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Kontaktinformation

Vid Gränsbevakningsväsendet är det Gräns- och 
sjöbevakningsskolan som ansvarar för den riksom-
fattande rekryteringen och utbildningen av gräns-
bevakare. Gräns- och sjöbevakningsskolan fungerar 
i Imatra. Sjöbevakningens underviningsenhet är 
förlagd i Åbo.

Gräns- och sjöbevakningsskolan är en nationellt 
nätverkad undervisnings- och forskninsanstalt 
inom gränssäkerhet och sjöräddning vid Gräns- 
bevakningsväsendet. Gräns- och sjöbevaknings-
skolan är Europeiska gräns- och kustbevaknings-
byrån Frontex partnerskapsläroanstalt (Partnership 
Academy).

Gräns- och sjöbevakningsskolan ger grundlägg-
ande utbildning, fortbildning och kompletterande 
utbildning för personalen vid Gränsbevaknings-
väsendet samt kompletterande utbildning för 
samarbetsmyndigheter. Utbildningen ges på både 
finska och svenska. Gräns- och sjöbevakningsskolan 
ansvarar för den riksomfattande rekryteringen av 
gränsbevakare och den specialgränsjägarutbildning 
som ges beväringar vid Gränsbevakningsväsendet.

Ansökningsanvisningarna för grundkursen 
för gränsbevakare och för specialgränsjägarut- 
bildningen publiceras årligen på Gränsbevaknings-
väsendets webbplats.

www.raja.fi/sv
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Gränsbevakningsväsendet

• Staben för Gränsbevakningsväsendet (som samtidigt även 
verkar som inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning)

•  Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion
•  Norra Karelens gränsbevakningssektion
•  Kajanalands gränsbevakningssektion
• Lapplands gränsbevakningssektion
• Finska vikens sjöbevakningssektion
• Västra Finlands sjöbevakningssektion
• Bevakningsflygdivisionen
• Gräns- och sjöbevakningsskolan

Gränsbevakningsväsendet lyder under inrikesministeriet och är en yrkeskunnig, pålitlig och 
samarbetskunnig myndighet inom inre säkerhet. Målet med Gränsbevakningsväsendets 
verksamhet är att bevara fredliga förhållanden vid vårt lands gränser. Gränsbevak-

ningsväsendets huvudsakliga uppgifter är gränsövervakning vid terränggränsen och i havsom-
rådena, gränskontroller av persontrafik vid övergångsställena över landgränsen, i hamnar och 
på flygplatser och räddningsverksamhet särskilt i havsområdena. I egenskap av utvecklare av 
den europeiska gränssäkerhetsmodellen delar Gränsbevakningsväsendet i Finland sin kompetens 
via sina yrkesskickliga sakkunniga med olika aktörer runt om i världen samt deltar på olika nivåer 
i internationella insatser på land och till havs.

Gränsbevakningsväsendet leder sjöräddningsverksamheten och utför efterspaningar och sjuk-
transporter i övervakningsområdet. Gränsbevakningsväsendet utför även polisuppgifter och 
sköter tullövervakningen vid de gränsövergångsställen där tullen inte verkar. I havsområdet 
samarbetar man med Trafikledsverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Försvarsmakten och miljö-
myndigheterna. Gränsbevakningsväsendet använder modern materiel för bekämpning av olje- 
och kemikalieolyckor.

Gränsbevakningsväsendets uppgifter 
sköts av nio förvaltningsenheter: 

GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS  
SEX KÄRNFUNKTIONER: 
• gränsbevakning
•  gränskontroller
•  brottsbekämpning
•  säkerhet i havsområdet 
•  internationellt samarbete
•  försvaret.

STABEN
GRÄNSBEVAKNINGSSTATION
GRÄNSKONTROLLSTATION
SJÖBEVAKNINGSSTATION
BAS

RYSSLAND
NORGE
SVERIGE
TERRITORALVATTENGRÄNSEN

TOTALT:

1340 KM
736 KM
614 KM

1250 KM

3940 KM

LÄNGDEN PÅ FINLANDS GRÄNSER:

FÖRKLARINGAR
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Gränsbevakare arbetar på land, till havs och i luften i alla förhållanden. I gräns- 
bevakarens yrke behövs många olika färdigheter.  För att ha framgång som gräns-
bevakare ska personen vara social och ha god fysisk och psykisk kondition.  Arbetet 
vid gränsövergångsställen och det ökade internationella samarbetet medför krav på 
språkkunskaper i gränsbevakarens vardag. Största delen av gränsbevakarna inleder 
sin karriär i gränskontrolluppgifter, men i och med erfarenheten kan gränsbevakaren 
specialisera sig på många uppgifter, till exempel brottsbekämpning, hundverksamhet 
eller internationella uppdrag. Gränsbevakarna tjänstgör i en militär tjänst. 

bli gränsbevakare

Gränsbevakare utbildas till uppgiften på en ettårig grundkurs för gränsbevakare vid 
Gräns- och sjöbevakningsskolan.  Utbildningen är mångsidig och krävande. Utbildningen 
består av föreläsningar, nätundervisning, övningar, grupparbete, självstudier och 
inlärning i arbete.

Gränsbevakarstuderande som slutfört grundkursen med godkänt resultat och som 
kan utnämnas till tjänst utnämns efter grundkursen till tjänst som gränsbevakare.

*   *   * 
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INTRÄDESKRAV TILL GRUND-
KURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE

För att kunna slutföra studierna med godkänt resultat förutsätts ett resultat från Coopers 
test på minst 2 600 meter för män och minst 2 400 meter för kvinnor under grundkursen.

Kontrollera alltid de aktuella anvisningarna för att söka till grundkursen för 
gränsbevakare på webbplatsen www.raja.fi.

• Finsk medborgare som har fyllt 18 år.
•  Åtminstone gymnasiets läroplan, studentexamen eller yrkesexamen på andra 

stadiet ska vara avlagd.
•  Värnplikt eller frivillig militärtjänst för kvinnor vid det finska försvaret eller 

Gränsbevakningsväsendet (förutom personer som har åländsk hembygdsrätt) 
ska ha fullgjorts innan grundkursen för gränsbevakare inleds.

•  Ett hälsotillstånd som är lämpligt för gränsbevakarens uppgifter: 
 º  tjänstgöringsklass A
 º  synskärpan på båda ögonen minst 0,7 (utan glasögon)
 º normalt färgsinne (av intyget ska framgå att testet har gjorts med Ishiharas 

test med 24 tavlor och högst 2 fel tillåts)
 º hörselklass I–II
 º  inget kroniskt eksem och inga allergier
 º ingen kronisk sjukdom.

• Fysisk kondition som lämpar sig för gränsbevakarens uppgifter:
 º  resultat från Coopers test minst 2 500 meter för män och 2 300 meter för  

kvinnor
 º nordiskt simkunnighetstest.

• Körrätt för fordon i minst kategori B.
•  Klanderfri och pålitlig på det sätt som Gränsbevakningsväsendets uppgifter 

förutsätter, inga bindningar till utlandet eller andra bindningar som äventyrar 
säkerheten, försvaret eller en ändamålsenlig och opartisk skötsel av uppgiften.

•  Inträdesprovet ska ha avlagts med godkänt resultat.
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Läkärintyg 
Alla som har kallats till inträdesprov ska vid inträdesprovet uppvisa ett högst 6 månader 
gammalt läkarintyg (läkarutlåtande om hälsotillståndet, dvs. T-blankett) som visar  
synskärpan utan glasögon och hörseln. Av intyget ska framgå att testet som mäter  
färgseendet har gjorts med Ishiharas test för färgseende med 24 tavlor (högst 2 fel). 
Till intyget bifogas ett audiogram/en hörselscreening som har gjorts med minst 20 dB.  
Förutsättningen för att bli antagen till kursen är att hälsotillståndet överensstämmer 
med behörighetsvillkoren.
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• Ett hälsotillstånd som är lämpligt för sjöfartsuppgifter (sjöbevakningsstationer  
och bevakningsfartyg): 

 º tjänstgöringsklass A
 º synskärpan på båda ögonen minst 1,0 utan glasögon
 º normala synfält
 º normalt färgsinne (Ishiharas test godkänt)
 º hörselklass I–II
 º iInget kroniskt eksem och inga allergier
 º ingen kronis sjukdom
 º ingen observerad benägenhet för sjösjuka
 º ingen allvarlig laktosintolerans (Hyla-produkter ger symptom)
 º ingen celiaki.
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KRAV PÅ HÄLSOTILLSTÅND FÖR SJÖFARTSUPPGIFTER
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ansökan
Kontrollera alltid de aktuella anvisningarna för att söka till grundkursen för gränsbevakare på 
webbplatsen www.raja.fi.

Grundkursen för gränsbevakare hör inte till den gemensamma ansökan. Sök i första hand till  
kursen via systemet valtiolle.fi. Ansökan på valtiolle.fi öppnas årligen ett par månader innan 
ansökningstiden går ut. Du hittar länken till ansökan på webbplatsen raja.fi. Vid behov är det 
också möjligt att skicka ansökan till kursen per post. 

Fyll i ansökan omsorgsfullt och bifoga alla nödvändiga bilagor.

bilagor till ansökan
Den sökande ska bifoga nedan nämnda bilagor till ansökan. Bilagor sänds inte tillbaka 
till den sökande. Det inte är möjligt att komplettera bilagor efter ansökningstiden:

•  kopia av körkortet
•  kopia av avgångsbetyget från gymnasiet och/eller yrkesutbildning
•  kopia av studentbetyget
•  kopia av arbetsintyg
•  eventuella andra betygskopior (t.ex. högskoleexamen samt motsvarande internatio-

nell examen)
•  kopia av militärpasset
•  kopia av ledarens/manskapets tjänsteintyg och personutvärdering
•  för sökande med ledarutbildning kopia av betyget från underofficers- eller reserv-

officersskolan
•  intyg över beväringstjänst, om beväringstjänsten ännu pågår (blankett på webb-

platsen raja.fi) 
• kopia av sidan med personuppgifter i ett utländskt pass, om sökanden också har 

andra medborgarskap.

OBS! Läkarintyg och intyg över nordiskt simkunnighetstest ska tas med till  
inträdesprovet och bifogas inte ansökan. 

An
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inträdesprov
Man kallar till inträdesprovet sökande, som fyller inträdeskraven för grundkursen för  
gränsbevakare, i den rangordning som avgörs av betygspoäng och tilläggspoäng. Alla sökande 
underrättas om huruvida de kallas till inträdesprovet eller inte. Inträdesprovet ordnas vid  
Gräns- och sjöbevakningsskolan i Imatra. 

Inträdesprovens andra del består av en intervju som görs av gränsbevakningsmän och 
en lämplighetsbedömning (psykologiskt test).
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TESTNING AV DEN FYSISKA KONDITIONEN
Den sökandes fysiska kondition bedöms utifrån ett 12 minuters löptest (Cooper-
test) och intyget från det nordiska simkunnighetstestet. Om sökanden söker in på en  
studieinriktning där det finns andra fysiska krav, kan det vid behov ordnas andra test 
som mäter fysisk kondition än test på fysisk kondition för flygande personal eller  
dykartest. Innehållet i de här testen meddelas till sökanden före inträdesprovens 
första fas.

LÄMPLIGHETSTEST (PSYKOLOGISKT TEST)
I gränsbevakarens yrke behövs psykisk stabilitet och sociala färdigheter.  
Dessutom måste gränsbevakaren kunna agera konsekvent även i svåra situationer.  
Med inträdesprovets psykologiska test bedöms den sökandes personlighet, sociala 
färdigheter och motivation. Med testet mäter vi också sökandens inlärningsförmåga, 
problemlösningsförmåga och stresstålighet. Testet innehåller skriftliga uppgifter, en 
gruppuppgift och en intervju. 

SPRÅKTESTER
I gränsbevakarens yrke behövs goda språkkunskaper. I inträdesproven testas den 
sökandes behärskning av engelska och det andra inhemska språket (svenska/finska).  
Den grundläggande utbildningen bestämmer modersmålet och utifrån det bestäms 
huruvida den sökande ska göra språktest i finska eller svenska. Om skolbildningen har 
erhållits på andra språk, krävs test i båda språken. Syftet med testet i engelska är att få 
reda på hur sökanden klarar sig i en arbetsmiljö som kräver språkkunskaper. Beträffande 
det andra inhemska språket är avsikten att fastställa sökandens förutsättningar att 
avlägga de studier i det andra inhemska språket som ingår i utbildningen samt språk- 
examen som krävs av tjänstemän. 

INTRÄDESPROVETS DELOMRÅDEN
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ANTAGNING AV STUDERANDEN

SÄKERHETSUTREDNING
Innan den sökande väljs till grundkursen 
för gränsbevakare begär Gräns- och 
sjöbevakningsskolan av Skyddspolisen 
en normal säkerhetsutredning om den 
sökande. Utredningen förutsätter ett 
skriftligt samtycke av den sökande, 
vilket undertecknas i samband med 
inträdesprovet. Samtycket är en grund-
förutsättning för att bli antagen. 

Om säkerhetsutredningar föreskrivs 
i säkerhetsutredningslagen (726/2014). 
Mer information om säkerhetsutred-
ningar och rättsskyddet i anknytning till 
dessa finns hos Skyddspolisen.

https://supo.fi/sv/sakerhetsutrednin-
garna

Antagningen till grundkursen för gräns-
bevakare kan påverkas av lagakraftvunna  
domar, utfärdade straffpåföljder, gripanden 
enligt polislagen eller andra   omständlig-
heter som Gränsbevakningsväsendet fått 
kännedom om och som ifrågasätter 
personens lämplighet som gränsbevakare.

Studeranden antas på beslut av chefen för Gräns- och sjöbevakningsskolan i antagningsord-
ning. Antagningsordningen av studerande bestäms utifrån antagningspoäng, lämplighet och 
fallenhet. 

REKRYTERINGSUNDER-
SÖKNING
De studeranden som antagits till kursen 
genomgår en rekryteringsundersökning. 
Gräns- och sjöbevakningsskolan ger de 
antagna studerandena separata anvis-
ningar om undersökningen.

Syftet med rekryteringsundersök-
ningen är att utreda om den sökandes 
hälsotillstånd är lämplig för tjänsten 
som gränsbevakare. Rekryteringsunder-
sökningen omfattar ett narkotikatest. 
Till grundkursen godkänns inte sökanden 
som har en sjukdom som väsentligt 
försämrar eller begränsar arbetsför- 
mågan, eller om narkotikatestet visar att 
den sökande har använt narkotika eller 
den sökande vägrar ta narkotikatestet.
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INTERVJU SOM GÖRS AV GRÄNSBEVAKNINGSMÄN
Syftet med intervjun är att få information om sökandens motivation, attityder och värderingar. 
Sökanden kan också ställa egna frågor under intervjun. Intervjuarna är erfarna tjänstemän vid 
Gränsbevakningsväsendet.
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För den sökande kan på basis av prövning från fall till fall registreras som numeriskt 
medeltal det numeriska medeltalet av alla dem som ansökt med betyg på motsvarande 
nivå, om det vid bedömningen av den sökandes betyg inte framgår något numeriskt 
värde och det inte annars finns att tillgå.

Vitsordsskala  
4–10

Vitsordsskala    
1–5

Vitsordsskala    
1–3

Poängtal

5,00–5,49 1,00–1,39 1,00–1,19 1,5 p

5,50–5,99 1,40–1,79 1,20–1,39 2,0 p

6,00–6,49 1,80–2,19 1,40–1,59 2,5 p

6,50–6,99 2,20–2,59 1,60–1,79 3,0 p

7,00–7,49 2,60–2,99 1,80–1,99 3,5 p

7,50–7,99 3,00–3,39 2,00–2,19 4,0 p

8,00–8,49 3,40–3,79 2,20–2,39 4,5 p

8,50–8,99 3,80–4,19 2,40–2,59 5,0 p

9,00–9,49 4,20–4,59 2,60–2,79 5,5 p

9,50–10,00 4,60–5,00 2,80–3,00 6,0 p

• betygspoäng, dvs. de poäng som erhålls på basis av skolbetyg och arbetsintyg 
som bifogats ansökan (0–8 poäng)

• extra poäng (0–4 poäng)

• poäng för inträdesprov (0–22 pistettä).

Antagningspoäng
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Det högsta antalet antagningspoäng är 34 poäng. Antagningspoängen består av tre  
delhelheter:

Betygspoäng
Medeltalet av avgångsbetyget för examen på andra stadiet, 1,5–6 poäng.

Medeltalet av alla ämnen på betyget poängsätts enligt följande:
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Arbetserfarenhet (branschen saknar betydelse) och högskoleexamen eller motsvarande 
internationell examen ger sammanlagt högst 2 poäng. Du bör ha som bilaga ett  
arbetsintyg om alla räknade arbetsmånader (ett arbetsavtal ersätter inte ett arbetsintyg): 

• arbetserfarenhet 6–11 månader = 0,5 poäng
• arbetserfarenhet 12–17 månader = 1 poäng 
• arbetserfarenhet 18–23 månader = 1,5 poäng
• arbetserfarenhet över 24 månader = 2 poäng 
•  högskoleexamen = 1 poäng.

extra poäng
Tilldelning av extra poäng bedöms på basis av ansökningsdokumenten. För den 
sökande kan räknas till godo högst 4 extra poäng enligt följande:  

• avlagd reservofficerskurs med vitsordet berömligt = 3 poäng 
• avlagd underofficerskurs med vitsordet berömligt eller reservofficerskurs med 

vitsordet gott = 2 poäng
•  avlagd underofficerskurs med vitsordet gott = 1 poäng
• sökanden är en kvinna = 1 poäng
• språkkunskap = 1 poäng/språk. 

Språkkunskaper i finska, svenska eller engelska ger inte extra poäng. För kunskaper i 
ett språk ges ett extra poäng, om den sökande har till exempel: 

 º ett examensbetyg enligt grunderna för de allmänna språkexamina
 º  i studentexamen minst eximia cum laude approbatur i ett språk, kort lärokurs
 º  i studentexamen minst cum laude approbatur i ett språk, lång lärokurs 
 º  betyg för lärokurs eller studier i andra modersmålet 
 º  annan tillförlitlig utredning. 
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POÄNG FÖR INTRÄDESPROV
På basis av inträdesprovet kan de sökande få högst 22 poäng. Den sökande blir utslagen om 
hen inte uppnår det lägsta poängtalet för godkänt i något av inträdesprovets delområden.

Inträdesprovets olika delområden bedöms enligt följande:

• 12 minuters löptest, 0–2 poäng

Män:  Kvinnor:
3 000 meter = 2 poäng  2 800 meter = 2 poäng

2 800 meter = 1,5 poäng 2 600 meter = 1,5 poäng
2 600 meter = 1 poäng 2 400 meter = 1 poäng
2 500 meter = godkänt 2 300 meter = godkänt 
< 2 500 meter = underkänt < 2 300 meter = underkänt

• Simkunnighetstest, godkänt/underkänt
Det nordiska simkunnighetstestet godkänt = godkänt

• Psykologiskt test, 0–6 poäng
Det lägsta poängtalet för ett godkänt psykologiskt test är 2 poäng

•  Språktest i svenska eller finska, 0–4 poäng

• Språktest i Engelska, 0–4 poäng
Det lägsta poängtalet för godkänt språktest är 1 poäng

• Intervju 0–6 poäng
Det lägsta poängtalet för godkänd intervju är 3 poäng.
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studerandeförmåner
Gräns- och sjöbevakningsskolan ger goda förutsättningar för studier. Gränsbevakar-
studeranden erbjuds gratis inkvartering, proviantering, klädsel, studie- och övnings-
redskap samt allmän hälsovård. Dagtraktamente betalas även för veckoslut och 
semesterns sju första dagar. År 2022 är dagtraktamentet 20,70 euro (skattefritt). Dessutom 
ersätts två resor per månad mellan studieorten och bostadsorten.

I Finland är det endast möjligt att bli gräns- eller sjöbevakare genom att slutföra grundkursen 
för gränsbevakare vid Gräns- och sjöbevakningsskolan. Vid Gräns- och sjöbevakningsskolan 
avläggs även fortsättningskurs för gränsbevakare samt mästarkurs. Det är möjligt att söka sig till fort- 
sättningskursen och mästarkursen när man har arbetat som gränsbevakare och erhållit den 
arbetserfarenhet som kursen förutsätter.

Grundkursen för gränsbevakare ger färdigheter och behörighet för tjänsten som gränsbevakare. 
Grundkursen är inte en yrkeshögskoleexamen och motsvarar inte heller den allmänna strukturen för 
en examen på andra stadiet. Till grundkursen godkänns endast sökanden som redan avlagt 
studentexamen eller en examen på andra stadiet.

Grundkursen för gränsbevakare varar ett år. Kursen förbereder den studerande för arbets-
uppgifter vid gränskontrollstationer, gränsbevakningsstationer, gränskontrollavdelningen eller 
motsvarande. På kurserna kan man genomföra enligt Gränsbevakningsväsendets behov även 
studieinriktningen luftfarkostunderhåll (ger studeranden färdigheter att arbeta inom luftfar- 
kostunderhåll) eller studieinriktningen sjöbevakning (ger studeranden färdigheter att arbeta 
på sjöbevakningsstationer eller ombord bevakningsfartyg). Enligt Gränsbevakningsväsendets 
behov kan grundkursen för gränsbevakare också ordnas på svenska.

På grundkursen för gränsbevakare studerar man många olika ämnen. I studierna ingår bland 
annat studier i gränskontroll, gränsbevakning, lagstiftning, brottsbekämpning, språk, motion, 
ledarskap och förvaltning, användning av maktmedel, dokumentundersökning, första hjälpen, 
tjänstekörning samt det militära försvaret.

I de praktiska studierna kombineras föreläsningar, nätundervisning, övningar, grupparbete och 
självstudier. Studierna omfattar även inlärning i arbetet.  På grundkursen studerar gränsbevakar-
studeranden i samma takt enligt genomförandeplanen. Vid närundervisningen enligt veckopro-
grammet gäller närvaroplikt.

studier

studier och fritid
På grundkursen för gränsbevakare ordnas undervisningen i regel från måndag till 
fredag kl. 8–16. Under kursen ges även lediga dagar för uträttande av personliga 
ärenden. På sommaren omfattar kursen en semester på tre–fyra veckor.

Vid Gräns- och sjöbevakningsskolan finns även fritidsmöjligheter. Studeranden har 
dessutom tillgång till exempelvis en motionssal, en fullång löparbana med Mondo- 
beläggning, bibliotek och Gränssoldathemmets tjänster.

St
ud
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HEJ, BLIVANDE DELTAGARE I GRUNDKURSEN 
FÖR GRÄNSBEVAKARE!
Grundkursen för gränsbevakare är ett steg mot ett yrke som gränsbevakare. Ett bra vitsord i 
kursen ger goda möjligheter att utveckla sig som gränsbevakare.  Under kursen får du lära dig 
många olika saker, eftersom Gränsbevakningsväsendet har ett vitt uppgiftsfält.  Vikten i under-
visningen läggs på gränsbevakarens befogenheter och möten med människor samt de grund- 
läggande färdigheter som gränsbevakaren behöver i olika uppgifter. 

Planering av den egna tidsanvändningen är en förutsättning för ett gott vitsord. Under denna 
tid får du dock inte glömma bort livet utanför studierna.  Undervisnings- och genomförande-
planen innehåller sådan information som underlättar samordningen av studier och privatlivet. 
Vid Gräns- och sjöbevakningsskolan finns goda förutsättningar för studier och hobbyer, utnyttja 
dem. Om du under kursens gång stöter på problem kan du alltid ta upp saken med till exempel 
kursledaren.

Det vilken typ av studiekamrater man har och hurdan kursatmosfären är, beror på varje studerande. 
En god atmosfär skapas av var och en genom att vara artig, hurtig och ärlig och genom att ta 
hänsyn till  andra människor. Ibland kan det kännas som att det ställs höga förväntningar på dig, 
men kom ihåg att vi vill se Dig vid gränsen.

KURSinformation

Välkommen till grundkursen
för gränsbevakare!

Kursledare  
Kapten Jyrki Karhunen

Kursledare
Kapten Pasi Könönen
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Arbete under kurstiden
Det är inte förbjudet att arbeta under ledig tid från kursen, t.ex. under veckoslutet, och det finns 
inga begränsningar för det. Arbetet får dock inte störa studierna och det beviljas inte ledighet 
från studierna för arbetets skull.

Inkvartering
Vid Gräns- och sjöbevakningsskolan har reserverats för alla kursdeltagare gratis inkvartering i 
2–4 personers rum. Inkvarteringen inkluderar gemensamma WC- och tvättrum, ett utrustat kök, 
ett torkrum samt hall med tv. Skolan ordnar även förvaringsrum för större hobbyredskap, såsom 
cyklar, skidor o.d. Man får inte ha sällskapsdjur och gäster på inkvarteringen. Vid Gräns- och sjö-
bevakningsskolan är studerandenas parkeringsplats på skolans bakgård. På parkeringsplatsen 
finns uppvärmningsstolpar för de studerande.

Närvaroplikten gäller inte utanför tjänstgöringstid, vilket innebär att du kan bo där det passar 
dig bäst. Tjänstgöringstiden framgår av veckoprogrammet.

Övriga stödmöjligheter
Var aktiv och ta reda på i god tid innan kursen börjar vilka stöd du har rätt till. Eventuella stöd 
som kan fås från ett annat håll:

FPA:
•  Det är inte möjligt att få studiepenning om dagtraktamentet som betalas för 

kursen överstiger gränsen för erhållande av studiepenning.
•  Det är möjligt att ansöka om statsgaranti för studielån, även om man inte erhåller 

studiepenning.
• I vissa fall kan du ha möjlighet till allmänt bostadsbidrag, fråga hos FPA.

 TE-Tjänster:
•  Kontrollera dina möjligheter att erhålla inkomstrelaterad dagpenning (anmäla sig 

som arbetssökande).
• Möjligheten att ansöka om arbetslöshetsförmån (frivilliga studier med arbetslöshets-

förmån), om den sökande har anmält sig som arbetssökande, jobbsökningen är i 
kraft, den sökande är minst 25 år och heltidsstudier (5 sp/studiemånad).

• Erhåller du vuxenutbildningsstöd kan du dessutom ha möjlighet att få statsgaranti 
för studielån som söks via FPA.

Sysselsättningsfonden
•  Vuxenutbildningsstöd.
• Kräver en gällande anställning, från vilken personen varit studieledig under 

studierna (OBS! ansökan om studieledighet), personen har varit totalt 8 år  
i arbetslivet och minst ett år anställd hos den nuvarande arbetsgivaren innan 
studierna började.   Ku

rs
in

fo
rm

ati
on

15



Studerandena undertecknar en tjänstgöringsförbindelse i början av studierna. I den 
förbinder sig undertecknaren att tjänstgöra vid Gränsbevakningsväsendet under 
grundkursen och två år därefter. Med tjänstgöringsförbindelsen säkerställer man 
att personal som utbildats med stöd av arbetsgivaren stannar hos Gränsbevaknings- 
väsendet på långsikt.

Om en studerande på grundkursen för gränsbevakare eller en tjänsteman vid Gräns-
bevakningsväsendet som slutfört grundkursen säger upp sig eller blir uppsagd, av-
bryter sina studier eller hans eller hennes studier avbryts av någon av personen själv 
beroende annan orsak än sjukdom, ska han eller hon betala 500 euro i ersättning till 
staten för varje hel studiemånad.

Uppförande, klädsel och närvaro under            
studierna
Studerande på grundkursen för gränsbevakare hör till militärpersonalen och omfattas 
straffrättsligt sett av bestämmelserna i kap. 45 i strafflagen (SL 45 kap. 1 §). De studerande 
är skyldiga att i tjänst och på fritiden följa bestämmelserna i Allmänna tjänstereglementet 
och Gräns- och sjöbevakningsskolans ordningsstadga.

Allmänna tjänstereglementet fastställer klädseln och snyggheten. Detta innebär bland 
annat att män ska ha rakat skägg och snyggt kort hår. Kvinnor ska knyta fast långt hår.

Den studerande är skyldig att använda uniform under tjänstgöringen enligt vecko- 
programmet. Närundervisning enligt veckoprogrammet har närvaroplikt. Utanför 
veckoprogrammet har den studerande ingen närvaroplikt.

Språkexamen
Den studerande ska under kursen avlägga en språkexamen som styrker att tjänste- 
mannen har erforderliga kunskaper i det andra inhemska språket. Godkänd 
språkexamen är en förutsättning för utnämning till tjänsten.

Studietid samt uppskjutande och avbrytande av 
studier eller förlust av studierätt
Om studietiden och uppskjutande och avbrytande av studier eller förlust av studie-
rätt föreskrivs i 27 b § och 28 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning 
(577/2005).

DEN STUDERANDES SKYLDIGHETER
Tjänstgöringsförbindelse
(lag om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005) 27§)
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Suvi & Essi 
Grundkurs 29 för gränsbevakare 

HÄLSNING FRÅN GRUNDKURS 
29 FÖR GRÄNSBEVAKARE! !

Vi önskar er lycka till i 
ansökningsskedet och 

inspiration för kommande 
studier!! 

För oss är grundkursen för gränsbevakare på slutrakan, 
men kanske du har den framför dig? Du kommer inte 
att bli besviken på ditt val. För oss har 2021 varit ett 

minnesvärt år, men å andra sidan har världssituationen 
medfört utmaningar för våra studier. Våra fina kurskamrter 
har hjälpt oss orka, trots att vi ibland har tillbringat flera 
veckor i rad på skolan. 

Vi minns hur vi inte kände varandra då vi träffades för 
första gången i cooper-testet. Till slut fann vi varandra i 
samma rum på kursinkvarteringen. Vänskapsrelationerna 
på kursen varar garanterat länge. Till kursen kommer stude-
rande från olika delar av Finland och från olika utgångspunk-
ter. För vissa är grundkursen för gränsbevakare den första 
examen efter yrkesskolan eller gymnasiet och för en del är 
den en av många. 

Det lönar sig inte att vara alltför nervös för inträdesproven. 
Vi tyckte att de mest utmanande delarna i inträdesproven var 
språkproven och den mest spännande delen var intervjun 
av gränsbevakarna. Innan inträdesproven lönar det sig att 
upprätthålla grundkonditionen och repetera engelska och 
svenska. Det viktigaste är dock att komma med en god attityd 
och som sig själv. 

Vi har blivit positivt överraskade av hur mångsidig 
grundkursen för gränsbevakare är. Skoldagarna kan i bästa 
fall bestå av att man undersöker dokument på morgonen 
och på eftermiddagen åker man till skjutbanan för att skjuta 
bakom ett hinder.. Gränsbevakaren behöver många olika 
färdigheter i sitt arbete. Grundkursen ger god beredskap 
inför arbetslivet. Yrkesskickligheten testas och utvecklas 
också under en praktikperiod på tre veckor. 

Under kursen kan man också utmana sig själv. På vintern 
bjuder vågorna på en svalkande upplevelse med skidorna 
fastspända på skorna, och på sommaren kan man beundra 
de varierande vyerna under Jukajärvis marsch. Vad gäller 
de färdigheter som man lärt sig i armén kan man friska upp 
minnet under krigsövningar. I utmanande situationer avgör 
attityden. Kursen har en stark vianda och man kan alltid lita 
på att kurskompisarna erbjuder stöd.

Även om grundkursen innehåller många teoristudier 
och utmanande övningar kommer man långt med enbart 
en god attityd. Vi önskar dig lycka till med inträdesproven 
och studierna. Vi önskar er lycka till i ansökningsskedet och 
inspiration för kommande studier! 
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Man kan stöta på gränsbevakare på många olika platser och i olika sammanhang. Gräns- 
bevakarna bland annat kontrollerar resedokument och inreseförutsättningar vid gränsövergångs-
ställena, övervakar terränggränsen både med patruller och teknisk övervakningsutrustning, 
bekämpar gränsöverskridande brottslighet, utför räddnings- och biståndsuppgifter, sörjer för 
säkerheten i havsområdet och utför begränsade tullövervaknings- och polisuppgifter.

Gränsbevakarna tjänstgör i en militär tjänst och de måste regelbundet delta i testning av fysisk 
kondition och fältduglighet. Gränsbevakarna omfattas av militärpensionssystemet. 

Gränsbevakarnas månadslön utgörs enligt Gränsbevakningsväsendets lönesystem av en 
uppgiftsrelaterad lön, en prestationsdel, en erfarenhetsdel och eventuella tillägg enligt tjänste-
kollektivavtalet. Bruttolönen för en nyutexaminerad gränsbevakare är cirka 2 000–2 500 euro 
per månad.

GRÄNSBEVAKARE ARBETAR PÅ 
LAND, TILL HAVS OCH I LUFTEN
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Jag utexaminerades från grundkursen för gränsbevakare 
i december 2019, varefter jag började arbeta vid Nuija-
maa gränsövergångsställe. För en ung man från Södra 

Österbotten måste man vänja sig lite vid livet i Sydvästra 
Finland, men flera av de kompisar som jag träffade under 
grundkursen gjorde det lättare för mig att bli hemmastadd 
på den nya orten.

I Nuijamaa kom jag snabbt med i arbetsgäng och hittade 
likasinnade personer som det var lätt att arbeta med.  
Dagarna gick snabbt.

I en ny uppgift stöter man förstås på stunder som inte 
ens grundkursen helt förbereder en inför, men jag har alltid 
fått hjälp av mina mer erfarna kolleger då det har behövts. 
Samtidigt lär jag mig hur jag ska agera i dessa situationer.

Några månader efter att jag tog min examen förändrades 
min arbetsbild något då kontrollerna vid de inre gränserna 
inleddes till följd av coronan. Jobbet blev rörligare och jag 
reste flera gånger till Västra Finland och Lappland. Under 
dessa resor bekantade jag mig med många nya människor 
från andra förvaltningsenheter och märkte att gräns- 
bevakarna runt om i Finland verkar hitta en gemensam 
melodi både på jobbet och på fritiden.

Arbetsuppgifterna i sig var mångsidiga och med dem gick 
året snabbt.

I början av 2021 fick jag höra att jag valts till en uppgift 
som hundförare vid Kolmikanta gränsbevakningsstation, så 
det blev åter dags att flytta till ny ort.

Jag har nu arbetat på Kolmikanta i sex månader och 
arbetet som hundförare vid terränggränsen har varit precis 
det jag förväntade mig när jag ansökte till kursen.

Till mina uppgifter hör kontroll av gränser och råmärken, 
kontroll av tillstånd och identitet för personer som rör sig i 
gränszonen, övervakning av jakt och fiske samt sporadiska 
handräckningsuppgifter. Förstås ska jag även ta hand om 
utbildningen och hälsan hos min arbetshund, schäfern 
Mårran.

Förhoppningsvis kommer jag att kunna göra mångsidiga 
saker även i framtiden.

Mångsidigt arbete i 
Sydöstra Finland

Yngre gränsbevakare
Vikke Haapaniemi

Sydöstra Finlands 
gränsbevakningssektion
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Yngre sjöbevakre
Anu Vainionpää

Finska vikens 
sjöbevakningssektion

Jag sökte direkt till grundkursen för gränsbevakare 
från militären, och mitt första önskemål var Finska 
vikens sjöbevakningssektion. Jag valdes till skolan 

och även om coronaviruspandemin rörde till studierna 
under kursen, klarade jag av studierna och utnämndes till 
tjänsten som gränsbevakningsman i december 2020.

Mitt huvudsakliga arbete är gränskontroll, men 
ofta består min dag av mycket annat än att sitta i pass- 
båset. Utöver gränskontroll deltar jag ofta i bland 
annat noggrannare gränskontroller, dvs. kontroller på 
linje II, asylutredning, övervakning av utlänningar och 
dokumentutredning. Ibland är det olika utbildningar 
och dagar då vi övar på användningen av maktmedel. 
Arbetsdagarnas rytm följer flygen och då det kommer 
passagerare sitter vi i båset och kontrollerar dem.

På flygplatsen finns en massa olika passagerare, 
så många olika pass och dokument har blivit bekanta. 
Ibland möter man situationer där de egna språk- 
färdigheterna eller kunskaperna inte räcker till, men 
lyckligtvis hittar man alltid en lösning när hela gruppen 
funderar på saken. Inte heller i det här arbetet behöver 
man klara sig ensam och man behöver inte kunna alla 
lagar utantill.

Arbetet här gör att profileringsögat och känne- 
domen om Finlands passagerarprofil snabbt utvecklas. 
Att sålla stora människomassor och plocka intressanta 
människor ur den massan är just den färdighet som 
flygplatsens gränskontrollanter alltid tackar oss för. 24/7 
finns det gränsbevakare på fältet, verksamheten upphör 
inte under någon tid på dygnet eller året.

Jag har gillat gränskontrollarbetet, och arbetet i pass-
båset kan beskrivas med denna klyscha: "Arbetet är så 
intressant som du själv gör det". Attityden avgör. Arbets-
gänget vid Gränsbevakningsväsendet är toppen och här 
får man alltid hjälp av en kompis.

Välkommen till flygplatsen som gränskontrollant!

Portvakt vid Finlands 
största 
gränsövergångsställe
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Yngre sjöbevakare Kivi
Västra Finlands 

sjöbevakningssektion

Sjöbevakare vid 
Virpiniemi sjöbevaknings-
station

Jag sökte mig till Gränsbevakningsväsendet efter armén. 
Jag utförde min beväringstjänst i gränsjägarkompaniet i 
Onttola och det var säkert också den största orsaken till 

att jag sökte till gränsen. Jag var glad som kom in på skolan 
och till på köpet till önskad förvaltningsenhet, Västra Finlands 
sjöbevakningssektion. Det är Finlands längsta område och 
med spänning fick man vänta på att få veta på vilken station 
arbetet finns. 

För ett år sedan utexaminerades jag från grundkursen för gräns-
bevakare och började arbeta vid brottsbekämpningsenheten i 
Västra Finland i Åbo.  På våren fortsatte studierna på sjöbevaknings- 
kursen och i september kunde jag äntligen börja arbeta på en 
sjöbevakningsstation. I början fick nog Helsingforsbon en liten 
chock, för arbetsplatsen låg i Virpiniemi 700 km hemifrån.

Vårt arbete är mycket mångsidigt. Vår viktigaste uppgift 
året runt är sjöräddning och vi är alltid redo att åka när det 
kommer ett uppdrag. Vi patrullerar i vårt område och över-
vakar sjötrafiken och terrängtrafiken, övervakar jakt och fiske 
samt utför övervakning av utlänningar. Dessutom finns det 
två flygplatser i vårt område där vi utför gränskontroller. Vi 
samarbetar också mycket med andra myndigheter. Vi upprätt-
håller vår förmåga att använda maktmedel och övar militärt 
försvar. 

Vi har en omfattande utrustning för olika årstider och 
väderleksförhållanden. Det finns olika slags båtmateriel för 
sommaren och på vintern får man köra snöskoter.  En viktig 
resurs är svävare som absolut behövs vid tjällossning. Vi 
patrullerar naturligtvis också med bilar och då följer materielen 
bra med i släpvagnen.

Det absolut bästa med sjöbevakarens arbete är att vi har 
de bästa kollegerna. Jag togs genast med i arbetsgemens-
kapen och har aldrig upplevt utanförskap. Det är viktigt med 
förtroende i arbetet för att kunna agera även i utmanande 
förhållanden. 

Man vet aldrig vad dagen och natten för med sig, det gör 
det här jobbet intressant.
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skicka ansökan
Kontrollera alltid de aktuella anvisningarna för att söka till grundkursen 
för gränsbevakare på webbplatsen www.raja.fi. Sök till kursen via systemet 
valtiolle.fi. Ansökan på valtiolle.fi öppnas årligen ett par månader innan 
ansökningstiden går ut. Vid behov kan ansökan också skickas per post. 
Fyll i ansökan noggrant och bifoga alla nödvändiga bilagor.

Vänta på kallelse till inträdesprovet
Sökande som kallas till inträdesprovet till grundkursen för gränsbevakare 
väljs på basis av betygspoäng och tilläggspoäng.

Delta i inträdesprovet
Inträdesprovet i två delar ordnas vid Gräns- och sjöbevakningsskolan i 
Imatra. Inträdesprovet har fem olika delområden: ett konditionstest, ett 
lämplighetstest, prov i det andra inhemska språket, prov i engelska och en 
intervju som görs av gränsbevakningsmän.

Vänta på beslutet
Chefen för Gräns- och sjöbevakningsskolan godkänner studerandena till 
grundkursen för gränsbevakare i antagningsordning. Antagningsordnin-
gen bildas på basis av antagningspoängen och lämpligheten. Gräns- och 
sjöbevakningsskolan hänvisar sökandena som antagits till kursen till en 
rekryteringsundersökning som görs innan kursen inleds.

1.
2.

3.
4.

Tilläggsinformation:
Vill du ha mer information om ansökan,
kontakta rekryteringen:
rekrytointi.rmvk@raja.fi
tfn 0295 429 034

!

ansökningsanvisning
Glöm Inte bilagorna!



GRÄNS- OCH SJÖBEVAKNINGSSKOLAN 
Rekrytering
Niskapietiläntie 32 D 
55910 Imatra 
Tfn 0295 429 034 
rekrytointi.rmvk@raja.fi

@rajavartijat

@rajavartiolaitos

Rajavartiolaitos

Raja- ja merivartiokoulu

WWW.RAJA.FI
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