ja perehdytyskoulutusta.
Rivakalla aikataululla muovautuikin
kolmipäiväinen työhön perehdytysoh-

COVID-19-poikkeustilanne

Evp-reserviläisten koulutusjaksoon kuului
henkilökohtaisen virka-aseen tasokokeet, jotka
suoritettiin Kuusamossa Sarvilammen ampumaradalla.

Suurin osa keväällä komennuksilla aloittaneista evp-reserviläisistä jatkaa edelleen Rajavartiolaitoksen eri tehtävissä.
Arvo Moilanen ja Pertti Torvinen vastaanottamassa marraskuussa ensilunta Kilpisjärvellä.

jelma, johon evp-reserviläiset osallistuivat ennen siirtymistään rajavalvonnan
tehtäviin. Samalla sapluunalla Kainuun
rajavartiosto perehdytti myös Lapin rajavartioston reservistä työhön palanneet
evp-reserviläiset kahden käytäntöön
orientoituneen koulutuspäivän osalta.
Kolmipäiväinen koulutusjakso aloitettiin Kainuun rajavartioston esikunnasta
Kajaanista. Ensimmäisenä koulutuspäivänä evp-reserviläiset saivat esikunnassa
tilannekatsauksen vallitsevasta tilanteesta
ja henkilöstöasioista. Samalla kertaa tehtiin myös tehtävään vaadittava varustaminen keskusvarastolla. Seuraavat kaksi
koulutuspäivää toteutettiin Kuusamon
rajavartioasemalla ja ampumaradalla
Kuusamon Sarvilammella. Jälkimmäisten koulutuspäivien keskeisenä sisältönä

olivat rajavartijan työhön liittyvien toimivaltuuksien ja voimankäytön kertaus
sekä työturvallisuusasiat. Käytännössä
tämä tarkoitti säädösten sekä virka-aseen
ja fyysiseen voimankäyttöön liittyvien asioiden kertaamista.
Koulutuksessa kerrattiin viestivälineiden käyttöä ja taktista hätäensiapua.
Myös tilannetoimintaa erilaisissa partiotilanteissa kerrattiin käytännön harjoitusten muodossa. Koulutuspäivien
yhteydessä suoritettiin henkilökohtaisen
virka-aseen tasokokeet.

perehdytyksen työtehtäviinsä ja toimivat
asemien rajavartiointityössä.
Komennusten jatkuessa evp-reserviläiset ovat olleet myös tärkeä osa komennushenkilöstöä Norjan ja Ruotsin rajoilla.
Yhteensä kertauskoulutukseen osallistui talven, kevään ja kesän aikana Kainuun
rajavartiostossa 13 Kainuun rajavartioston
sekä 16 Lapin rajavartioston evp-reserviläistä, joista suurin osa jatkaa yhä Rajavartiolaitoksen eri tehtävissä.

Jatkoperehdytys
rajavartioasemilla
Tiiviin ja kattavan koulutusjakson jälkeen
kertauskoulutetut evp-reserviläiset siirtyivät rajavartioasemille, joissa he saivat
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TEKSTI: Veera Savelius KUVAT: Sami Pesonen, Tommi Harju-Autti, Juha Saari

Vanhempi rajavartija Mikko Tarsa
Nuorgamin rajanylityspaikalla.

Komennuksilla kokemusta
keräämässä ympäri Suomen
”Kun on mahdollisuus saada vaihtelua työhön,
niin ehdottomasti lähden!” totesi rajavartija Pasi Hämäläinen.

K

aakkois-Suomen rajavartiostossa
on ollut moni valmis lähtemään
vapaaehtoisesti ja useampaan kertaan komennuksille ympäri Suomen. Mitä
erilaisempiin paikkoihin pääsee, sen mielekkäämpää työ on. Komennukset antavat
myös uutta näkemystä omaan työhön.
Oma elämäntilanne on monin paikoin sanellut sen, onko ilmoittautunut vapaaehtoiseksi vai ei. Kaksi viikkoa poissa
kotoa vaatii omat järjestelynsä, varsinkin
kun ennen työvuorosuunnittelua ei voi
tietää, milloin komennus alkaa ja milloin
se loppuu. Haasteita esiintyy varsinkin
rajavartijoilla, joilla on pieniä lapsia, tai
pariskunnilla, kun molemmat ovat Rajalla
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töissä. Senkin takia on ollut hyvä, että niin
monet ovat olleet vapaaehtoisia. Eräskin
henkilö kertoi olleensa maaliskuun jälkeen omalla virkapaikallaan vain yhdeksän päivää.
Toisaalta osa on myös nähnyt komennukset yhtenä työtehtävänä muiden
joukossa. – Koronan vaikutus on meidän
ammatissamme kuitenkin aika pieni, pitää vain asennoitua, että tämäkin tehtävä
pitää tehdä, toteaa rajavartija Atte Jääskeläinen.
Komennuksilla on ollut monta hyvää
puolta. Kärkeen nousee ehdottomasti niiden tarjoama vaihtelu perustyöhön verrattuna, pääsee hetkeksi irti aseman ru-

tiinista. Myös oma ammattitaito kehittyy
kokonaisuutena erilaisessa ympäristössä
ja erilaisia tehtäviä tehdessä. Rajatarkastustehtävissä työskentelevät rajavartijat
pääsevät komennuksilla tutustumaan
myös rajavalvontapuoleen sekä esimerkiksi merivartijoiden työhön. Komennuksilla kohdataan ja tutustutaan kollegoihin
ympäri Suomea.
– Sain hirveästi ymmärrystä siitä,
mitä esimerkiksi länsirajalla tehdään, ja
millaista on olla milläkin virkapaikalla
töissä, kertoo rajavartija Maija Valkeapää.
Lisäksi yhtenä hyvänä puolena ovat
tietenkin päivärahat!

COVID-19-poikkeustilanne

”KAAKKOISRAJALLA OLI HYVINKIN HILJAISTA,
JOTEN OLI HYVÄ SAUMA KÄYDÄ IHMETTELEMÄSSÄ
ESIMERKIKSI LAPIN TALVEA.” – JERE RINNE

Komennukset tuovat
kokonaiskuvaa
Komennusten avulla hahmottaa paremmin Rajavartiolaitoksen kokonaiskentän.
Työ komennuksilla on paljolti samaa
kuin omassa työssäkin. Ehkä suurimpana
erona ovat työn puitteet, jotka ovat usein
tilapäisratkaisuja. Tornio on melkein kuin
itärajan rajanylityspaikka, paitsi että infrastruktuuri puuttuu ja tarkastukset ovat
sisärajalla erilaisia kuin ulkorajalla. Varsinkin aluksi tarkastuspaikkana toimi usein
partioauto.
– Itärajalla tarkastukset ovat arkipäivää, mutta sisärajatarkastuksissa pitää
saada itselleen ajatusmalli, että nyt ollaan
ehkäisemässä tartuntataudin leviämistä
ja suhteuttaa tarkastukset siihen, kuvaa
Atte Jääskeläinen.
Kieli on yksi erottava tekijä, kun lähdetään itärajalta länsirajalle. Kaakossa valtaosa asiakkaista on venäjänkielisiä, kun
taas länsirajalla on suomen- ja ruotsinkielisiä. Ahvenanmaa on vielä oma lukunsa,
sillä vaikka esimerkiksi Torniossa toimitaan osittain ruotsiksi, on Ahvenanmaa
kokonaan yksikielinen.
– Äkkiä ammattiruotsi kuitenkin palautui mieleen ja sitä pystyi käyttämään
sekä tarkastuksia suorittamaan, kunhan
vain uskalsi puhua, kertoo Atte Jääskeläinen.

Länsirajaa ei enää ylitettykään
vapaasti
Torniossa, jossa ihmiset ovat tottuneet
kulkemaan vapaasti, muutos oli paikallisille ihmisille suuri, kun rajan yli menoa

rajoitettiinkin. Rajavartijat joutuivat ajattelemaan asiaa asiakaslähtöisesti. Lisäksi
Torniossa oli hektisempää kuin itärajalla,
päivässä oli paljon enemmän asiakaskontakteja, ja asiakasprofiili oli erittäin laaja
verrattuna itärajaan. Poliisille annettava
virka-apu ja muut viranomaistehtävät
laajensivat tehtävien ja tilanteiden kirjoa
entisestään. Haastaviakin tilanteita tuli
vastaan enemmän kuin, mihin oli perustyössä tottunut, ja työturvallisuuden rooli
korostui. Oma lukunsa on tietenkin ollut
myös välimatka, olivathan kaakonkulmalaiset melkeinpä niin kaukana kotoa kuin
Suomen rajojen sisällä vain pääsee.
Itärajalla asiakas tietää rajatarkastukseen tullessaan, mistä on kysymys. Länsirajalla taas se, että kaupunki pistetään
kahtia, aiheuttaa helposti ristiriitoja ja
tilanteet saattavat myös kärjistyä. Rajavartijalta vaaditaan ammattitaitoa, ettei hän
provosoidu ja että jaksaa toistella samoja
asioita päivästä toiseen.
– Jotkut asiakkaat ovat tulleet suurin
piirtein silmille, ja osa taas on ollut kiitollisia toiminnastamme, kertoo rajavartija
Pasi Hämäläinen.
Sääolosuhteet komennuspaikoilla
ovat tuoneet toimintaan omat haasteensa.
Lapissa oli komennusten alkaessa maaliskuussa täysi talvi. Lunta oli tuntureiden
välissä yli metri, ja aluksi rajavartijat työskentelivät partioautoissaan. Kun paikalle
saatiin vuokrakontti, alkoivat työskentelyolosuhteet parantua. Aluksi komennuksilla haasteellista oli myös perehdytys,
että saatiin riittävästi tietoa säädöksistä
ja linjauksista kaikille.

Komennus Helsinkiin
kansalaisviestinnän pariin
Sisärajavalvonnan lisäksi komennukselle on voinut lähteä myös Helsinkiin
kansalaisviestinnän pariin. Kansalaisille
vastaaminen on aivan eri tavalla palkitsevaa työtä kuin esimerkiksi Torniossa
oleminen. Palaute tulee välittömästi.
Asiakasta pystytään auttamaan helposti,
ja kun asiakas saa hyvää palvelua, hän on
kiitollinen.
Työkavereiden lisäksi tehtävässä parasta onkin auttaminen. Kansalaisia neuvottaessa ollaan irrallaan operatiivisesta
toiminnasta, vaikka juuri sitä toiminnalla
tuetaan. Kansalaiskyselyihin vastaaminen
helpottaa kollegoiden arkea rajalla, kun
sinne ei tule niin paljon selvitettäviä tapauksia. Vaihtelu piristää, ja päivät kuluvat nopeasti, kun soittoja ja sähköposteja
tulee varsin vilkkaasti.
Kansalaisviestinnässä haastavin tekijä on ollut Valtioneuvosto. – Aluksi
kuulimme päätökset kansalaisten kanssa
samaan aikaan, ja heti alkoivat puhelimet
soida, eikä meillä ollut vielä linjauksia,
kertoo Pasi Hämäläinen.
Asiakkaiden kysymät tilanteet ovat
olleet hyvinkin monimutkaisia. Koska
rajanylityslupaa ei voida puhelimessa
antaa, vaan päätös tehdään aina rajalla,
ei asiakasta pystytä auttamaan niin hyvin
kuin haluttaisiin, vaan asia jää auki. Asiakas tarvitsisi tiedon pääseekö maahan,
kannattaako lähteä vaikka Argentiinasta
Suomeen mukaan synnytykseen, jos maahanpääsy ei ole varma. Myös poikkeukset
ja erityisryhmät ovat haastavia, koska kel-
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Nuorgamin rajanylityspaikka.

lään ei aina ole vastausta jokaiseen tilanteeseen. Ihmiset myös kyselevät milloin
pääsee Suomeen: ”Pääseekö ensi viikolla,
ensi kuussa tai tulevana vuonna?” ja kellään ei ole antaa heille vastausta.
Erityisen hyvää kansalaisviestinnän
tiimissä on kehittävä ote, palautetta tulee
eri tahoilta ja kaikki viedään eteenpäin.
Kysymyksiäkin tulee välillä ihan laidasta
laitaan: ”Miten rajalla tarkastettiin passeja
vuonna 1907?”

Kaikenlaisia tilanteita tulee
vastaan
Komennuksella olleet kertovat, että länsirajan rajanylityspaikoilla sattui kaikenlaista, oli huumerikollisia ja läpiajoja.
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– Komennusmiesten majapaikoissa
oli luteita ja homeongelmia, joita sitten
selviteltiin, kertoo rajavartija Jere Rinne.
Ahvenanmaalla taas erikoisuutena
on kielen lisäksi paikallinen lainsäädäntö, joka asettaa rajoituksia rajavartijoiden toimivaltuuksiin. Rajavartijat eivät saa toimia sisämaassa samalla tavalla
kuin muualla, jos esimerkiksi tapahtui
läpiajo, rajavartijat eivät saaneet lähteä
perään tai puuttua asiaan. Poliisin täytyi
erikseen tätä pyytää, ennen kuin voitiin
toimia.
– Kerran iäkäs asiakas ajeli pysäytyskehotuksista huolimatta ohi koko tarkastuksesta, ja poliisi kävi sitten häntä
jututtamassa Rajan pyynnöstä. Lopulta

tilanteessa selviteltiin, tarvitsisiko miehen
enää ollenkaan ajella autolla, muistelee
Atte Jääskeläinen.
– Mieleenpainuvin yksittäinen asiakastilanne oli, kun kohtasimme ensipartiona itsetuhoisen henkilön, joka pyrki
Suomeen rajanylityspaikkojen ulkopuolelta. Se oli henkisesti vaativa työtehtävä,
miten otetaan tilanne haltuun ja estetään
välitön vaara. Tapahtuma päättyi lopulta
onnellisesti, sillä viranomaisyhteistyön
avulla hänet saatettiin Suomen kautta
Ruotsin viranomaisten haltuun, kertoo
Maija Valkeapää.
– Joka paikassa oli myös omat paikalliset persoonallisuutensa, jotka kävivät
päivittäin jututtamassa rajavartijoita, hy-

COVID-19-poikkeustilanne

”TÄLLAISET KOMENNUSKOKEMUKSET
OVAT AINUTLAATUISIA LAITOKSEN JA
YKSITTÄISEN RAJAVARTIJAN HISTORIASSA.”
– MAIJA VALKEAPÄÄ

viä keskusteluja saatiin aikaisiksi, kertoo
Pasi Hämäläinen.
Pääasiassa komennukset tuntuvat
sujuneen rauhallisesti, vaikka joitain vakaviakin tapauksia on sattunut.

Kokemuksella pärjää ja hyvät
duunikaverit ovat voimavara
Komennukset tuovat laajemmin kokemusta ja suhteellisuudentajua kuin asemien välinen työkierto. Komennuksilla
esiin nousevat myös asiakaspalvelutaidot, inhimillisyys ja asiakkaan rooliin
asettuminen. Pitää harkita, miten asia
saataisiin hoidettua ohjeiden mukaan
parhaalla mahdollisella tavalla. Myös soveltamaan on päässyt paljon enemmän
kuin perustyössä. Työturvallisuudenkin
merkitys on tullut käsin kosketeltavaksi
komennuksilla.
– Komennukset avasivat entisestään sitä, kuinka moninaista rajavartijan
työ voi olla ja että rajavartijoita tarvitaan
hyvin erilaisissa tehtävissä, sanoo Maija
Valkeapää.
– Komennukset ja tämä tilanne ovat
hyvä muistutus itselle, kollegoille ja yleisölle, mikä meidän ammattimme oikeasti
on. Olemme poikkeustilan viranomainen,
emme vain liukuhihnatyöntekijöitä lintukodossa asemalla. Meidän täytyy mennä
sinne, missä tarvitaan silloinkin, kun
muut menevät turvaan poikkeusoloissa,
korostaa Pasi Hämäläinen.

Revontulia Nuorgamissa.

On erittäin hyvä, että mahdollisimman moni lähtee komennuksille ja näkee
sisärajavalvonnan ympäristön ja lainalaisuudet. Vuorovaikutustaidot ovat todella
tärkeitä kaikissa työtehtävissä, emme voi
enää vain hiihtää, suunnistaa ja poimia
korvasieniä. Rajavartijan täytyy sopeutua
monenlaisiin tilanteisiin, ja vaikka se ei

aina siltä tunnu, meillä on yhteiskunnassa
hyvin merkittävä rooli kansan turvallisuuden näkökulmasta.

Artikkelia varten on haastateltu myös
muita kuin tekstissä mainittuja henkilöitä.
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TEKSTI: Päivi Kaasinen ja Kirsti Helin KUVAT: Raja ja Risto Raveala

Reserviin siirtyvä koiratoimintaupseeri Ari Raitanen:

Pehmeillä koulutusmetodeilla saadaan aktiivisia
ja motivoituneita rajakoiria

A

ri Raitanen on uudistetun rajakoirakoulutuksen pioneeri. Hän
on ollut kehittämässä koirakoulutusta, jossa hyödynnetään positiivista
vahvistamista ja pehmeitä koulutusmenetelmiä.
– Aikoinaan teimme paljon yhteistyötä Suomen Palveluskoiraliiton ja
Saksanpaimenkoiraliiton kanssa, ja innokkaimmat koiramiehet osallistuivat
erilaisiin seminaareihin ulkomailla. Sitä
kautta saimme arvokasta tietotaitoa,
jonka avulla rajakoirien koulutusta lähdettiin kehittämään. Ulkomailta saadut
hyvät opit ovatkin nykyisen koulutuksen perusta ja kansainväliset verkostot
on pidettävä jatkossakin kunnossa, sanoo
Raitanen.
– Koulutuksen tavoitteena on, että
koirista kehittyy aktiivisia, motivoituneita
ja ongelmanratkaisukykyisiä. Tavoitteeseen päästään positiivisella vahvistamisella eli koiraa palkitaan toivotusta käytöksestä. Pehmeällä koulutusmetodilla
oppiminen on tehokasta ja sillä saadaan
luotettavasti toimivia koiria.
Vaikka maastorajoille on lisätty tekniikkaa, koiran hajuaistia ja jäljenilmaisua
ei voi korvata tekniikalla. Samoin henkilöiden maastoetsinnässä koira on korvaamaton apu. – Ehkä tulevaisuudessa joku
keksii laitteen, joka voi skannata hajuja,
mutta laite pitää säännöllisesti kalibroida,
kun taas koiran hajuaisti vain paranee käytössä, Raitanen vertaa.
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– Arvostan vahvaa ja varmaa koiraa, sanoo reserviin siirtyvä
koiratoimintaupseeri Ari Raitanen vierellään hänen yhdeksänvuotias
saksanpaimenkoiransa.

Rajakoiratoiminta 100 vuotta

Koiranohjaajat koulutetaan Raja- ja merivartiokoulun koiranohjaajan peruskurssilla.

Koirat aina mukana elämässä
Nyt reserviin siirtyvä koiratoimintaupseeri Ari Raitanen kertoo, että koirat ovat
aina olleet mukana hänen elämässään. –
Isäni oli rajavartija ja asuimme PohjoisKarjalassa Onkamon rajavartioasemalla.
Meillä oli perheessä saksanpaimenkoira
ja näin jo pikkupoikana, kuinka koiria
koulutetaan.
– Arvostan vahvaa ja varmaa koiraa, joka pystyy rauhoittumaan ja on itsevarma. Mieleenpainuvin rajakoira on
ollut saksanpaimenkoirauros Bacteroides
Xabarovsk eli Kimmo. Se vartioi Suomen itärajaa Simpeleellä Kannaskosken

vartiolla ja voitti maailmanmestaruuden
suojelussa.
Koiraohjaajat kouluttavat rajakoiransa itse pennusta lähtien. Koiranohjaajat puolestaan koulutetaan Raja- ja
merivartiokoululla Imatralla vuosittain
järjestettävillä koiranohjaajan peruskursseilla.
– Hyvä koiraohjaaja osaa lukea omaa
koiraansa ja mahdollisesti myös muiden
ohjaajien koiria. Hän auttaa koulutuksessa
nuorempia ohjaajia ja opastaa heitä oikeaan suuntaan, Raitanen sanoo.
Rajavartiolaitos on aikoinaan harjoittanut itse myös koirien kasvatustoimin-

taa. Ari Raitanen toteaa, että menneeseen
ei kannata palata. – Suomesta ja muualta
Euroopasta löytyy hyviä koirankasvattajia.
Ari Raitanen on vastannut Rajavartiolaitoksen koiratoiminnasta koiratoimintaupseerina vuodesta 1989 lähtien.
Hän on tyytyväinen Rajan koiranohjaajiin ja rajakoiriin ja toivottaa menestystä
uudelle koiratoimintaupseerille.
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TEKSTI: Juha Rotonen KUVAT: Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Suuri seikkailu ja rajakoiran
totinen tehtävä Posiolla
Rajakoirat ovat turvanamme kaikissa olosuhteissa,
silloinkin kun laitteista ja välineistä ei ole apua.

V

arttuneemmat lukijat muistavat
2000-luvun alkupuolelta suositun tv-sarjan Suuri Seikkailu,
jonka jaksot päättyivät juontaja Taru
Valkeapään sanoihin: ”Posio vaikenee,
mutta vain hetkeksi.”
Jätetään vanhan muistelut taustalle
ja palataan ajassa taaksepäin lokakuun
puoleenväliin kuluvaa vuotta. Nyt ei ollut
kyse suuresta seikkailusta, vaan totisesta
tehtävästä Posiolla.
Tiistai-iltana 14.10.2020 Lapin poliisin Tunturi 1 pyysi virka-apua etsintätehtävään Posiolle. Pariskunta oli eksynyt
päivällä maastoon. Hätäpuhelussa he olivat kertoneet, että ovat märissä vaatteissa
ja molemmilla puhelimen akku vähissä.
Tämän jälkeen henkilöihin ei ollut saatu
yhteyttä.
Tyypillisimmin maastossa tapahtuville etsintätehtäville Rajavartiolaitoksen resursseista osallistuvat ilma-alusten
lisäksi koirapartiot. Tässä tapauksessa
hälytettiin tehtävään nopeimpana ilmaaluksena Finnguard-lentokone Turun tukikohdasta. Dornier saapui etsintäalueelle
pari tuntia hälytyksestä. Ilmailusää oli jo
lähtötilanteessa heikko ja voimistuva lumisade heikensi näkyvyyden entisestään,
joten Finnguard vapautettiin tehtävästä.
Käytössä oli myös kaksi poliisin droonia,
mutta säätilanteen vuoksi niistäkään ei
ollut hyötyä.

Työkalupakin ässä: taitava
rajakoira
Onneksi työkalupakista löytyy vielä se
rajamiehen paras ystävä: rajakoira. Sak22
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Henkilö löydetty, tällä kertaa Rajavartiolaitoksen koiramestaruuskilpailuissa 2018.
Henkilö on kätkeytyneenä koiran ja ohjaajan etupuolella.

Rajakoiratoiminta 100 vuotta

SAKSANPAIMENKOIRAUROS JAPA
• Jahkkas Panther, FI25651/13
• Syntymäaika 6.4.2013
• Tuottaa turvallisuuspalveluja
Lapin rajavartiostossa ja turvaa
rajaa Sallan rajavartioasemalla.
• Viettänyt ensimmäisen vuotensa kasvatuksessa ja koulutuksessa ammattiopisto Lappiassa, Louen toimipisteessä.
• Suorittanut Rajavartiolaitoksen
tasotestit hyväksytysti 2015.
sanpaimenkoirauros Japa, kennelnimeltään Jahkkas Panther, käskettiin yhdessä
ohjaajansa Hannu Jussilan ja partiokaveri Seppo Koivuniemen kanssa Sallan
rajavartioasemalta vaativaan etsintätehtävään.
Japa se ei olekaan mikään eilisen
teeren koira. Japa on yksi harvoista projektikoirista, joita Lapin rajavartiostoon
tuotettiin yhteistoiminnassa ammattiopisto Lappian kanssa. Japa on kolunnut
urallaan tapahtumia ja kisoja. Väliin on
käyty turvaamassa Euroopan unionin
eteläisiä rajoja ja hauskuutettu someväkeä koiramaisilla tempuilla. Kuitenkin
Japa on omimmillaan lappilaisessa metsämaastossa, kuten ohjaajansakin.
Mutta palataanpa itse etsintään.
Pimeys on laskeutunut kairaan. Laajan
etsintäalueen peittää sumuvaippa ja sadetta tulee kaikissa olomuodoissa. Haastetta lisäävät alueella aiemmin liikkuneet
metsästäjät, jotka ovat koirineen jättäneet
ylimääräisiä hajuja maastoon. Kaiken tämän lisäksi alueella on heikot viestiliikenneyhteydet. Tässä tilanteessa saattaisi
äkkikoira sanoa: ei pysty, liian hapokasta.
”Turvana kaikissa olosuhteissa”, ajattelee
spu Japa ja suuntaa kirsun kohti synkkää
koillislappilaista metsää.
Maassa olevasta tuoreesta lumivaipasta huolimatta hajuja tulvii koiran

nenään. ”Onneksi tämä ei ole minulle
eikä tuolle liinan päässä olevalle ukolle
enää mitään uutta. Olihan se eka kerralla
ihmeellistä haistella koskemattomalla lumipinnalla jälkeä. Esikunnan ukko järjesti
muutama vuosi sitten jälkiharjoitukseen
vastaavat olosuhteet; hyvä että järjesti, eipähän tarvitse nyt ihmetellä olosuhteita”,
ajattelee Japa ja jatkaa sitkeästi eteenpäin.

• Lapin rajavartioston rajakoiramestari 2018 ja Rajavartiolaitoksen neljänneksi paras koira
samana vuonna.

Koirakon saumaton yhteistyö
tuottaa tulosta
Vuorokausi on vaihtunut ja kaksitoista kilometriä on jo edetty, kun nokkaan tulvii
uusi tuoksu. Tästä on päivällä kulkenut
ihminen, siitä ei ole epäilystäkään, ilmaisee Japa ohjaajalleen. Saumaton koiran ja
miehen yhteistyö tuottaa jälleen tulosta.
Tassu kevenee rasituksesta huolimatta
ja kilometrin kulkemisen jälkeen Japa
havaitsee kaksi henkilöä edessään: etsittävät henkilöt ovat löytyneet.
Etsintä päättyi tällä kertaa onnellisesti. Väsyneet ja liikuttuneet etsittävät
löytyivät olosuhteisiin nähden hyvässä
kunnossa. Olkoon tämä hieno osoitus
Lapin viranomaisten saumattomasta yhteistyöstä ja Lapin rajakoirien vahvasta
maasto-osaamisesta olosuhteista riippumatta. Rajakoirat ovat turvanamme
kaikissa oloissa, muut laitteet ja välineet
olosuhteiden salliessa.

Spu Japa eli Jahkkas Panther.
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TEKSTI: Mert Sasioglu KUVAT: Katja Lindell, Rajavartiolaitos & Viron Poliisi- ja Rajavartiovirasto

Etelänaapurin rannikolla
mustaa kultaa keräämässä
Monikansallisia Balex Delta -öljyntorjuntaharjoituksia
järjestetään Itämerellä vuosittain.

A

amu valkenee tyynenä ja kirkkaana elokuisella Suomenlahdella. Ulkovartiolaiva Turvan
komentosilta on miellyttävän hämärä ja
hiljainen. Täältä on erinomaiset näkymät
ympäröivälle ulapalle, jolle on kerääntynyt joukko viranomaisaluksia eri Itämeren maista.
Olemme Naissaaren länsipuolella, aivan Viron rannikon tuntumassa. Yhtäkkiä
radiokanavilla alkaa vilinä, kun Tallinnan
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meripelastuskeskus ilmoittaa kahden säiliöaluksen törmänneen. Useita ihmisiä
on merihädässä, eikä kestä aikaakaan,
kun jo saadaan ensimmäiset havainnot
mereen vuotaneesta mustasta aineesta.
Balex Delta 2020 -öljyntorjuntaharjoitus
on alkanut.
Itämeri on yksi vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista maailmassa, joten
suuren alusöljyonnettomuuden riski on
täällä jatkuvasti läsnä. Öljyä ja erilaisia

jalosteita kuljetetaan pelkästään Suomenlahdella noin 230 miljoonaa tonnia
vuodessa. Joka päivä Suomenlahdella
liikkuu yli 20 öljylastissa olevaa alusta.
Kapeat väylät, matala vesi ja saariston vaikeakulkuisuus tekevät navigoinnin haasteelliseksi, mikä lisää onnettomuusriskiä.
Pienuutensa vuoksi Itämeri on myös
erityisen haavoittuvainen ympäristövahingoille. Mikäli mereen vuotanutta öljyä
ei saada kerättyä tai päästöaluetta rajattua,

öljy voi ajautua rantaan tappaen kasveja
ja eläimiä, tärvellen maiseman ja häiriten
elinkeinoja. Moni asuinranta, kalavesi ja
kansallispuisto ei olisi enää entisensä. Pahimpia olisivat kuitenkin ekosysteemille
koituvat pitkäkestoiset haittavaikutukset,
jotka Itämeren kaltaisessa hauraassa ympäristössä voivat olla peruuttamattomia.
Minkä valtion vastuualueella onnettomuus tapahtuu, ei ole ratkaisevaa, sillä
öljy ajelehtii tuulen mukana minne mielii. Ympäristökatastrofit eivät kunnioita
aluevesirajoja. Siksi yhteistyö on tärkeää.

Öljy kerätään talteen jo merellä
Harjoituksen ensimmäisinä hetkinä Viron Poliisi- ja Rajavartioviraston ilma- ja
pinta-alukset pelastavat veden varaan
joutuneita. Pahiten loukkaantunut potilas
päätetään toimittaa Turvalle jatkohoitoa
varten. Helikopterin lavat piiskaavat ilmaa

ja melu pauhaa korvissa, kun pelastettavan roolia esittävää nukkea siirretään
aluksesta toiseen. Kannella vilisee yhden
jos toisenkin värisiä haalareita, mutta ammattilaisten kesken yhteispeli sujuu. Myös
todellisessa monialaonnettomuudessa
toiminta aloitetaan aina ihmishenkien
pelastamisella. Pahimpana onnettomuusuhkatyyppinä pidetään alusten yhteentörmäystä, jossa esimerkiksi öljylastissa oleva
säiliöalus törmäisi matkustaja-alukseen.
Meripelastuksen onnistuttua on aika
ryhtyä torjumaan mereen valunutta öljyä.
Viron Kindral Kurvits -laiva määrätään
meritoiminnan johtajan rooliin, ja se alkaa
koordinoida paikalle kerääntyneen monikansallisen laivaston toimintaa. Myös
Turvan peräkannella tartutaan toimeen.
Miehistö avaa aluksen kylkiin asennetun
harjakeräysjärjestelmän. Laitteiston varret
levittäytyvät aluksen sivuille siipien lailla

muuttaen koko laivan suureksi auraksi,
jonka pyyhkäisyala on 47 metrin levyinen.
Turva alkaa kyntää merta öljyä keräten.
Alusöljyonnettomuuden sattuessa
on mahdollisimman suuri osa päästöstä
saatava pysäytettyä tai kerättyä talteen
merellä. Vedessä päästön kerääminen
on verrattain yksinkertaista, ja öljyn
aiheuttamat ympäristövahingot jäävät
rajallisiksi. Rannalla tilanne on aivan toinen. Jokainen rantaan saakka ajelehtinut
öljytonni aiheuttaa monikymmenkertaiset kustannukset ja suunnattomasti enemmän vahinkoa luonnolle. On siis tärkeää
ryhtyä toimeen ripeästi päästön ollessa
vielä avomerellä. Maailmalta löytyy runsaasti varoittavia esimerkkejä. Vuonna
2002 Espanjan rannikolla tapahtuneessa
säiliöalusturmassa hukattiin useita päiviä,
minkä seurauksena vapaasti ajelehtiva öljy
ehti tärvellä 3000 kilometriä rantaviivaa.
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Arviot onnettomuuden todellisista kustannuksista vaihtelevat, mutta liikkuvat
useissa miljardeissa euroissa.
Itämeri on hyvin kapea, joten täällä
toimeen tarttumisella on erityisen kova
kiire. Torjuntaoperaatio on kyettävä
käynnistämään minä hetkenä tahansa.
Tämän vuoksi Rajavartiolaitos varautuu
ja ylläpitää jatkuvaa valmiutta ympäristövahinkojen torjuntaan. Osaavan henkilöstön ja valmiuden ohella meriturvallisuustehtävien tehokas hoitaminen edellyttää
nykyaikaista kalustoa.

Lastinsiirto vaatii tarkkuutta
Iltapäivän aikana kuudesta maasta saapuneet alukset levittäytyvät eri puolille
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harjoitusaluetta torjumaan öljyä meritoiminnan johtajan ohjeiden mukaisesti.
Osa toimii Turvan tavoin itsenäisesti omia
laitteitaan käyttäen, osa muodostaa kelluvista meripuomeista suuria nuottia, joita
kaksi alusta vetää kolmannen kulkiessa
perässä öljyä keräämässä.
Turvan lisäksi harjoituksessa ovat
Suomesta mukana myös Merivoimien
Halli sekä yksityinen öljyntorjunta-alus
Grisslan, joka palvelusopimuksen perusteella tuottaa palvelua Rajavartiolaitokselle Suomenlahden alueella. Vaikka
ympäristövahinkojen torjunta merellä
on Rajavartiolaitoksen vastuulla, muilta
viranomaisilta saatava tuki on keskeistä
toiminnan onnistumisen kannalta.

Pitkän öljyntorjuntaoperaation aikana myös logistiikan on toimittava. Yksi
osa sitä on lastin – tässä tapauksessa merestä kerätyn öljyjätteen – siirto laivasta
toiseen. Turva harjoittelee lastinsiirtoa
Euroopan Meriturvallisuusviraston
Norden-tankkerin kanssa. Ship-to-shiptoiminta on tarkkuutta vaativaa puuhaa,
eikä tässä teräspetojen tanssissa ole varaa
harhautua montakaan metriä.

Suomi järjestää vuoden 2021
harjoituksen
Monikansalliset Balex Delta -harjoitukset
ovat osa Itämeren merellisen ympäristösopimuksen HELCOM:in toimintaa, ja
niitä on järjestetty vuosittain jo kolmen

vuosikymmenen ajan. Näissä operatiivisissa harjoituksissa kehitetään Itämeren
rantavaltioiden kykyä vastata yhteistoiminnallisesti suuriin merellisiin ympäristöonnettomuuksiin.
Onnettomuuksiin varautuminen vaatii jatkuvaa valmiutta ja osaamisen kehittämistä. Siksi Rajavartiolaitoksen yksiköt
harjoittelevat säännöllisesti, eivätkä ne tee
sitä yksin. Harjoituksen tiimellyksessä
Turvalla pistäytyy myös sisäministeri
Maria Ohisalo, joka on ollut tapaamassa
virolaista kollegaansa. Ministerit ovat
juuri äskettäin allekirjoittaneet uuden
yhteisymmärryspöytäkirjan Suomen ja
Viron välille. Asiakirja vahvistaa Rajavartiolaitoksen ja Viron Poliisi- ja Raja-

vartioviraston kahdenvälistä yhteistyötä
ympäristövahinkojen torjunnan saralla.
Harjoituspäivän ilta alkaa lähestyä,
ja yksitellen alukset kääntävät keulansa
kohti kotia. Tavallisena vuonna harjoitus
olisi monipäiväinen ja sisältäisi myös runsaasti ohjelmaa maissa. Kuten niin monta
muutakin asiaa, tätäkin tilaisuutta on pitänyt tiivistää koronatilanteen vuoksi, ja
kokonaisuus on supistunut yksipäiväiseksi
meriharjoitukseksi. Katseet on kuitenkin
luotu jo tulevan vuoden harjoitukseen,
jonka järjestämisvastuussa on Suomi –
ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012.
Ulkovartiolaiva Turva palaa täyden
harjoituspäivän päätteeksi normaaleihin
tehtäviinsä. Ankkuri lasketaan yöksi,

mutta sisällä palavat valot eivätkä ympärivuorokautinen rajojen valvonta ja valmius
taukoa hetkeksikään. Auringonlasku näyttää kauniilta laivasaunan pienestä ikkunasta katseltuna. Tästä merestä ja näistä
rannoista on syytä pitää huolta. Sitä työtä
me teemme päivittäin.
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TEKSTI: Jani Loijas KUVAT: Santeri Tynkkynen ja Jani Loijas

Uusi museomestari Jani Loijas:

Rajamuseo on enemmän
kuin pelkkä näyttely

E

deltäjistäni poiketen olen Rajamuseon yli kolmekymmenvuotisen
historian ensimmäinen siviilivirkamies.
Olen kotoisin Joutsenosta, mutta sukujuureni ovat Pohjois-Karjalasta. Valmistuin filosofian maisteriksi Itä-Suomen
yliopistosta vuonna 2013. Pääaineeni oli
historia, joka on ollut kiinnostuksen kohteeni pikkupojasta lähtien. Museotyöstä
aloin kerryttää kokemusta vuonna 2011,
jolloin vietin kesän Lappeenrannan museoiden asiakaspalvelijana. Siitä alkoi
ajautumiseni alalle, koska työskentely
museossa ei tuolloin ollut minulle mikään
itsestäänselvyys.
Tuon reilun yhdeksän vuoden takaisen kesätyön jälkeen olen toiminut erilaisissa museoalan tehtävissä, jotka pikkuhiljaa ovat monipuolistuneet ja muuttuneet
vastuullisemmiksi. Ennen Rajamuseota
työskentelin Lappeenrannassa useamman
vuoden uudistamassa Ratsuväkimuseota
ja sitä ennen Kouvolassa urheiluhistorian
parissa. Kouvolan työsarkaa muistelen erityisellä lämmöllä, onhan historian ohella
urheilun seuraaminen varsin mielekästä
puuhaa. Palloilen vielä itsekin jalkapallon
ja futsalin alasarjoissa maalivahtina.
Museoalan parhaita puolia on ehdottomasti mahdollisuus luovaan työhön.
Hakiessani Rajamuseoon töihin minulle
jäi vahva kuva siitä, että Immolassa halutaan voimakkaasti kehittää museotoimintaa ja että uusi museomestari olisi tämän
kehityksen merkittävin eteenpäin vievä
voima. Tämä sopii ajatusmaailmaani ja
näen sen positiivisena haasteena. Työt
aloitettuani aloin selvittää museon ny-
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FM Jani Loijas on toiminut Rajamuseon museomestarina
huhtikuusta 2020 lähtien.

kytilannetta ja sen uudistumistarpeita.
Toki ensimmäiset kuukaudet olivat myös
perehtymistä uuteen työympäristöön ja
viranomaisorganisaatioon museon ympärillä. Korona-aika ei ole onneksi estänyt
minua tekemästä työtäni Immolassa.
Rajamuseon tulevaisuuden tavoitteet liittyvät museon ammattimaisen
toiminnan kehittämiseen sekä uuden
perusnäyttelyn suunnitteluun ja toteuttamiseen. Näyttelytilojen suhteen edessä
on muutto, sillä uusi ja ajanmukainen
perusnäyttely avataan vuonna 2022 entiseen esikuntarakennukseen, joka edustaa
Immolan alkuperäistä rakennuskantaa.

Satavuotisesta historiasta
riittää ammennettavaa
Raja- ja merivartiokouluun kuuluva Rajamuseo merkitsee monelle samaa kuin
Immolan rajasotilaskodin naapurissa
sijaitseva näyttely, mutta museotyö pitää sisällään muutakin. Museota ei ole
olemassa ilman sen kokoelmaa: esineitä,
kuvia, filmejä, ääninauhoja ja arkistomateriaalia. Vain pieni osa Rajamuseon
aineistosta on esillä näyttelyssä. Tämän
kokoelman asianmukainen hoitaminen
on museon tärkein jokapäiväinen tehtävä.
Museomestarin työsarkaan kuuluu myös
paljon hallinnollista vastuuta.

Rajamuseolla on monenlaisia kehitystarpeita. Haluamme parantaa valtakunnallista vaikuttavuuttamme sekä lisätä
museon ja Rajavartiolaitoksen eri hallintoyksiköiden välistä yhteistyötä. Meillä on
viestintään sekä opetus- ja tutkimustyön
kehittämiseen liittyviä ajatuksia, joita on
alettu työstää eteenpäin. Haluamme jo lähitulevaisuudessa olla itsekin aktiivinen
viestijä ja paremmin tavoitettavissa. Pyrimme tekemään ihmiset tietoisemmiksi
olemassaolostamme ja kokoelmistamme
sekä lisäämään yleistä kiinnostusta Rajamuseota kohtaan. Tietyt hallinnolliset
uudistukset ovat välttämättömiä museotoiminnan kehittämiseksi.
Tulevan näyttelyn suunnittelutyö
alkoi välittömästi virkaanastumiseni
jälkeen. Muutto uusiin tiloihin tarjoaa
erinomaisen mahdollisuuden päivittää
nykyinen perusnäyttely täydellisesti.
Haluan tuoda entistä paremmin esiin
kiinnostavat tarinat esineiden, kuvien ja
muun materiaalin takaa ja saada näyttelykävijän kokemaan elämyksellisiä fiiliksiä Rajamuseossa. Panostamme paljon
ääni- ja valosuunnitteluun, audiovisuaalisuuteen sekä näyttelyarkkitehtuuriin.
Toivottavasti myös kaavailtu ulkonäyttelyalue toteutuu.
Olen muistuttanut itselleni, että
Rajamuseo on Suomessa ainutlaatuinen
paikka. Se on ainoa suoraan Rajavartiolaitoksen alaisuudessa ja sen mandaatilla
toimiva museo. Ammennettavaa laitoksen yli satavuotisesta historiasta tosiaan
riittää, aina itsenäisyyden ajan alusta kansainväliseen korona-Suomeen saakka. Haluan myös uuden näyttelyn olevan ainutlaatuinen. Lupaan, että sitä kannattaa tulla
katsomaan kaukaakin. Kunhan museon
digiloikka konkretisoituu, suunnitelmissa
on myös vaihtuvien verkkonäyttelyiden
luominen nettiin.

Museotoiminnan merkitys
Uskon, että suurin osa ihmisistä pitää
historiaa jonkinlaisessa arvossa, vaikkei
museoissa kävisikään. Historian tunteminen lisää ihmisen ymmärrystä ja antaa

Rajamuseon uudet tilat avataan vuonna 2022 entiseen esikuntarakennukseen, joka
edustaa Immolan alkuperäistä rakennuskantaa.

asioihin perspektiiviä. Historiantutkijan
koulutuksen saaneena historia näyttäytyy
minulle tieteenalana, josta saattaa olla
vaikea löytää kiveen hakattuja totuuksia,
mutta sitäkin enemmän erilaisia tulkintoja. Museot ovat – tai niiden tulisi olla
– ihmisten historiatietoisuutta lisääviä
keskuksia. Rajavartiolaitos itsessään on
historiaansa arvostava viranomainen.
Rajamuseon pääasiallisena tehtävänä
on toimia Rajavartiolaitokseen liittyvän
toiminnan taltioijana ja sen historian esittelijänä. Toimimme Rajavartiolaitoksen
muistiorganisaationa, jonka tulee tallentaa laitoksen historiaa mahdollisimman
monipuolisesti. Eri hallintoyksiköissä olevien perinnetilojen voi myös ajatella olevan tämän kulttuuriperinnön vaalimista,
samoin kuin lukuisissa rajamieskilloissa
tapahtuvan toiminnan.
Käytännön tasolla Rajamuseo määrittää osaltaan, mitä ja minkälaista tietoa
Rajavartiolaitoksesta välitetään jälkipol-

ville. Rajamuseon rooli on perinteisesti
ollut opetuksellinen, sillä se perustettiin
alun perin vuonna 1989 toimimaan Rajavartiolaitoksen sisäisenä opetusmuseona.
Rajamuseo voi toimia siis oppimisympäristönä, joka tarjoaa tietoa. Kaikki eivät
tietenkään tule näyttelyyn oppimaan,
joku hakee kulttuurielämyksiä tai tulee
näyttelyyn yhden ainoan esineen takia.
Yhteiskunnallista painoarvoa Rajamuseolle tuovat toimiminen oman alan
asiantuntijana sekä Rajamuseossa tehtävä
tutkimustyö, jonka kehittämisen näen tärkeänä. Kaikista edellä mainituista asioista
johtuen museota voi sanoa vaikuttajaksi.
Omalla panoksellani pyrin vaikuttamaan siihen, että Rajamuseon toiminta
kehittyisi yhä ammatillisempaan suuntaan, että museo pystyisi täyttämään sille
kuuluvat tehtävät ja että sen vaikutus ja
vetovoima kasvaisivat entisestään.
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TEKSTI: Anni Karinsalo, Niko Lehto, Kimmo Halunen, Laura Salmela, Sirra Toivonen, Teknologian tutkimuskeskus VTT KUVA: Raja

Lohkoketjuteknologian
hyödyntäminen
rajaturvallisuudessa
EU:n rahoittamassa tutkimushankkeessa kehitetään
ratkaisuja matkustajan identiteetin tunnistamiseen
ja todentamiseen.

R

ajatarkastuksille keskeisten henkilöllisyysasiakirjojen turvallisuusominaisuuksien kehittyminen on
tehnyt väärentämisestä ja muista väärinkäytöksistä entistä haastavampaa. Osittain painopiste onkin siirtynyt matkustusasiakirjojen väärentämisestä autenttisten
dokumenttien hankintaan väärennetyillä
tai muokatuilla lähdeasiakirjoilla (breeder
documents), joiden ulkoasut ja turvallisuusominaisuudet vaihtelevat maittain
ja toimijoittain.
Teknologinen kehitys tuo vastapuolen käyttöön menetelmiä, joiden avulla
voidaan valmistaa ainakin silmämääräisesti tarkasteltuna aidon näköisiä ja oloisia
matkustusasiakirjoja ja muokata niiden
sisältämää tietoa henkilöstä ja hänen
matkustushistoriastaan. Entistä edistyneempien väärennösten havaitseminen
rajatarkastusten yhteydessä edellyttää
jatkuvaa rajavartijan välineistön ja menetelmien kehitystyötä, joka myös ottaa
huomioon kasvavat vaatimukset turvata
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rajaliikenteen sujuvuus kaikille matkustajaryhmille.
Euroopan unionin H2020-puiteohjelman tutkimushanke D4FLY (Detecting Document frauD and iDentity on
the FLY) kehittää tulevaisuuden rajatarkastusratkaisuja matkustajan identiteetin tunnistamiseen ja todentamiseen.
Hanke keskittyy rajaviranomaisten kyvykkyyksien parantamiseen uusia uhkia vastaan, liittyvätpä nämä väärien tai
väärennettyjen matkustusasiakirjojen
hyödyntämiseen ulkorajaliikenteessä tai
rajatarkastusjärjestelmiin kohdistuviin
hyökkäyksiin. D4FLY tarkastelee kattavasti asiakirjaperusteisen henkilöllisyyden koko elinkaarta ottaen huomioon
ne dokumenttien myöntöprosessien
taustatoiminnot, joiden tarkoituksena
on varmentaa henkilön esittämien
lähdeasiakirjojen aitous. Rajavartiolaitos osallistuu hankkeen tutkimustyötä
ohjaavaan ja tukevaan sidosryhmätyöskentelyyn.

Uusia keinoja matkustajan
tunnistamiseen
D4FLY-hankkeen teknologinen kehitystyö tukee niin automaattisten kuin manuaalisten rajatarkastuslinjastojen työskentelyä. Hanke kehittää automatisoitua
rajatarkastusjärjestelmää, joka hyödyntää liikkeessä (on-the-move) tapahtuvaa
monibiometriikkaan perustuvaa tunnistamista. Uutta tutkimustietoa tuotetaan
morfattujen kasvokuvien (face morphing)
tunnistamiseen. Perinteisten biometristen
tunnisteiden lisäksi biometrisen fuusion
lähteinä käytetään matkustajan kolmiulotteista (3D) kasvokuvaa, iiristä ja vartalotyyppiä. Myös älypuhelimien tuottamaa
sensoridataa tarkastellaan mahdollisena
biometrisena lisätunnisteena. Automatisoitu rajatarkastusratkaisu hyödyntää
plenoptista kamerajärjestelmää, jonka
avulla voidaan parantaa iiriksestä otetun
kuvan tarkkuutta.
Manuaalisen rajatarkastuksen osalta
hanke kehittää uusia analysointikeinoja

Tutkimus ja Kehitys

matkustusasiakirjojen tarkastamiseen
sekä ensimmäisen että toisen linjan
työssä. Hankkeessa kehitetään esimerkiksi koneoppimiseen perustuvaa henkilön matkustushistorian ja asiakirjoissa
olevien leimojen ynnä muiden tietojen
automaattista analyysiä mahdollisten
poikkeamien tunnistamiseksi.
Eurooppalainen tutkimusyhteistyö
antaa kattavat puitteet nousevien teknologioiden kehittämiseen ja koestamiseen uusissa sovelluskohteissa myös
viranomaispuolella. Valtion tutkimuskeskus VTT tutkii D4FLY-hankkeessa
lohkoketjuteknologian hyödyntämistä
kahdessa rajaturvallisuuteen liittyvässä
kontekstissa: ensimmäisessä keskitytään
digitaalisen identiteetin ja biometristen
ratkaisujen yhdistämiseen ja toisessa syvennytään matkustusasiakirjojen oikeellisuuden varmentamiseen ja väärennösten
havaitsemiseen.

Lohkoketjuteknologialla on
monia sovellusalueita
Lohkoketju (blockchain) on tietokanta, johon tieto – eli lohkoketjujen tapauksessa
transaktiot – tallennetaan hajautettuna.
Hajautus tarkoittaa, että tietokannan tie-

to kopioituu ja säilyy identtisenä useassa
tallennuspaikassa verkossa. Käyttäjälle tallennustapa ei näy välttämättä mitenkään,
mutta sillä on monia etuja eri osapuolten
kannalta. Lohkoketjun ominaisuuksiin
kuuluu lähtökohtainen avoimuus: kaikki,
joilla on oikeutettu pääsy lohkoketjuun,
näkevät sen sisällön ja tehdyt muutokset.
Muutokset ja lisäykset lohkoketjuun hyväksytään ennakkoon määrätyn konsensusmekanismin avulla. Mekanismi määräytyy sen mukaan, mitä teknologiaa on
käytetty ja miten itse sovelluksen tekijät
ovat sen toteuttaneet.
Vaikka lohkoketju käsitteenä saattaa
vielä olla suurelle yleisölle suhteellisen
tuntematon, sen teknologiset perusperiaatteet ovat olleet jo kauan tunnettuja.
Lohkoketjujen ehkä tunnetuin sovelluskohde on Bitcoin-virtuaaliraha. Kuitenkin lohkoketjuja on sovellettu myös
muun muassa dokumenttien digitaalisiin
allekirjoituksiin, timanttien ja muiden arvokkaiden tavaroiden aitouden todistamiseen sekä lääkkeiden turvallisuuden
takaamiseen. Alkuvaiheen ylikuumentumisen jälkeen lohkoketjuteknologia
on muodostunut yhdeksi (eikä suinkaan ainoaksi) vaihtoehdoksi erilaisten

järjestelmien tietojen tallentamiseen ja
jakamiseen.

Lohkoketjut ja älysopimukset
Koska lohkoketjut ovat luonteeltaan hajautettuja järjestelmiä, ne mahdollistavat
myös luottamuksen rakentamisen ilman
keskitettyä luottamustahoa. Järjestelmässä mukana olevien ei tarvitse luottaa jokaiseen järjestelmän osapuoleen erikseen,
vaan siihen, että konsensusmekanismi on
suunniteltu ja toteutettu oikein. Mikään
yksittäinen taho ei voi muuttaa lohkoketjuun tallennettuja transaktioita eikä
tuottaa sinne tarkoituksella vääriä merkintöjä. Lohkoketjusovellusten hyötyjä rajavalvontaympäristössä kannattaa tutkia,
ja ne voivat tuoda lisäarvoa nimenomaan
luottamuksen lisääjänä erilaisten toimintojen yhteyteen.
Lohkoketjuihin läheisesti liittyvä käsite on älysopimus (smart contract). Älysopimukset ovat lohkoketjujen yhteydessä
toimivia ohjelmistoja, joiden logiikka toimii ennalta sovittujen sopimussääntöjen
ja -ehtojen mukaan. Älysopimuksille on
tyypillistä, että niiden toiminta on hyvin
pitkälti automatisoitu. Älysopimuksia
voidaan hyödyntää muun muassa mat-
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kalipuissa ja matkaketjuissa, mahdollisesti automaattisessa tullauksessa sekä
monissa muissa yhteyksissä esimerkiksi
vakuutusalalla.

VTT:n tutkimuskohteet D4FLYhankkeessa
D4FLY-hankkeessa tutkitaan lohkoketjuteknologian mahdollisia hyödyntämismahdollisuuksia kolmen erilaisen
käyttötapausskenaarion avulla.
Kaksi ensimmäistä liittyy digitaalisen
identiteetin kontekstiin ja siihen, kuinka
digitaalinen identiteetti yhdistettynä biometriikkatietoon toimii tunnistamisen
lisätyövälineenä rajatarkastustilanteessa.
Keskeinen ajatus digitaalisen ja itsehallittavan identiteetin kehityksessä on ollut
siirtää hallinta omasta identiteettitiedosta
tiedonkäsittelijältä käyttäjälle. Itsehallittava identiteetti voidaan toteuttaa hajautetun järjestelmän, kuten lohkoketjujen,
avulla. Seuraavissa käyttötapauksissa mainittu hajautettu identiteetin järjestelmä
tarkoittaakin lohkoketjujärjestelmää.

Matkustaja tallentaa itse
tunnistetietonsa
Ensimmäinen käyttötapaus sisältää skenaarion, jossa matkustaja haluaa tallentaa
biometriset tietonsa turvallisesti etätoimintona ennen matkaa. Alustavana ratkaisuna on, että biometriset tunnistetiedot tallennetaan hajautetun digitaalisen
identiteetin järjestelmän kautta esimerkiksi mobiilisovelluksen avulla. Tarvittaessa tallennukseen voidaan liittää valvova
osapuoli, esimerkiksi jokin viranomainen.
Tallentamisen yhteydessä tunnistetiedot
voidaan jakaa erillisiin osiin ja tallentaa
niistä jokainen eri paikkaan, kuten yksi
osa pilvipalvelimelle ja yksi osa matkapuhelimeen. Kun jakamiseen käytetään
tietoturvallisia menetelmiä, jaettavat osat
eivät yksinään paljasta ulkopuoliselle biometrisiä tietoja.
Henkilöllisyyden varmentaminen
tapahtuu vertaamalla yksilön rajatarkastustilanteessa antamia biometrisia tunnisteita aiemmin tallennettuihin tunnistetie-
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toihin. Mikäli tallennetut tiedot on jaettu
osiin, ne haetaan ja kootaan tässä vaiheessa, jolloin koonnin tuloksena saadaan
”ymmärrettävä” tunnistetieto henkilöltä
mitatusta biometrisestä ominaisuudesta,
jota voidaan verrata rajatarkastuksessa
tehtyyn mittaukseen.
Toisessa käyttötapauksessa on digitaalisen ja itsehallittavan identiteetin
skenaario, jossa sekä matkustajan biometristen tunnistetietojen tallentaminen että itse tunnistaminen tapahtuvat
mobiilisovelluksen avulla. Käyttäjä tallentaa omat tunnistetietonsa etukäteen
mobiilisovelluksen avulla, ja rajatarkastustilanteessa rajavartija voi käyttää mobiilisovellusta käyttäjän tunnistamiseen
biometriikan avulla. Tähän skenaarioon
VTT ehdottaa ratkaisua, jossa tunnistetiedot tallentava mobiilisovellus käyttää
tallennukseen ja tietojen hakemiseen
hajautettua digitaalisen identiteetin järjestelmää. Lisätoiminnallisuutena voidaan
käyttötapaukseen liittää esimerkiksi matkalippujen tallentaminen älysopimukseen.

Asiakirjan oikeellisuuden
varmentaminen
Kolmannessa käyttötapauksessa keskitytään matkustusdokumenttien oikeellisuuden varmentamiseen ja väärennösten
havaitsemiseen lohkoketjuteknologiaa
hyväksikäyttäen. Ratkaisuna kehitetään
sovellusta, jonka avulla rajavartija pystyy
lukemaan ja luomaan passintarkastushistoriaa sekä passin oikeellisuutta koskevaa
historiatietoa.
Tässä tapauksessa lohkoketjuun tallennetaan yksikäsitteinen tunniste matkustusasiakirjasta. Tämä ei ole perinteinen passin numero tai henkilötunnus,
vaan kryptografisella tiivistefunktiolla
(cryptographic hash function) laskettu
tunniste asiakirjan sisällöstä. Sisältö voi
olla esimerkiksi kaikki koneluettava data
passista. Tunniste yksilöi siis asiakirjan
ja sen sisällön. Lisäksi pienikin muutos
sisällössä aiheuttaa täysin eri tunnisteen
luomisen, joten yksilöinti on vahvaa.

Toisaalta tunnisteesta ei voida päätellä
tai laskea mitään yksittäistä asiakirjan sisällön osaa (esimerkiksi passin numeroa
tai syntymäaikaa).
Lohkoketju mahdollistaa asiakirjaan
liittyvien tarkistusten tallennuksen ja jakamisen eri toimijoiden kesken. Rajatarkastuksen yhteydessä rajavartijalle voidaan näyttää asiakirjaa koskeva historia
erilaisista automaattisista ja manuaalisista
tarkastuksista sekä niihin mahdollisesti
liittyvistä kommenteista, jotka on tallennettu asiakirjaan liittyvällä tunnisteella
lohkoketjuun.

Lohkoketjujen
tulevaisuudennäkymät
Lohkoketjujen hyödyntäminen täydellä kapasiteetilla ei vielä ole kaikkialla
ajankohtaista, ja monet mahdollisesti
käänteentekevät sovellukset ovat vasta
kokeiluasteella. Yrityksissä käyttöönotto
saattaisi vaatia suuria investointeja tai olla
tässä vaiheessa liian suuri riski: arvio tulevaisuuden kehityksestä tai käyttöönoton
vaatimuksista voi olla turhan korkea este.
On myös huomattava, että kun kvanttitietokoneet kehittyvät toimivalle tasolle,
lohkoketjujen salausteknologia ei ole välttämättä kvanttiturvallinen. Toisaalta tämä
riski ei rajoitu pelkästään lohkoketjuihin.
Näistä riskeistä huolimatta lohkoketjuteknologia on saavuttanut vakaan
jalansijan esimerkiksi standardoinnin
suhteen rahoitus- ja vakuutusalalla. Kasvavaa kiinnostusta on liikennöintialalle,
kaupankäynnin tehostamiseen sekä logistiikan materiaalivirtojen seurantaan tarkoitettuihin sovelluksiin, ja näihin onkin
kehitetty mielenkiintoisia innovaatioita.
D4FLY-hanketta (Detecting Document frauD and iDentity on the FLY)
koordinoi saksalainen Veridos GmbH,
ja siinä on mukana 19 kumppania 11 eri
maasta. Kolmivuotinen hanke (2019–
2022) rahoitetaan EU:n Horisontti
2020-puiteohjelmasta.

Lisätietoja hankkeesta: https://d4fly.eu

Kolumni

KIIKARISSA
Eki vala,
päämaja

T

Usko, toivo – ja
Parikkalan kansainvälinen rajanylityspaikka

ätä kolumnia kirjoitettaessa
erään suurvallan vaalitaisto
on kuumimmillaan. Muutamat
rajakollegat ovat äimistelleet tuota
amerikkalaisten ihmeellistä vaalijärjestelmää. Jonnet ei muista, että
valitsijamiesjärjestelmästä luovuttiin
Suomessakin vasta 1990-luvulla.
Nuoremmat rajakollegat ihmettelevät, mitä tekemistä kansainvälisellä
politiikalla on ylipäätään meidän tavallisten rajapolkuja tallaavien arjen
kanssa. Lupasin, että pidän heille pikkujouluissa aiheesta kalvosulkeiset.
Pitäähän milleniaaleja muistuttaa siitä,
että politiikka on välillä uskomattoman härskiä – etenkin härskisti tehdyt
poliittiset päätökset. Eikä tämä muistutus kyllä tekisi pahaa eläkeovea
koputtelevillekaan.
Poliittista päätöksentekoa harrastetaan niin merten takana kuin omilla
Järvi-Suomemme rannoillakin. Ehkä
pitkäaikaisimpia poliittisia vääntelehtimisiä on käyty Kaakkois-Suomen
rajavartioston alaisuuteen kuuluvan
Parikkalan rajanylityspaikan suhteen.
Parikkalan tilapäinen rajanylityspaikka olisi ilmeisesti tarkoitus avata
kansainväliselle liikenteelle vuonna 2024. Hallitus on tosin tehnyt
asiasta vasta periaatepäätöksen ja
myöntänyt vähän määrärahaa suunnitteluhommiin. Monet poliitikot ja
elinkeinoelämän edustajat kuitenkin
uskovat, että raja aukeaa kansainväliselle liikenteelle 2024 – oikeastaan
mitään muuta vaihtoehtoa ei kovim-

pien lobbaajien mielestä edes ole,
vaikkeivät valtiot ole vaihtaneet edes
kuuluisia nootteja.
Yle teetti keväällä kyselyn, jossa
se kysyi kaakkoissuomalaisilta kansanedustajilta, pitäisikö Parikkalan
rajanylityspaikka avata suunnitelmien
mukaisessa aikataulussa koronasta
huolimatta. Ainoastaan kaksi kansanedustajaa laittaisi jäitä hattuun
hankkeen suhteen.
Muut poliitikot sen sijaan perustelevat ylityspaikan kansainvälistämisen
tärkeyttä pääosin vientiteollisuudella. Täytynee terävöittää poliitikkojen
muistia, joka tunnetusti on lyhyempi
kuin vaalikausi:
1. Parikkalan tilapäisellä ylityspaikalla
rahtiliikenne ja vientiteollisuus on
jo nyt täysin sallittua.

vannoa. Vaalien alla rahaa riittää puheen tasolla vaikka mihin. Vaan milloinka näemme, että sanat muuttuvat
teoiksi?
Ja mitä työyhteisömme pikkujouluihin tulee, niitä ei kuulemma pidetä
koronan vuoksi. Kalvosulkeisiakaan
en kuulemma saa pitää. Kenelle voin
valittaa?
Eki Vala
Päämaja
Lehden uusi kolumnisti haluaa tervehtiä kaikkia lukijoitaan ja muistuttaa, että ei suinkaan itse ole poliitikko, mutta haluaa tietysti mölistä
ja ottaa kantaa – kansan syvistä
riveistä maarajalta käsin.

2. Viinaa, tupakkaa ja bensaa saa
Suomestakin.
Selvää on, että Rajavartiolaitos suorittaa tehtäviään hallituksen päätösten
mukaisesti – oli kyseessä sitten sisärajavalvonnan palauttaminen tai uuden ylityspaikan avaaminen itärajalle.
Me teemme työtä käskettyä. Poliitikot
tekevät päätöksiä ja kantavat niistä
myös vastuun, eikös niin?
Nyt on poliitikoilla kieli keskellä
suuta. Kevään kuntavaalit ovat aivan
liian lähellä. Ei uskalleta myöntää,
kieltää, leikata eikä liimata. Sen sijaan voidaan antaa, ottaa, luvata ja
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TEXT: Ilkka Herranen BILD: Gränsbevakningsväsendet

Medborgarservice i
undantagsförhållanden
Den riksomfattande rådgivningstjänsten har visat sig
vara både fungerande och nödvändig.

I

början av 2020 förändrades den av
forskarna redan länge förutspådda
pandemin från ett abstrakt och diffust skräckscenario till fullt allvar när
coronapandemin spred sig över världen
och också till Finland.
En måndag i mars, drygt två månader
efter att jag hade avgått med militärpension, fick jag ett telefonsamtal. ”Kommer
du tillbaka på jobb i morgon?” frågade
man. När jag efter den första bestörtningen förstått vad det handlade om, gav
jag ett jakande svar. Då kunde jag inte ens
i min vildaste fantasi, lika lite som den
som ringde upp, föreställa mig vad jag
skulle komma att göra under de följande
nio månaderna.
Det var lätt att återvända till jobbet
i en bekant miljö, även om det var till ett
helt nytt arbete vid kommunikationsenheten. Jag lyfter på hatten och bugar djupt
för alla dem som förberett allting och på så
sätt gjorde det extremt lätt att återvända.
Kontoret, datorerna, passerbrickan och
telefonen – allt var klart. Jag började genast sätta mig in i uppgiften som planerats
för mig utan att veta att allt åter igen skulle
förändras redan nästa dag.
Statsrådet återställde kontrollen vid
de inre gränserna 19.3.2020 och begränsade trafiken över de yttre gränserna. Under min andra arbetsdag 18.3 beslutade
man att inrätta en rådgivningstelefon för
att besvara frågorna om de beslut som
skulle träda i kraft följande dag. Uppgiften
att sköta telefonjouren föll på mig och den
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uppgiften har jag fortsättningsvis kvar. I
början var det tal om att behovet av en
telefontjänst skulle avta efter några dagar, när folk fått information om vad reserestriktionerna innebär. Det här trodde
jag också själv i ett par dagar. Men ack,
så fel vi hade! Behovet av information
fortsätter outsinligt så länge som undantagsarrangemangen är i kraft.

Reserestriktionerna väcker
frågor
Vad är det då som folk funderar på i fråga
om resande? Det enkla svaret är: allt! Får
jag, kan jag, vågar jag? Får jag resa till Sverige, Spanien, Österrike? Kan jag hämta en
hundvalp från Ryssland, Sverige, Finland?
Vågar vi resa på semester till Österrike?
Får vi resa till Finland på en begravning?
Får jag resa till min pojkvän/flickvän i Finland? Kan vi resa via Finland till Norge,
Ryssland, Kina?
Regeringens reserestriktioner ändrades med några veckors mellanrum och
dagarna efter presskonferenserna syntes
som höga toppar i statistiken över antalet
samtal. Presskonferenserna väckte utan
undantag fler frågor än de gav svar och
så är fallet än i denna dag. Från mitten av
mars till slutet av juli fick vi i genomsnitt
86 samtal per dag.
Medborgarservicetelefonen vid staben för Gränsbevakningsväsendet var inte
Gränsbevakningsväsendets enda serviceställe. Västra Finlands och Finska vikens
sjöbevakningssektioner samt Sydöstra

Finlands och Lapplands gränsbevakningssektioner fick också ett ansenligt antal telefonsamtal och e-postförfrågningar. De
praktiska följderna av statsrådets beslut
uppdagades i telefontjänsten.
Vårens beslut om att stoppa resorna
med färja satte käppar i hjulet för många
finländare. Redan före det här beslutet var reserestriktionerna synnerligen
strikta och resorna med färja till Finland
gjordes inte på lätta grunder. På grund
av restriktionsbesluten ringde tiotals
äldre finländska medborgare och redogjorde för sina svårigheter att resa hem
när deras redan köpta båtbiljetter blivit
odugliga på rutten Travemünde–Helsingfors. För att komma till Finland var dessa
personer, ofta i 80-årsåldern, tvungna att
köra från Spanien genom Danmark och
Sverige och ta omvägen via Haparanda
och Torneå på sin hemresa. Ett liknande
problem hade också ett synnerligen stort
antal estniska sjukskötare och läkare som
arbetar i Finland. Det var inte möjligt att
resa till Finland med färja och det gick
knappt några flyg.

Heta linjen ger svar
Redan i ett tidigt skede märktes det att
vår servicenivå och våra svar på medborgarnas frågor inte alltid var helt enhetliga.
I juli fattades slutligen beslutet att koncentrera alla frågor till staben för Gränsbevakningsväsendet och att inrätta en
riksomfattande kommunikationsgrupp.
Gruppen inledde sin verksamhet

COVID-19-situationen

3.8.2020 med syftet att förmedla enhetlig och samordnad information till alla
som behöver den. Gruppen bildades av
13 tjänstemän från Sydöstra Finlands
gränsbevakningssektion, Finska vikens
och Västra Finlands sjöbevakningssektioner och från staben för Gränsbevakningsväsendet. Verksamheten började
som ett försök på två månader. Tjänsten
tillhandahålls under tjänstetid, vilket kan
anses vara tillräckligt. Tjänsten har sedan
i våras tillhandahållits på finska, svenska
och engelska. Gruppen har uppnått de
mål som uppställts för verksamheten.
Folk har fortfarande samma problem
och ett ansenligt behov av att resa. Trots
att turistresor till Finland inte är tillåtna,
har människor många godtagbara orsaker
att resa hit. Gränsbevakningsväsendet har
svarat på resenärernas informationsbehov
under hela tiden som reserestriktionerna
varit i kraft och genom att från och med
mars lägga upp nya anvisningar om resor
till Finland på sin webbplats så fort det
kommit ändringar. Inreserestriktionerna
från Schengenländerna är lindrigare än

från tredjeländerna. Bestämmelserna är
mångtydiga och det är inte så konstigt att
de som ringer inte alltid har förstått vad
de läst. I många fall har den som ringer
inte ens läst anvisningarna.
Tjänsten som vi trodde att skulle
behövas i några dagar har visat sig vara
både fungerande och nödvändig. I den
riksomfattande kommunikationsgruppen

arbetar en motiverad och yrkeskunnig
grupp gränsbevakare. Tjänsten förlängs
till utgången av året och vid behov fortsätter den ännu nästa år.
Skribenten major Ilkka Herranen har en
lång karriär bakom sig som gränssäkerhetsexpert vid staben för Gränsbevakningsväsendet.
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TEXT: Anni Karinsalo, Niko Lehto, Kimmo Halunen, Laura Salmela, Sirra Toivonen, VTT Statens tekniska forskningscentral
BILD: Gränsbevakningsväsendet

Tillämpning av
blockkedjeteknik i en
gränssäkerhetskontext
EU-fnansierat forskningsprojekt tar fram
lösningar för identifering av resenärer och
verifering av identiteten.

I

dentitetshandlingar är väsentliga vid
gränskontroller. Tack vare utvecklingen av handlingarnas säkerhetsegenskaper har det blivit svårare att förfalska
dem. Delvis har tyngdpunkten förskjutits
från förfalskning av resedokument till anskaffning av autentiska dokument med
förfalskade eller modifierade bakomliggande dokument (breeder documents,
t.ex. födelseintyg), vars utseende och säkerhetsegenskaper varierar mellan olika
länder och olika aktörer.
Den tekniska utvecklingen ger dock
förfalskare tillgång till metoder som gör
det möjligt att framställa resedokument
som ser äkta ut och att ändra person- och
resehistorikuppgifter i dem. För att man
ska kunna upptäcka allt mer avancerade
förfalskningar i samband med gränskontroller måste gränsbevakarnas utrustning
och metoder ständigt utvecklas, även med
hänsyn till de ökande kraven på en smidig
gränstrafik för alla kategorier av resenärer.
Forskningsprojektet D4FLY (Detecting Document frauD and iDentity on the
FLY) inom Europeiska unionens ramprogram H2020 utvecklar framtidens lösningar för identifiering av resenärer och
verifiering av identiteten vid gränskontroller. Projektet fokuserar på att förbättra
gränsmyndigheternas förmåga att bemöta

36

RAJAMME VARTIJAT

nya hot som gäller utnyttjande av falska
eller förfalskade resedokument vid trafik
över de yttre gränserna eller angrepp mot
gränskontrollsystemen.
Statens tekniska forskningscentral VTT undersöker inom ramen för
D4FLY-projektet hur blockkedjeteknik
kan utnyttjas i två olika gränssäkerhetskontexter: i den ena ligger fokus på att
kombinera digitala identiteter med biometriska lösningar och i den andra på att
verifiera riktigheten hos resedokument
och upptäcka förfalskningar. Gränsbevakningsväsendet deltar i det arbete med
intressentgrupper som styr och stöder
forskningen inom projektet.

Nya sätt att identifera
resenärer
Det tekniska utvecklingsarbetet inom
D4FLY-projektet stöder arbetet vid såväl automatiska som manuella gränskontrollinjer. Projektet utvecklar ett
automatiserat gränskontrollsystem som
utnyttjar multibiometrisk identifiering
av människor i rörelse (on-the-move).
Nya forskningsrön produceras för identifiering av morfade ansiktsbilder (face
morphing). Utöver traditionella biometriska kännetecken används resenärens
tredimensionella (3D) ansiktsbild, iris

och kroppstyp som källor för biometrisk
fusion. Även sensordata som produceras
av smarttelefoner granskas som ett eventuellt ytterligare biometriskt kännetecken.
När det gäller manuell gränskontroll
utvecklar projektet nya analysmetoder
för kontroll av resedokument i arbetet
vid både den första och den andra linjen. Inom projektet utvecklas t.ex. en
maskininlärningsbaserad automatiserad
analys av personers resehistorik och av
stämplar och andra uppgifter i dokument
i syfte att identifiera eventuella avvikelser.

Blockkedjetekniken har många
tillämpningsområden
En blockkedja (blockchain) är en databas
där data – det vill säga transaktioner –
lagras decentraliserat. Decentralisering
innebär att uppgifterna i databasen kopieras och hålls identiska på flera olika
lagringsplatser på nätet. Utgångspunkten
i en blockkedja är öppenhet: alla som
har rätt att få tillträde till blockkedjan
ser innehållet i blockkedjan och de ändringar som gjorts. Ändringar och tillägg
i blockkedjan godkänns med hjälp av en
på förhand bestämd konsensusmekanism.
De aktörer som medverkar i systemet
behöver inte lita på var och en av aktörerna, utan på att konsensusmekanismen

Forskning och utveckling

har utformats och genomförts på rätt sätt.
Ingen enskild aktör kan ändra de transaktioner som lagrats i blockkedjan eller
avsiktligt registrera felaktiga data i den.
Den virtuella valutan Bitcoin är det
kanske mest kända exemplet på blockkedjeteknik. Blockkedjor har också tillämpats
på digitala underskrifter av dokument, verifiering av äktheten hos diamanter och
andra värdefulla varor samt garanterande
av läkemedels säkerhet.

VTT:s forskningsobjekt inom
D4FLY-projektet
I D4FLY-projektet undersöks möjligheterna att utnyttja blockkedjetekniken
med hjälp av tre olika scenarier. De två
första gäller den digitala identiteten och
hur den digitala identiteten i kombination med biometriska uppgifter fungerar
som ett tilläggsverktyg för identifiering
vid gränskontroll. En central tanke i utvecklingen av den digitala identiteten
och den självägda identiteten har varit att överföra ägarskapet av den egna
identitetsinformationen från den som
behandlar uppgifterna till användaren.
En självägd identitet kan förverkligas med
hjälp av ett decentraliserat system, såsom
blockkedjor.
Det första tillämpningsfallet inbegriper ett scenario där resenären vill spara
sina biometriska uppgifter på ett säkert
sätt på distans före resan. En preliminär
lösning är att biometriska identifierings-

uppgifter lagras via ett decentraliserat
system för digital identitet t.ex. med
hjälp av en mobilapplikation. Identifieringsuppgifterna kan delas in i separata
delar och lagras på olika ställen, t.ex. på en
molnserver och i mobiltelefonen. När informationssäkra metoder används för delningen, avslöjar de enskilda delarna inga
biometriska uppgifter för utomstående.
Identiteten verifieras genom att man
jämför de biometriska kännetecken som
individen gett vid gränskontrollen med
de identifieringsuppgifter som registrerats tidigare. De uppdelade uppgifterna
hämtas och sammanställs till en ”förståelig” identifikationsuppgift för jämförelse.
Det andra tillämpningsfallet inbegriper ett scenario med digital och självägd identitet där både registreringen av
resenärens biometriska identifieringsuppgifter och själva identifieringen sker
med hjälp av en mobilapplikation. I detta
scenario föreslår VTT en lösning där en
mobilapplikation som lagrar identifieringsuppgifter använder ett decentraliserat system för digital identitet för att
lagra och hämta uppgifter.

Verifering av dokument
I det tredje tillämpningsfallet ligger fokus på att verifiera resedokument och
upptäcka förfalskningar med hjälp av
blockkedjeteknik. Som lösning utvecklas en applikation med hjälp av vilken
gränsbevakarna kan läsa och skapa his-

torikuppgifter om passkontroller och
passets äkthet.
I detta fall registreras en enhetlig
identifierare för resedokumentet i blockkedjan. Detta är inte ett vanligt passnummer eller en personbeteckning, utan en
identifierare för dokumentets innehåll
som beräknas med hjälp av en kryptografisk hashfunktion (cryptographic hash
function). Identifieraren identifierar alltså
dokumentet och dess innehåll, men det
går inte att sluta sig till eller räkna ut någon enskild del av dokumentets innehåll
(t.ex. passnummer eller födelsedatum).
Blockkedjetekniken har fått ett stadigt fotfäste t.ex. inom finans- och försäkringsbranschen. Det finns ett växande
intresse inom transportsektorn och handeln samt inom logistiksektorn för tilllämpningar som är avsedda för att följa
materialflöden. Det är värt att undersöka
fördelarna med blockkedjetillämpningar
i gränsövervakningen och de kan ge mervärde uttryckligen i form av ökat förtroende i samband med olika funktioner.
Projektet D4FLY (Detecting Document frauD and iDentity on the FLY)
samordnas av tyska Veridos GmbH, och
19 partner från 11 olika länder medverkar. Det treåriga projektet (2019–2022)
finansieras ur EU:s ramprogram Horisont
2020.
Närmare information om projektet:
https://d4fly.eu
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TEXT: Ilkka Herranen PHOTO: Finnish Border Guard

Citizen counselling services
in an exceptional situation
The nationwide citizen helpline has proven
its functioning and necessity.

F

orecasted by scientists for a long
time, a pandemic turned from an
abstract horror scenario into a real
thing in early 2020 with the coronavirus
spreading all over the world, even to Finland.
In March, on a Monday morning,
when I had been retired with a military
pension for about two months, I received
a phone call. “Will you come back to work
tomorrow?” I was asked. Once I had overcome my surprise and understood what
the question concerned, I said, yes, I can
come. Neither I nor the caller could at
that point imagine what I would be doing
for my work during the following nine
months.
Returning to the familiar work environment was easy, even though I would
be taking on new duties within the communications unit. I take off my hat for
the excellent preparations to facilitate my
smooth return to work. Office, computers, access pass and phone – all was set
and ready. I could immediately begin to
clarify the contents of the planned task –
without knowing that the next day would
again change it all.
The Government decided to resume
internal border controls as of 19 March
and restrict traffic on external borders.
It was my second day at work, 18 March,
when the decision was made to set up a
telephone service to provide answers to
questions caused by the restrictions that
would be valid the next day. The answering service sort of fell onto me, and I’m
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still handling it. Initially, we believed that
the need for a telephone service would
die out in a few days once people were
informed about the actual meaning of
the travel restrictions. I myself believed
so for a couple of days. How wrong we
were! There is a continual demand for
information as long as any exceptional
arrangements are valid.

Travel restrictions raise
questions
What, then, are people asking in terms of
travel? To put it simply, anything and everything. May I, can I, dare I? May I travel
to Sweden, Spain, Austria? Can I fetch
a puppy from Russia, Sweden, Finland?
Dare we take a holiday trip to Austria?
May I travel to Finland for a funeral? Can
I travel to be with my partner in Finland?
Can we travel via Finland to Norway, Russia, China?
The travel restrictions issued by the
Government changed every few weeks
and, on the days following the press conferences, the numbers of incoming calls
peaked dramatically. Without exception,
the press conferences resulted in more
questions than answers, and the same
trend still continues. From mid-March
to the end of July, the incoming calls averaged 86 calls per day.
The citizen helpline at the Headquarters of the Finnish Border Guard was not
the only service point. The West Finland
and Gulf of Finland Coast Guard Districts
as well as the Southeast Finland and Lap-

land Border Guard Districts also received
plenty of questions by phone and email.
The telephone service revealed what the
Government’s decisions meant in practice.
In the spring, the decision to temporarily halt travel on passenger ships made
the life of many Finns quite difficult. The
travel restrictions had already, before this
decision, been stringent and people were
not travelling to Finland by sea on light
grounds. Due to the restrictions, dozens
of elderly Finnish citizens called and explained how their previously purchased
boat tickets for the Travemünde–Helsinki
route had become invalid. To return to
Finland, these persons, often aged around
80, had to drive from Spain via Denmark
and Sweden and all the way home via
Haaparanta and Tornio. Also a rather
large group of Estonian nurses and doctors working in Finland faced the same
problem. It was not possible to travel by
sea to Finland, and there were not many
flights either.

Citizen helpline gives answers
Already at an early stage, it appeared
that our quality level and our answers to
the citizens’ questions were not always
commensurable. In July, a decision was
finally made to direct all calls and contacts
centrally to the Headquarters and establish a communications team to operate
nationwide.
The team started operating on 3
August. The objective was to provide

COVID-19 situation

a uniform and coordinated message to
those requesting information. The team
was comprised of 13 officials from the
Southeast Finland Border Guard District,
the Gulf of Finland and West Finland Coast
Guard Districts and the Headquarters of
the Finnish Border Guard. The activities
started as a two-month pilot. Services are
provided during office hours, which can
be deemed as sufficient. Since the spring,
service has been given in Finnish, Swedish
and English. The team has achieved the
set goals.
The same worries and concerns still
prevail, and people have a great need to
travel. While tourists are not allowed to
enter Finland, people have plenty of other
acceptable reasons for travelling here. To
meet the demands for information among
travellers, the Finnish Border Guard has,
since March, published on its website updated guidelines whenever changes have
been made to the restrictions concerning
border traffic. The restrictions are lighter

for travellers from the Schengen states
than for those coming from third countries. The regulations allow for different
interpretations, so it is no wonder that
callers have not necessarily understood
what they have read. Sometimes, the
caller has not even read the instructions.
The service, which was assumed to
last a few days, has proven its functioning
and necessity. The members of the na-

tional communications team are a group
of highly motivated and professional
border guards. The citizen helpline will
continue until the end of the year, and
beyond, if necessary.
The author, Major Ilkka Herranen made a
long career as a border security specialist
at the Headquarters of the Finnish Border
Guard.
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TEXT: Anni Karinsalo, Niko Lehto, Kimmo Halunen, Laura Salmela,
Sirra Toivonen, VTT Technical Research Centre of Finland PHOTO: Finnish Border Guard

Blockchain technology in
the border security context
New solutions for the verifcation of passenger identity
are being developed in a research project funded by
the European Union.

T

he increasingly advanced security
features of identity documents
essential in the border control
context have made it more challenging
to forge these documents. To some extent,
the focus has shifted from forgeries to the
acquisition of authentic documents by
using forged or modified breeder documents (for example, birth certificates)
which, in terms of appearance and security features, vary widely between countries and issuers.
Technological development provides
the criminals with methods for producing travel documents that have a very
authentic look and feel, and falsifying
their contents, such as personal details
and travel history. For the detection of
these increasingly sophisticated forgeries at border control points, the tools and
methods used by the border guards must
be developed continually. At the same
time, the increasing demands to ensure
a smooth border crossing experience for
all passenger groups must be taken into
consideration.
The D4FLY (Detecting Document
frauD and iDentity on the FLY) project
aims to develop future border control solutions for the verification of the identity
of passengers. The project is funded by
the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme. The
focus is on enhancing the capabilities of
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border authorities when countering various emerging threats, including the use
of false or forged travel documents in
external border traffic or attacks directed
at border control systems.
Within the D4FLY project, VTT
Technical Research Centre of Finland is
investigating the potential use of blockchain technology in two border security
contexts. The first is focused on the confluence of digital identity and biometric
solutions, while the other concerns the
authentication of travel documents and
detection of forgeries. The Finnish Border Guard is involved in the project as an
external expert.

New tools for passenger
identifcation
Technological developments within the
D4FLY project will support both automated and manual border control lines.
Te project is developing an automated
border control system that will utilise onthe-move verifcation based on multimodal biometrics. Te research will provide
novel tools for the recognition of morphed
faces. In addition to the conventional biometric identifers, the sources of multimodal biometric fusion will include 3D facial
images, iris images and body types. Moreover, sensor data generated by smartphone
applications will be investigated as an additional source of biometric ID data.

For the purposes of manual border
control, the project is developing new
analytical methods for the verification
of travel documents in both first-line
and second-line border checks. The
project will utilise, for example, machine learning to develop the automated analysis of passengers’ travel
history, stamps in travel documents
and other data to assist the detection
of possible deviations.

Blockchain technology is
applicable in many felds
Blockchain refers to a database solution
in which data (known as transactions)
are stored in a decentralised manner.
Decentralisation means that identical
copies of data are stored on several nodes in the network. A fundamental aspect
of blockchains is openness: anyone with
authorised access to a blockchain can
view its contents and modifications thereto. Modifications and additions to the
blockchain data are approved through a
pre-defined consensus mechanism.
The parties involved in the system
need not trust each individual party
separately, they only need to trust that
the consensus mechanism is accurately
designed and implemented. No single
party can alone modify the transactions
stored in the blockchain or purposefully
produce incorrect information.

Research and development

The perhaps best known application
of blockchain technology is the Bitcoin
virtual currency. Other blockchain applications include digital document signatures, verification of the authenticity of
diamonds and other valuable items as well
as the safety of pharmaceuticals.

D4FLY scenarios subject to
study by VTT
Within the D4FLY project, the potential
benefits of blockchain technologies are
investigated by means of three use case
scenarios. The first two scenarios concern
the context of digital identity and the ways
of using digital identity in combination
with biometric data as an additional tool
for identification in border checks. In the
development of digital and self-sovereign
identity, the essential idea has been to
transfer the control over personal identity-related data from the data processor to
the individual in question. Self-sovereign
identity can be implemented by means of
a distributed system, such as blockchains.
In the first use case scenario, travellers store their biometric data remotely
prior to their journey. A preliminary solution involves the storing of biometric
ID data securely via a distributed digital identity system using, for example, a
mobile application. The ID data can be
split into separate portions to be stored
in different locations, such as a cloud

server or mobile phone. When secured
methods are used in sharing the data, the
separate portions will not as such reveal
biometric data to external parties. For the
authentication of identity, the biometrics
provided by the passenger at the border
check will be compared with the previously saved biometric ID data. For this
purpose, the relevant data portions are
retrieved and compiled into an “understandable” identifier.
The second use case involves a digital and self-sovereign identity scenario in
which both the storage of the passenger’s
biometric ID data and the identification
process are implemented through a mobile application. For this scenario, the solution proposed by the VTT researchers
includes a mobile application that stores
ID data and uses a distributed digital
identity system for both storing and retrieving data.

Verifcation of the authenticity
of a document
In the third use case, the focus is on the
verification of the authenticity of travel
documents and detection of forgeries
by drawing advantage from blockchain
technology. An application is being developed that will enable a border guard
to read and create passport history data
related to the previous checks and authenticity of the passport.

In this case, a unique identifier for a
travel document is stored in a blockchain.
It is not a traditional passport number or
personal identifier code, but an identifier calculated from the contents of the
document by means of a cryptographic
hash function. The identifier is used to
identify the document and its content,
but it is not possible to derive or calculate
any individual part of the content (such
as passport number or birth date) from
the identifier.
Blockchain technology has already
gained a foothold within, for example,
finance and insurance. There is increasing
interest in applications intended for traffic
and transportation, trade and commerce,
as well logistics. The benefits of blockchain applications within the context of
border management are worth investigating, and they may bring added value to
various functions through increased trust.
The D4FLY (Detecting Document
frauD and iDentity on the FLY) project is
coordinated by Veridos GmbH, Germany,
and the project consortium is formed by
19 partners from 11 European countries.
The three-year project (2019–2022) has
received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.

For more information: https://d4fly.eu/
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AJANKOHTAISTA
TEKSTI: Marjo Peni KUVA: Marjo Peni ja Raja

SUOMENLAHDEN MERIVARTIOSTOA KOLME
VUOSIKYMMENTÄ PALVELLUT PARTIOVENE PV-120
POISTUI KÄYTÖSTÄ
Helsingin merivartioasemalla Suomenlinnassa viimeiset vuotensa palvellut
partiovene PV-120 poistui operatiivisesta käytöstä 29.10.2020. Partiovene
otettiin Rajavartiolaitoksen käyttöön
vuonna 1989 ja se palveli luotettavasti
31 vuoden ajan aina vuoteen 2020 asti.
Luokkansa viimeisen yksilön poistumista operatiivisesta käytöstä kunnioitettiin asianmukaisella tavalla. Lipunlaskutilaisuuteen osallistuivat muun
muassa Suomenlahden merivartioston
komentaja, kommodori Risto Jääskeläinen ja Helsingin merivartioaseman
päällikkö, kapteeniluutnantti Patrik
Liljekvist, joka sai kunnian laskea viimeisen lipun.

Venettä muokattiin
sukeltajien käyttöön

Alusta suunnittelivat 1980-luvun lopulla
Rajavartiolaitoksessa Jaakko Ahokas ja

Karl-Johan Österlund. Partiovene valmistettiin Turussa Waterman Boatyard
telakalla vuonna 1989.
PV-120 on 11,5 metriä pitkä, 4,16
metriä leveä ja sen kuivapaino on 11,5
tonnia. Aluksen syväys on 0,8 metriä.
Moottoreina aluksessa on kaksi MTU
8V183TE92 -moottoria, joiden teho on
373 kW. Tavanomaiset kaksi 260 kW:n
moottoria osoittautuivat alitehoisiksi,
joten ne vaihdettiin käyttöönoton jälkeen isompiin. Aluksen maksiminopeus
on 37 solmua.
Kun PV-120 oli Helsingin merivartioaseman käytössä, sitä muokattiin
vastaamaan paremmin sukeltajien
tarpeita. Muutostyöt tehtiin Teijossa
Marine Alutechin telakalla. Suurempi uimataso mahdollisti työskentelyn
muun muassa sukellusrobotilla (ROV).
Takanurkkiin asennetut nostopuomit
helpottivat sukellusrobotin nostamista

PV-120 saapumassa viimeisen kerran Helsingin merivartioaseman laituriin.
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sekä viistokaikuluotaimen vetämistä.
Ankkurointijärjestelmää parannettiin, ja veneeseen asennettiin hydraulinen kapstain eli kapseli köysien käsittelyä varten. Takakannen jettitilan
kansiluukku vaihdettiin vesitiiviiksi.
Veneestä poistettiin WC ja tilalle tuli
sukelluspukujen säilytystila. Navigointipuolelle asennettiin elektroninen merikarttajärjestelmä Ecdis sekä
karttaplotteri viistokaikuominaisuuksin
tihennetyllä paikannuksella. Lisävarusteltua partiovenettä käytettiin muun
muassa sukellusleireillä.

Merivartijoiden muisteluja

Merivartija Tommi Nylund muistelee
ensimmäistä partiotaan PV-120:llä
vuonna 1992: ”Partiossa tunnistettiin
virolainen purjevene. Tapauksessa
erikoista oli se, että purjeveneen matkustajat matkustivat merimiespasseilla.

Helsingin merivartioaseman päällikkö, kapteeniluutnantti Patrik Liljekvist sai kunnian laskea viimeisen kerran veneen lipun.

Aluksen nimi oli muistaakseni Laura, ja
se saatettiin Länsisatamaan jatkotutkimuksia varten. Länsisatamassa oli
vastassa hampaisiin asti aseistautunut
valmiusjoukkueen mies ja meillä merivartioalueen hepuilla riitti mietittävää,
mistä jatkotoimenpiteistä mahtoikaan
olla kyse.”
Vartioupseeri Rabbe Wikholm
muistelee tehtävää Hangossa: ”Vuonna
2005 Hangon edustalla oli ankkurissa
suuri venäläinen kalastusemäalus, johon suomalaiset kalastusalukset ajoivat saalistaan. ELY-keskus halusi tehdä
tarkastuksen alukseen. ELY-keskusta
kiinnosti lähinnä aluksella tapahtuva
kalan käsittely ja se, mitä eri vieraita
kalalajeja aluksen pakastustiloista löytyy. Kaksi Aluehallintoviraston ja kaksi
Rajavartiolaitoksen virkamiestä nousi
alukseen tekemään tarkastusta. Varsinainen tarkastustehtävä ei sinänsä
ollut mitenkään erikoinen, mutta alukseen nousun jälkeen tunsin olevani
aikakoneessa. Kalastusemäaluksen
kipparin toimistohuoneessa oli autenttinen 1970-luvun sisustus kahvimukeja
myöten."

Rabbe Wikholm kertoo toisesta
tehtävästä vuonna 2007: ”Tehtävälle
lähdettiin sekä partioveneellä PV-120
että kumiveneellä NV-105. Hangon
pohjoispuolella oli Buster-vene ajanut
luodolle. Aivan kuin ihmeen kaupalla
henkilövahingot olivat vauhtiin ja törmäysenergiaan verrattuna varsin pieniä. Veneessä oli kuljettajan lisäksi
kaksi muuta henkilöä. Veneen epäilty
kuljettaja oli päihtynyt ja väitti kivenkovaan, että venettä olisi kuljettanut
hänen kaverinsa, joka oli juuri sillä
hetkellä kadoksissa. Tehtävä jatkuikin
ihmisen etsintänä merestä. Vasta siinä
vaiheessa, kun epäilty kuljettaja kuuli,
että perättömästä etsinnästä meripelastushelikopterilla laskutetaan 4100
euroa per 15 minuuttia, myönsi hän,
että oli itse ajanut venettä, ja ettei kukaan ollutkaan veden varassa.”
”Vuosien varrelle mahtuu mukaan
myös monta surullista tarinaa, kuten
13-vuotiaan pojan menehtyminen veneen yliajon seurauksena. Muistan
ikuisesti, kun sukeltajat saivat pojan
paikannettua ja nostettua meren pohjasta. Siinä hetkessä, kun vanhemmat

halusivat nähdä vainajan, suru oli käsin kosketeltavissa”, kertoo Rabbe
Wikholm.
Viimeisinä vuosinaan Helsingin
merivartioasemalla partiovene PV-120
tunnettiin yksikkönimellä BSL2012.
Yhtenä viimeisimmistä tehtävistään
se sai kesällä 2020 hälytyksen tilanteeseen, jossa konevikainen 30-jalkainen
matkavene ajelehti ohjailukyvyttömänä Vuosaaren sataman suulla keskellä
väylää. Koneen lämmöt olivat nousseet
liikaa. Aluksella oli kaksi henkilöä, joilla
ei ollut välitöntä hätää. Suomenlinnan
merivartioaseman partiovene BSL2012
hälytettiin varmistamaan henkilöiden
turvallisuus ja avustamaan haverivene
Vuosaaren vierasvenesatamaan.
PV-120 partiovene otettiin operatiiviseen käyttöön Hangon merivartioasemalla vuonna 1989. Vuonna 2008
se siirtyi Porkkalan merivartioasemalle
ja viimeiset käyttövuotensa vuodesta
2013 alkaen se palveli Helsingin merivartioasemalla Suomenlinnassa. Merivartijoiden mielestä partiovene PV-120
on ollut yksi luotettavimmista partioveneistä kautta aikojen.
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TEKSTI: Anna Keinonen, Raja ja Tiina Puhakka, Ekami KUVAT: Marko Laukkarinen ja Raja

MERIKARHU SAI UUDEN TEHTÄVÄN
EKAMIN KOULUALUKSENA

Vartiolaiva Merikarhu palveli Rajavartiolaitosta 26 vuotta.

Vartiolaiva Merikarhu luovutettiin Kotkassa 13.11.2020 Etelä-Kymenlaakson
ammattiopisto Ekamin käyttöön koulualukseksi. Juhlallisessa luovutustilaisuudessa Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kontra-amiraali Markku
Hassinen luovutti aluksen KotkanHaminan seudun koulutuskuntayhtymän johtajalle, rehtori Sami Tikkaselle.
Aluksen käyttö valtionaluksena päättyi,
kun aluksella suoritettiin Kotkan Kantasatamassa lipunvaihto.
– Merikarhu on palvellut Rajavartiolaitosta uskollisesti 26 vuotta. On
tietysti ikävää luopua hyvästä laivasta, mutta meidän tehtäviemme tarpeita
ajatellen aika on valitettavasti ajanut
sen ohi. On hienoa, että Merikarhu saa
Suomessa uuden tärkeän tehtävän,
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joka hyödyttää myös meitä pitkälle
tulevaisuuteen. Merikarhu saa Itäisellä
Suomenlahdella varmasti arvoisensa
kodin ja ansaitsemansa huolenpidon,
sanoi kontra-amiraali Hassinen.
– Arvostamme todella paljon vartiolaiva Merikarhun saamista koulutuskäyttöön Ekamille. Uusi koululaiva
mahdollistaa merenkulkualan koulutuksen jatkuvuuden kymmeniksi
vuosiksi ja turvaa osaltaan työvoiman
saatavuutta merenkulkualalle, sanoi
Ekamin rehtori Sami Tikkanen.

Merellinen koulutusyhteistyö
vahvistuu

Rajavartiolaitoksen ja Ekamin kattava
yhteistyö mahdollistaa joustavien opintopolkujen kehittämisen ja toteuttami-

sen, opettajien ja muun henkilöstön
välisen yhteistyön, oppimisympäristöjen yhteiskäytön ja kehittämisen sekä
yhteistoimintaharjoitukset.
Yhteistyön tärkeimmät osa-alueet
ovat Raja- ja merivartiokoulun opiskelijoiden navigointiharjoittelu koulualuksella, koulualuksen osallistuminen
Rajavartiolaitoksen harjoituksiin sekä
koulualuksen toimiminen Rajavartiolaitoksen reservialuksena. Lisäksi
yhteistyötä voidaan tehdä osapuolten tarpeiden mukaisesti erilaisissa
yhteistyöhankkeissa.
– Koulutusyhteistyö tarjoaa molemmille osapuolille ikkunan parhaisiin
koulutuskäytänteisiin, lisää merenkulkijoiden keskinäistä verkottumista ja
parantaa merenkulun turvallisuutta ym-

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassinen luovutti aluksen
Ekamin rehtori Sami Tikkaselle juhlallisessa tilaisuudessa.

koululaivan M/S Katarinan kanssa ja
laajamittaisempi yhteistyö tuo lisäarvoa kotkalaiselle merenkulkualan koulutukselle, kertoi Ekamin merenkulun
ja satama-alan tiimipäällikkö Minna
Markkanen.
Merikarhua käytetään sekä EteläKymenlaakson ammattiopiston (Ekami)
että Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) merenkulkualan opiskelijoiden kouluttamisessa. Aluksen
nykyaikainen tekniikka mahdollistaa
aiempaa monipuolisemman ja kattavamman kouluttamisen eri osaamisaloilla.
– Osa harjoittelusta toteutetaan
simulaattoreilla, mutta mahdollisuus
harjoitella aidossa ympäristössä esimerkiksi saaristonavigointia ja aluksen laiturointia on opiskelijoille ainutlaatuista, sillä kaikkia työtehtäviä
ei yleensä pääse kauppa-aluksilla
harjoittelemaan. Opiskelijat pääsevät
oppimaan työskentelyä laivayhteisössä heti opintojen alusta lähtien, kertoi
Markkanen.

Merikarhu toimi
valvontaoperaatioissa
Välimerellä

Merikarhu osallistui Frontex-operaatioihin Välimerellä vuosina 2016–2018.

märryksen lisääntymisen ja kynnysten
madaltumisen kautta, kertoi Hassinen.
– Rajavartiolaitoksen kanssa
käynnistyvä laaja-alainen yhteistyö
on meille arvokas asia, johon panostamme parhaalla mahdollisella tavalla.
On tärkeää kehittää merenkulkualan
koulutusta työelämälähtöisesti ja vastavuoroisesti osaamista jakaen. Uskon,
että koulutusyhteistyöllä on positiivi-

nen vaikutus myös merenkulkualan
vetovoimalle, sanoi Tikkanen.

Koulutusaluksella saa
ainutlaatuista kokemusta

Rajavartiolaitos on ylläpitänyt vuonna
1994 valmistunutta vartiolaiva Merikarhua hyvässä kunnossa. Merikarhu
toteutti monipuolisia merivalvonnan
tehtäviä Itämerellä, ja vuosina 2016–
2018 se osallistui myös kansainvälisiin
rajavalvontaoperaatioihin Välimerellä.
Merikarhu poistettiin Rajavartiolaitoksen operatiivisesta käytöstä 2018,
sillä se ei enää vastannut toiminnalle
asetettuja vaatimuksia. Aluksella ei
esimerkiksi ollut riittävää vaarallisten
aineiden torjunnan kapasiteettia vastaamaan nykyuhkakuviin.

– Yhteisharjoitukset viranomaisten
kanssa ovat opiskelijoille usein ainutkertainen mahdollisuus osallistua esimerkiksi suuronnettomuusharjoituksiin. Yhteistyötä on tehty jo nykyisen
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TEKSTI JA KUVAT: viestintävarusmies Otso Väisänen ja Raja

AMPUMAHARJOITUS 3 ONTTOLASSA
Ampumaharjoitukset ovat osa Onttolan
rajajääkärien koulutusta. Viimeisin eli
ampumaharjoitus 3 järjestettiin sateisessa Hiienvaarassa 26.–29.10.2020.
Ampumaharjoituksissa harjoitellaan viholliseen vaikuttamista ampuma-aseiden, sinkojen ja erilaisten
räjähteiden kuten viuhkapanosten
avulla. Koska harjoituksessa tehdään
töitä aseiden ja räjähdysaineiden kanssa, on turvallisuus ensisijaisen tärkeää.
Varusmiesten keskittymiskykyä tarvitaan vaativissa harjoitteissa, joten harjoitteiden ulkopuolinen aika on tehty
selvästi rennommaksi kuin muissa
harjoituksissa. Yleensä päivän aikana
keskitytään vain yhteen harjoituskokonaisuuteen.
Ampumaharjoituksissa on pakkimuonitus, jota varten on varattu lämmitetty sisätila aamiaisen, päivällisen ja
iltapalan ajaksi. Yleensä ruokaa on riittävästi, kunhan kaikki noudattavat rajoituksia. Varusmiehillä on harjoituksen
ajan myös käytössään peseytymistilat,
joissa voi hikisen päivän jälkeen käydä
lämpimässä suihkussa ja hampaiden
pesulla ennen nukkumaanmenoa.
Kyseisiin toimiin tarkoitettua peseytymisrakennusta kutsutaan Hiienvaaran
Serenaksi.
Joskus rajasotilaskotiautokin pyörähtää harjoitusalueella. Sotilaskotiauton näkeminen onkin kenties harjoituksen iloisin asia, ellei ole lähdössä
suunnistamaan ja menettää sen takia
mahdollisuutensa käydä ostoksilla.
Harjoituksen ensimmäisenä iltana
sotilaspastori piti iltahartauden koko
komppanialle. Iltahartaus oli varmasti
erilainen kokemus, koska niitä järjestetään vain harvoin. Nuotiot pitivät varusmiehiä lämpimänä pastorin puheen
ajan.
Majoitus tapahtuu puolijoukkueteltoissa Serenan lähellä sijaitsevalla alueella. Rinkka ja muut varusteet jäävät
ulkopuolelle, ja rankan päivän jälkeen
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on mukava kömpiä lämpimään telttaan
nukkumaan.
Sää oli Hiienvaarassa sateinen
lähes koko harjoituksen ajan. Muutaman kerran reservin aurinko alkoi
paistaa puitten lomasta päivän harjoitusten päätyttyä. Varusteet olivat
monilla litimärät päivän jälkeen, koska
useat harjoitteet järjestettiin soisessa
maastossa. Syynä ei ollut vääränlainen
sadevarustus vaan maassa tetsaamista oli paljon. Onneksi varusteet saatiin
kuitenkin ripustettua telttaan kuivumaan aina päivän päätteeksi.
Motivaatiota oli joskus haastava
löytää, kun aamulla satoi kaatamalla
eivätkä kaikki varusteet olleet vielä
kuivuneet eilisestä. Motivaatio kuitenkin löytyi, kun päivä pyörähti kunnolla
käyntiin, ja harjoitus suoritettiin kunnialla loppuun.

Olen Otso Väisänen, 20-vuotias lukiosta keväällä valmistunut turkulainen.
Hain palvelukseen Onttolaan erityistehtävähaun kautta alokaskauden
puolivälissä, koska halusin käyttää
inttiajan hyödyksi.
Tehtävässä minua houkutteli
oman osaamisen hyödyntäminen,
taitojen kehittäminen ja urasuunnitelmat media-alalla. Sijoitus Onttolaan oli
aluksi shokki Turusta tulevalle, mutta
aika on mennyt nopeasti ja uskon, että
olen päätynyt sittenkin juuri oikeaan
paikkaan.
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