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RAJAVARTIOLAITOS
Rajavartiolaitos on sisäministeriön alaisuudessa toimiva ammattitaitoinen, luotettava ja yhteistyökykyinen turvallisuusviranomainen. Rajavartiolaitoksen toiminnan päämääränä on rauhallisten olojen säilyttäminen
maamme rajoilla.

Rajavartiolaitoksen ydintoiminnot:
•
•
•
•
•
•
•

rajojen valvonta
rajatarkastukset
rikostorjunta
meripelastus
ympäristövahinkojen torjunta
kansainvälinen yhteistyö
sotilaallinen maanpuolustus

Euroopan rajaturvallisuusmallin kehittäjänä Suomen Rajavartiolaitos vie
osaamistaan ammattitaitoisten asiantuntijoidensa kautta eri puolille maailmaa sekä osallistuu eri tason kansainvälisiin operaatioihin maalla ja merellä. Rajavartiolaitos johtaa meripelastustoimintaa sekä suorittaa etsintöjä ja
sairaankuljetuksia.
Rajavartiolaitos voi hoitaa myös poliisitehtäviä ja vastaa tullivalvonnasta
niillä rajanylityspaikoilla, joilla Tulli ei toimi. Merialueella tehdään yhteistyötä Liikenneviraston, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Puolustusvoimien
ja ympäristöviranomaisten kanssa. Rajavartiolaitoksen käytössä on ajanmukainen kalusto öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjuntaan.

Rajavartiolaitos toimii
maalla, merellä ja ilmassa.
TURVANA KAIKISSA OLOISSA.
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Rajavartiolaitoksen tehtävistä vastaa
yhdeksän hallintoyksikköä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rajavartiolaitoksen esikunta (toimii myös sisäministeriön rajavartio-osastona)
Kaakkois-Suomen rajavartiosto
Pohjois-Karjalan rajavartiosto
Kainuun rajavartiosto
Lapin rajavartiosto
Suomenlahden merivartiosto
Länsi-Suomen merivartiosto
Vartiolentolaivue
Raja- ja merivartiokoulu
IVALO

RAJA-JOOSEPPI

MUONIO

SELITTEET
ESIKUNTA
RAJAVARTIOASEMA
RAJATARKASTUSASEMA
MERIVARTIOASEMA
TUKIKOHTA

LAPIN
RAJAVARTIOSTO
SALLA
ROVANIEMI

SUOMEN RAJOJEN PITUUDET
VENÄJÄ
NORJA
RUOTSI
ALUEVESIRAJA

1340 KM
736 KM
614 KM
1250 KM

YHTEENSÄ

3940 KM

KORTESALMI

VIRPINIEMI

KAINUUN
RAJAVARTIOSTO
KAJAANI

SUOMUSSALMI

VARTIUS
KUHMO

KOKKOLA

POHJOIS-KARJALAN
RAJAVARTIOSTO

VALLGRUND

LIEKSA
ILOMANTSI

JOENSUU

LÄNSI-SUOMEN
MERIVARTIOSTO

TOHMAJÄRVI
Niirala

KAAKKOIS-SUOMEN
RAJAVARTIOSTO

PORI
RAUMA

SUSILUOTO

TURKU

NAUVO

AHVENANMAA
KÖKAR

KOLMIKANTA

IMATRA

HIITTINEN
HANKO
TAMMISAARI

PELKOLA
Imatra
NUIJAMAA
Vainikkala
RAJA- JA MERIVARTIOKOULU,
VAALIMAA
IMATRA
HURPPU

SUOMENLAHDEN
MERIVARTIOSTO
HELSINKI

KOTKA
PORVOO
HELSINKI

PORKKALA

HAAPASAARI

VARTIOLENTOLAIVUEEN
ESIKUNTA, HELSINKI

RAJAVARTIOLAITOKSEN
ESIKUNTA, HELSINKI

2

Raja- ja
merivartiokoulu
Raja- ja merivartiokoulu on Rajavartiolaitoksen kansallisesti verkottunut
rajaturvallisuuden ja meripelastusalan opetus- ja tutkimuslaitos. Se on
EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin kumppanuusoppilaitos (Partnership Academy). Raja- ja merivartiokoulu toimii Imatralla. Meriturvallisuuden opetusyksikkö on sijoitettu Turkuun.
Raja- ja merivartiokoulu antaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta Rajavartiolaitoksen henkilökunnalle sekä täydennyskoulutusta yhteistoimintaviranomaisille. Koulutusta annetaan suomen, ruotsin ja englannin kielellä.
Rajavartijoiden valtakunnallisesta rekrytoinnista ja koulutuksesta vastaa
Rajavartiolaitoksessa Raja- ja merivartiokoulu. Se vastaa myös Rajavartiolaitoksen varusmiehille annettavasta erikoisrajajääkärikoulutuksesta.
Rajavartiolaitoksen upseerit koulutetaan Maanpuolustuskorkeakoululla yhdessä Puolustusvoimien upseerien kanssa. Raja- ja merivartiokoulu vastaa
upseerien koulutukseen sisältyvästä raja- ja meriturvallisuuden opetuksesta. Erikoisrajajääkärikomppanian lisäksi Rajan varusmiesyksiköt sijaitsevat
Pohjois-Karjalassa Onttolassa sekä Lapissa Ivalossa.
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Rajavartijaksi
Menestyäkseen rajavartijana henkilön
tulee olla sosiaalinen sekä fyysisesti ja henkisesti hyvässä kunnossa.

Rajavartijat työskentelevät maalla,
merellä ja ilmassa kaikissa olosuhteissa. Rajavartijan ammatissa tarvitaan monenlaisia taitoja. Menestyäkseen rajavartijana henkilön
tulee olla sosiaalinen sekä fyysisesti ja henkisesti hyvässä kunnossa.
Työskentely rajanylityspaikoilla ja
lisääntyvä kansainvälinen yhteistyö
tuovat mukanaan kielitaitovaatimuksia rajavartijan arkeen. Suurin
osa aloittaa työuransa rajatarkastustehtävissä, mutta kokemuksen myötä rajavartija voi erikoistua moniin
tehtäviin, esimerkiksi rikostorjuntaan, koiratoimintaan tai kansainvälisiin tehtäviin.
Rajavartijat koulutetaan tehtävään vuoden kestävällä rajavartijan
peruskurssilla Raja- ja merivartiokoulussa. Koulutus on monipuolinen
ja haastava. Koulutus sisältää luento-opetusta, verkko-opetusta, harjoituksia, ryhmätöitä, itseopiskelua
ja työssäoppimista.

Peruskurssin jälkeen opintonsa
hyväksytysti suorittaneet ja virkaannimittämiskelpoiset opiskelijat
nimitetään vakituiseen rajavartijan
virkaan.
Rajavartijaan voi törmätä monenlaisissa paikoissa ja yhteyksissä. Rajavartijat muun muassa tarkastavat
matkustusasiakirjat ja maahantuloedellytykset rajanylityspaikoilla, valvovat maastorajaa sekä partioimalla että teknisillä valvontalaitteilla,
torjuvat rajat ylittävää rikollisuutta,
suorittavat pelastus- ja avustustehtäviä, huolehtivat merialueen turvallisuudesta ja suorittavat tarvittaessa
tullivalvonta- ja poliisitehtäviä.
Rajavartijat palvelevat sotilasvirassa, ja heidän on osallistuttava
säännöllisin väliajoin fyysisen kunnon ja kenttäkelpoisuuden testeihin.
Rajavartijat kuuluvat sotilaseläkejärjestelmän piiriin. Rajavartijoiden
kuukausipalkka muodostuu Rajavartiolaitoksen palkkausjärjestelmän
mukaan tehtäväkohtaisesta palkasta, suoritusosasta, kokemusosasta
ja mahdollisista virkaehtosopimuksen mukaisista lisistä. Vastavalmistuneen rajavartijan bruttopalkka on
noin 2 000—2 500 euroa kuukaudessa.
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Rajavartijoiden
koulutusjärjestelmä
Raja- tai merivartijaksi voi valmistua
Suomessa vain rajavartijan peruskurssilta Raja- ja merivartiokoulusta. Rajavartijan peruskurssi antaa
valmiudet ja toimivallan rajavartijan
virkaan. Peruskurssi ei ole ammattikorkeakoulututkinto, eikä se vastaa
yleistä toisen asteen tutkintorakennetta. Peruskurssille hyväksytään
vain hakija, joka on jo suorittanut
lukion tai toisen asteen tutkinnon.

Raja- ja merivartijoiden on myös
mahdollista hakeutua jatko-opintoihin myöhemmin virkaurallaan.
Rajavartijan jatkokurssin sekä mestarikurssin toteutuksesta vastaa
Raja- ja merivartiokoulu. Jatko- ja
mestarikursseille voi hakeutua, kun
on työskennellyt rajavartijan ammatissa ja hankkinut kurssille vaadittavan työkokemuksen. Kursseille on
rajattu määrä paikkoja.

Raja- tai merivartijaksi
voi valmistua Suomessa vain rajavartijan peruskurssilta Raja- ja merivartiokoulusta.
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RAJAVARTIJOIDEN
KOULUTUSJÄRJESTELMÄ
VARUSMIESKOULUTUS
- aseellinen varusmiespalvelus tai
- naisten vapaaehtoinen
asepalvelus
(pl. Ahvenanmaa)

PÄÄSYKOE

n. 8-12 palvelusvuoden jälkeen

n. 15-17 palvelusvuoden jälkeen
Mestarikurssi
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Rajavartijan peruskurssi
Rajavartijan peruskurssin opinnot
ovat monipuoliset. Opintoihin kuuluu muun muassa rajatarkastusten,
rajojen valvonnan, lainsäädännön,
rikostorjunnan, kielten, liikunnan,
johtamisen ja hallinnon, voimankäytön, asiakirjatutkinnan, ensiavun,
virka-ajon sekä sotilaallisen maanpuolustuksen opiskelua.
Käytännönläheisissä opinnoissa
yhdistellään luento-opetusta, verkko-opetusta, harjoituksia, ryhmätöitä ja itseopiskelua. Opintoihin
kuuluu myös työelämään tutustumista. Peruskurssilla rajavartijaoppilaat opiskelevat opintosuuntansa
läpivientisuunnitelman mukaisesti samaan tahtiin. Viikko-ohjelman
mukaiseen lähiopetukseen on läsnäolovelvoite.

Kurssilla toimeenpannaan Rajavartiolaitoksen tarpeen mukaan opintosuunnat:
Rajavartio-opintosuunta antaa valmiudet työtehtäviin rajatarkastusasemalle, rajavartioasemalle, rajatarkastusosastoon tai vastaavaan.
Merivartio-opintosuunta antaa valmiudet työtehtäviin merivartioasemalle tai vartiolaivalle.
Ilma-alushuolto-opintosuunta
antaa valmiudet työtehtäviin
ilma-alushuoltoon.
Rajavartiolaitoksen tarpeen mukaan
rajavartijan peruskurssi voidaan järjestää myös ruotsinkielisenä.

Rajavartijan peruskurssin päämäärät ja
tavoitteet
Rajavartijan peruskurssin tavoitteina on, että opiskelija,
• tiedostaa asemansa Rajavartiolaitoksen virkamiehenä ja siihen liittyvät
vastuut ja velvollisuudet
• asennoituu myönteisesti ja vastuuntuntoisesti työhönsä sekä itsensä
kehittämiseen
• ymmärtää Rajavartiolaitoksen tehtävien yhteiskunnallisen merkityksen
ja aseman rajaturvallisuuden viranomaisena
• ymmärtää Rajavartiolaitoksen kansainvälisen toiminnan perusteet ja
toiminnan osana Euroopan unionin rajavalvontajärjestelmää
• kykenee toimimaan opintojensa mukaisissa perustehtävissä sekä täyttää
asetetut tehtävän kelpoisuusvaatimukset
• ymmärtää Rajavartiolaitoksen sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävien
perusteet ja osaa toimia sijoituksensa mukaisessa tehtävässä rajajoukkokokoonpanossa.
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Rajavartijan peruskurssin pääsyvaatimukset
Tarkista pääsyvaatimukset nettisivuiltamme www.raja.fi.
• 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen.
• Suorittanut vähintään lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon tai toisen
asteen ammatillisen tutkinnon.
• Suorittanut Suomen Puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa aseellisen varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen
(pois lukien henkilöt, joilla on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus) ennen
rajavartijan peruskurssin aloittamista.
• Terveydentilaltaan rajavartijan tehtäviin sopiva:
º tämän hetkinen palveluskelpoisuusluokka A (määritetään
Puolustusvoimien terveystarkastusohjeessa olevan tautitaulukon
mukaan)
º näön tarkkuus kummassakin silmässä vähintään 0,7 (määritetään
Landoltin C-taulu, 5 m)
º normaali väriaisti (todistuksesta tulee ilmetä, että testi on tehty
Ishiharan 24 taulun värinäkötestillä ja siinä saa olla enintään
2 virhettä)
º kuuloluokka I-II. Kuulon tulee täyttää Puolustusvoimien terveystarkastusohjeen (TTO 2012) mukaisesti palveluskelpoisuusluokka
A:n kriteerit. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuulon tulee keskitaajuuksilla olla (500–2000 Hz) olla 20 dB tai parempi
º ei työtä haittaavaa kroonista sairautta, ihottumaa tai allergioita.
• Ruumiilliselta kunnoltaan rajavartijan tehtäviin sopiva:
º Cooperin testin tulos miehillä vähintään 2 500 metriä ja
naisilla 2 300 metriä
º Uimataitoinen (Pohjoismainen uimataitotesti).
• Vähintään B-luokan ajo-oikeus
• Rajavartiolaitoksen tehtävissä edellytettävällä tavalla nuhteeton ja luotettava, ei turvallisuutta, maanpuolustusta tai tehtävän asianmukaista
ja riippumatonta hoitamista vaarantavia ulkomaan- tai muita sidonnaisuuksia.
• Suorittanut hyväksytysti pääsykokeen.

Opintojen hyväksytysti suorittamiseen vaaditaan miehillä vähintään
2 600 metrin ja naisilla vähintään 2400 metrin tulos Cooperin testissä
peruskurssin aikana.
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MERENKULKUTEHTÄVIEN TERVEYSVAATIMUKSET

Terveydentilaltaan merenkulkutehtäviin sopiva
(merivartioasemat ja vartiolaivat):

• tämän hetkinen palveluskelpoisuusluokka A (määritetään Puolustusvoimien terveystarkastusohjeessa olevan tautitaulukon mukaan)
• näön tarkkuus on vähintään 1,0 kummassakin silmässä (määritetään
Landoltin C-taulu, 5 m)
• näkökentät normaalit
• väriaisti tarkka (tutkitaan Ishiharan testillä. Mikäli Ishiharan 24 taulun
testissä todetaan 2 virhettä, värinäkö todennetaan lisätutkimuksin)
• kuuloluokka I–II
• ei työtä haittaavaa kroonista sairautta, ihottumaa tai allergioita
• ei keliakiaa

10
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HAKEUTUMINEN
Tarkista aina ajantasaiset ohjeet
rajavartijan peruskurssille hakeutumiseen nettisivuilta: www.raja.fi.
Rajavartijan peruskurssi ei kuulu
yhteishakuun. Ensijaisesti hae kurssille valtiolle.fi-järjestelmän kautta.
Valtiolle.fi-haku avataan vuosittain
pari kuukautta ennen haun päättymistä. Löydät hakulinkin raja.fisivuilta. Tarvittaessa kurssille on
myös mahdollista lähettää hakemus
postitse. Täytä hakemus huolella ja
liitä mukaan kaikki tarvittavat liitteet. Tarkista tarvittavat liitteet nettisivuiltamme.

PÄÄSYKOE
Pääsykokeeseen kutsutaan rajavartijan peruskurssin pääsyvaatimukset
täyttävät hakijat todistuspisteiden
ja lisäpisteiden osoittaman paremmuusjärjestyksen perusteella. Kaikille hakijoille lähetetään tieto sähköpostilla siitä, kutsutaanko heidät
pääsykokeeseen vai ei.
Pääsykokeet toteutetaan kaksiosaisena:
I-osassa suoritetaan 12 minuutin juoksutesti (Cooperin testi) sekä
kielitestit. I-osan testejä suoritetaan
eri paikkakunnilla ympäri Suomen.
II-osaan kuuluu rajavartiomiesten suorittama haastattelu sekä
soveltuvuusarviointi (psykologinen
testi). II-osan testit suoritetaan Rajaja merivartiokoululla Imatralla.
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Tarkista aina ajantasaiset ohjeet rajavartijan
peruskurssille hakeutumiseen
nettisivuilta: www.raja.fi.

Pääsykokeen sisältö
Fyysisen kunnon testit
Hakijan fyysinen kunto arvioidaan
12 minuutin juoksutestin (Cooperin testi) sekä Pohjoismaisen uimataitotestin todistuksen perusteella.
Mikäli hakija on hakeutumassa opintosuunnalle, jossa on muita fyysisiä
vaatimuksia, voidaan tarvittaessa
järjestää muita fyysisen kunnon
testejä, kuten lentävän henkilöstön
fyysisen kunnon testi tai sukeltajatesti. Näiden testien sisältö ilmoitetaan hakijalle ennen pääsykokeiden
ensimmäistä vaihetta.
Soveltuvuustesti (psykologinen testi)
Rajavartijan ammatissa tarvitaan
henkistä kestävyyttä ja sosiaalisia
valmiuksia. Lisäksi rajavartijan on
kyettävä johdonmukaiseen toimintaan vaikeissakin tilanteissa. Pääsykokeen psykologisella testillä arvioidaan hakijan persoonallisuutta,
sosiaalisia taitoja ja motivaatiota. Lisäksi testillä mitataan hakijan oppimis-, ongelmanratkaisu- ja
stressinsietokykyä. Testi sisältää kirjallisia tehtäviä, ryhmätehtävän sekä
haastattelun.

Kielitestit
Rajavartijan ammatissa tarvitaan
hyvää kielitaitoa. Pääsykokeissa testataan englannin kielen ja toisen
kotimaisen kielen (ruotsin/suomen)
hallintaa. Koulusivistys määrittää
äidinkielen ja sen mukaisesti hakijalta vaaditaan joko suomen- tai ruotsinkielen testi. Mikäli koulusivistys
on saatu muilla kielillä, vaaditaan
molempien kielten testit. Englannin
kielen testin tarkoituksena on selvittää, kuinka hakija pärjää kielitaitoa
edellyttävässä työympäristössä. Toisen kotimaisen kielen osalta tarkoitus on selvittää hakijan valmiudet
suorittaa koulutukseen kuuluvat toisen kotimaisen kielen opinnot sekä
virkamiehiltä vaadittava kielitutkinto.
Rajavartiomiesten suorittama
haastattelu
Haastattelun tarkoitus on saada tietoa muun muassa hakijan motivaatiosta, odotuksista, asenteista, sosiaalisista taidoista ja arvomaailmasta.
Hakijalla on mahdollisuus esittää
haastattelussa myös omia kysymyksiä. Haastattelijat ovat Rajavartiolaitoksen kokeneita virkamiehiä.
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Opiskelijavalinta
Opiskelijavalinta tehdään Raja- ja
merivartiokoulun johtajan päätöksellä opiskelijavalintajärjestyksessä.
Opiskelijavalintajärjestys muodostetaan valintapisteiden, soveltuvuuden ja sopivuuden perusteella.

Turvallisuusselvitys
Ennen rajavartijan peruskurssille
valintaa Raja- ja merivartiokoulu
pyytää hakijasta perusmuotoisen
turvallisuusselvityksen Suojelupoliisilta. Selvitys edellyttää hakijan
kirjallista suostumusta, joka allekirjoitetaan pääsykokeen yhteydessä.
Suostumus on valituksi tulemisen
perusedellytys.
Turvallisuusselvityksistä on säädetty turvallisuusselvityslaissa (726/2014).
Lisätietoja turvallisuusselvityksistä
ja niitä koskevasta oikeusturvasta on
saatavilla Suojelupoliisilta.
Rajavartijan peruskurssille valintaan voivat vaikuttaa lainvoimaiset
tuomiot, määrätyt rangaistusseuraamukset, poliisilakiperusteiset
kiinniotot, haitalliset sidonnaisuudet tai muut Rajavartiolaitoksen tietoon tulleet seikat, jotka asettavat
henkilön sopivuuden rajavartiomieheksi kyseenalaiseksi.

13

Rajavartiolaitoksen sotilasvirkaan
nimitettävältä vaaditaan, ettei
hänellä ole sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai muuta
turvallisuusselvityslain (726/2014)
3 §:n 1 momentin 9 a kohdassa tarkoitettua ulkomaansidonnaisuutta, joka voi vaarantaa valtion turvallisuutta, yleistä turvallisuutta,
maanpuolustusta tai Suomen kansainvälisiä suhteita taikka palvelusturvallisuutta Rajavartiolaitoksessa.
(Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta:
10 § Rajavartiolaitoksen virkojen
yleiset kelpoisuusvaatimukset).

Palvelukseenottotarkastus
Kurssille valituille opiskelijoille tehdään palvelukseenottotarkastus,
josta Raja- ja merivartiokoulu antaa
erilliset ohjeet. Palvelukseenottotarkastuksen tarkoituksena on selvittää, että hakija on terveydentilaltaan rajavartijan virkaan sopiva.
Palvelukseenottotarkastus sisältää huumausainetestin. Peruskurssille ei hyväksytä hakijaa, joka ei
täytä terveydentilavaatimuksia tai
jos huumausainetesti osoittaa hakijan käyttäneen huumausaineita tai
hakija kieltäytyy huumausainetestistä.

VALINTAPISTEET
Valintapisteiden maksimipistemäärä on 34 pistettä. Valintapisteet muodostuvat kolmesta osakokonaisuudesta:
• todistuspisteet eli hakemusten liitteenä olevista koulu- ja työtodistuksista
saadut pisteet (0–8 pistettä)
• lisäpisteet (0–4 pistettä)
• pääsykoepisteet (0–22 pistettä).

TODISTUSpisteet
Toisen asteen tutkinnon päättötodistuksen keskiarvo, 1,5–6 pistettä.
Todistuksen kaikkien aineiden keskiarvosta annetaan pisteitä seuraavasti:
Arvosana-asteikko
4–10

Arvosana-asteikko
1–5

Arvosana-asteikko
1–3

Pistemäärä

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

Hakijalle voidaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella kirjata numeeriseksi keskiarvoksi kaikkien vastaavan tasoisella todistuksella hakeneiden
numeerinen keskiarvo, mikäli hakijan todistuksen arvioinnista ei ilmene numeerista keskiarvoa, eikä sitä ole muutoinkaan saatavissa.
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Työkokemuksesta (alalla ei ole merkitystä) ja korkeakoulututkinnosta tai vastaavasta kansainvälisestä tutkinnosta voi saada yhteensä enintään 2 pistettä. Hakijalla tulee olla liitteenä työtodistus kaikista lasketuista työkuukausista (työsopimus ei korvaa työtodistusta).
•
•
•
•
•

työkokemusta 6-11 kuukautta = 0,5 pistettä
työkokemusta 12-17 kuukautta = 1 piste
työkokemusta 18-23 kuukautta = 1,5 pistettä
työkokemusta yli 24 kuukautta = 2 pistettä
korkeakoulututkinto = 1 piste.

Lisäpisteet
Lisäpisteet arvioidaan hakemusasiakirjojen perusteella. Hakijalle voidaan
lukea hyväksi enintään 4 lisäpistettä seuraavasti:
•
•
•
•
•

kiitettävästi suoritettu RUK-kurssi = 3 pistettä
kiitettävästi suoritettu AUK-kurssi tai hyvin suoritettu RUK-kurssi = 2 pistettä
hyvin suoritettu AUK-kurssi = 1 piste
hakija on nainen = 1 piste
kielitaito = 1 piste/kieli. Suomen, ruotsin tai englannin kielitaidosta ei
voi saada lisäpistettä. Kielen osaamisesta myönnetään lisäpiste, mikäli
hakijalla on esimerkiksi:
º yleisten kielitutkintojen perusteiden mukainen tutkintotodistus
º ylioppilastutkinnossa kielen lyhyessä oppimäärässä vähintään eximia cum laude approbatur
º ylioppilastutkinnossa kielen pitkässä oppimäärässä vähintään cum laude approbatur
º todistus muulla äidinkielellä suoritetuista oppimäärästä
tai opinnoista.
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Pääsykoepisteet
Pääsykokeen perusteella hakija voi saada enintään 22 pistettä. Hakija karsiutuu, jos hän ei saavuta alinta hyväksyttyä pistemäärää jostain pääsykokeen osa-alueesta.
Pääsykokeen eri osa-alueet arvostellaan seuraavasti:
• 12 minuutin juoksutesti (Cooperin testi), 0–2 pistettä
Miehet:

Naiset:

3 000 metriä = 2 pistettä
2800 metriä = 1,5 pistettä
2 600 metriä = 1 piste
2 500 metriä = hyväksytty
< 2 500 metriä = hylätty

2 800 metriä = 2 pistettä
2 600 metriä = 1,5 pistettä
2 400 metriä = 1 piste
2 300 metriä = hyväksytty
< 2 300 metriä = hylätty

• Uimataitotesti, hyväksytty/hylätty
Pohjoismainen uimataitotesti suoritettu hyväksytysti = hyväksytty
• Psykologinen testi, 0–6 pistettä
Psykologisen testin alin hyväksytty pistemäärä on 2 pistettä
• Ruotsin tai suomen kielen testi, 0–4 pistettä
Kielikokeiden alin hyväksytty pistemäärä on 1 piste
• Englannin kielen testi, 0–4 pistettä
Kielikokeiden alin hyväksytty pistemäärä on 1 piste
• Haastattelu 0–6 pistettä
Haastattelun alin hyväksytty pistemäärä on 3 pistettä.

OPISKELU
Opiskelua ja vapaa-aikaa
Rajavartijan peruskurssilla opetusta on lähtökohtaisesti maanantaista
perjantaihin klo 8–16. Kurssin aikana järjestetään myös kurssivapaita
henkilökohtaisten asioiden hoitamista varten. Kesäaikana kurssilla
on kolmen-neljän viikon loma. Raja-

ja merivartiokoululta löytyy myös
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.
Opiskelijoiden käytössä on esimerkiksi kuntosali, liikuntahalli, Mondo-pinnoitettu juoksurata, kirjasto
ja Rajasotilaskodin palvelut.
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OPISKELIJAN ETUUDET
Raja- ja merivartiokoulu tarjoaa hyvät
puitteet opiskelulle. Rajavartijaoppilaille tarjotaan maksuton majoitus,
muonitus, vaatetus, opinto- ja harjoitusvälineet sekä yleislääkäritasoinen terveydenhuolto. Päiväraha
maksetaan myös viikonlopuilta ja
loman seitsemältä ensimmäiseltä
päivältä. Vuonna 2022 päiväraha on
20,70 € (veroton). Lisäksi korvataan
kaksi opiskelupaikan ja asuinpaikan
välistä matkaa kuukaudessa.

Työskentely kurssiaikana
Työskentelyä vapaa-ajalla esim. viikonloppuisin ei ole kielletty, eikä siihen ole rajoituksia. Työnteko ei saa
kuitenkaan häiritä opiskelua, eikä
sitä varten myönnetä vapaata opiskelusta.

Majoitus
Raja- ja merivartiokoululla kaikille kurssilaisille on varattu ilmainen
majoitus. Lemmikkejä tai vieraita
majoitukseen ei saa tuoda. Paikallaolovelvoitetta ei ole palveluksen
ulkopuolella. Palvelusaika ilmenee
viikko-ohjelmista.

Muut
tukimahdollisuudet
Ennen kurssin aloittamista kannattaa selvittää hyvissä ajoin, mihin
tukiin opiskelija on oikeutettu. Mahdollisia muualta saatavia tukia:
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Kela:
• Opintorahaa ei ole mahdollista
saada kurssilla maksettavan päivärahan määrän ylittäessä opintorahan saamisen rajan.
• Mahdollisuus hakea opintolainan
valtiontakausta, vaikka ei saa
opintorahaa.
• Tietyissä tapauksissa mahdollisuus
yleiseen asumistukeen, kysy asiasta Kelalta.

TE-palvelut:
• Tarkista mahdollisuutesi ansiosidonnaiseen päivärahaan (ilmoittautuminen työnhakijaksi).
• Mahdollisuus hakea työttömyysetuutta (työttömyysetuudella tuettu
omaehtoinen opiskelu), mikäli
hakija on ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi, työnhaku
on voimassa, hakija vähintään
25-vuotias ja opinnot päätoimisia
(5 op/opiskelukuukausi).
• Mikäli saa aikuiskoulutustukea,
voi lisäksi olla mahdollisuus saada
myös opintolainan valtiontakausta,
haku Kelan kautta.

Työllisyysrahasto:
• Aikuiskoulutustuki:
º vaatii voimassaolevan
työsuhteen, josta opintojen
ajan opintovapaalla,
º ollut työelämässä yhteensä
vähintään 8 vuotta ja
nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden
ennen tuettavan opiskelun
alkua.

OPISKELIJAN VELVOLLISUUDET
Palvelussitoumus
Opiskelijat allekirjoittavat palvelussitoumuksen opintojen alussa. Siinä sitoudutaan palvelemaan Rajavartiolaitoksessa peruskurssiaika ja
sen jälkeen kaksi vuotta. Palvelussitoumuksella turvataan työnantajan tuella koulutetun henkilöstön
pysyvyys Rajavartiolaitoksen palveluksessa. Mikäli rajavartijan peruskurssin opiskelija tai peruskurssin
suorittanut Rajavartiolaitoksen virkamies palvelussitoumusaikanaan
irtisanoutuu tai hänet irtisanotaan,
hän keskeyttää tai hänen opiskelunsa keskeytetään hänestä itsestään
johtuvan muun syyn kuin sairauden takia, on hänen korvattava valtiolle 500 euroa jokaiselta täydeltä
opiskelukuukaudelta. Palvelussitoumuksesta on säädetty Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain
(577/2005) 27§:ssä.
Käyttäytyminen, pukeutuminen ja
läsnäolo opiskeluissa
Rajavartijan peruskurssin opiskelijat kuuluvat sotilashenkilöstöön ja
ovat rikosoikeudellisesti rikoslain
45 luvun säännösten alaisia (RL 45
luku 1 §). Opiskelijat ovat velvollisia noudattamaan palveluksessa ja
vapaa-ajalla Yleisen palvelusohjesäännön ja Raja- ja merivartiokoulun järjestyssäännön määräyksiä.
Yleinen palvelusohjesääntö ohjaa
pukeutumisessa ja siisteydessä.
Tämä tarkoittaa muun muassa sitä,
että miehillä tulee olla parrat ajettuna sekä siistit lyhyet hiukset. Naisilla pitkät hiukset on pidettävä kiinni.

Hyväksytty kielitutkinto on yksi virkaan
nimittämisen edellytys.

Opiskelija on velvollinen käyttämään
virkapukua viikko-ohjelman mukaisen palveluksen aikana. Viikko-ohjelman mukaiseen lähiopetukseen
on läsnäolovelvoite. Viikko-ohjelman ulkopuolella opiskelijalla ei ole
läsnäolovelvoitetta.
Kielitutkinto
Opiskelijan on suoritettava kurssin
aikana kielitutkinto, jolla todistetaan virkamiehiltä vaadittava toisen
kotimaisen kielen taito. Hyväksytty
kielitutkinto on yksi virkaan nimittämisen edellytys.
Opiskeluaika ja opiskelun siirtäminen ja keskeyttäminen tai opiskeluoikeuden menettäminen
Opiskeluaika ja opiskelun siirtäminen ja keskeyttäminen tai opiskeluoikeuden menettäminen on
säädetty Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005)
27 b §:ssä ja 28 §:ssä.

Yleinen palvelusohjesääntö ohjaa pukeutumisessa ja siisteydessä.
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Rajavartijan jatkokurssi
Rajavartijan jatkokurssille voi hakeutua noin 8 palvelusvuoden jälkeen.
Kursseille on rajattu määrä opiskelupaikkoja. Jatkokurssi antaa valmiudet
pienryhmän johtajatehtäviin (mm. vuoropäälliköt) ja perusteet operatiivisen kenttätoiminnan johtamiseen sekä johtokeskusten kenttäjohtaja- ja
päivystystehtäviin. Jatkokurssin suorittaneille myönnetään ylirajavartijan
tai ylimerivartijan palvelusarvo.

Mestarikurssi
Mestarikurssi on rajavartijoiden ylin virkaurakurssi ja sille voi hakeutua noin
15 palvelusvuoden jälkeen. Kurssille komennetaan omaan halukkuuteen ja
Rajavartiolaitoksen tehtävätarpeisiin perustuen jatkokurssin käyneitä henkilöitä. Henkilöiden valinnassa korostetaan käytännössä työpaikoilla osoitettua johtamistaitoa. Mestarikurssin tavoitteena on, että opiskelija saa
valmiudet työyksikön esimiestehtäviin (mm. vartioupseeri). Mestarikurssin
suorittaneille myönnetään rajavartiomestarin tai merivartiomestarin palvelusarvo.
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Upseeriksi Rajalle
Rajavartiolaitoksen upseerit koulutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa
yhdessä Puolustusvoimien upseerien kanssa. Upseerikoulutuksen tutkintoihin sisältyvästä raja- ja meriturvallisuusalan opetuksesta vastaa Raja- ja
merivartiokoulu. Rajavartiolaitoksen upseereille on samat terveydentilavaatimukset kuin rajavartijan peruskurssille (katso hakuoppaan sivut 9 - 10).

Sotatieteelliset perustutkinnot
Sotatieteiden kandidaatti

Rajavartio-opintosuunta

Sotatieteiden kandidaatin tutkinto
(SK, alempi korkeakoulututkinto)
on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Sen lisäksi opiskelija suorittaa
upseerin virkaan vaadittavia sotilasammatillisia opintoja yhteensä
30 opintopistettä. Kaikki opinnot
(210 op) suoritetaan kolmessa vuodessa. Tarkempia tietoja tutkintorakenteesta Maanpuolustuskorkeakoulun sivuilla. Rajavartiolaitoksen
koulutukseen valinnat tapahtuvat
opintomenestyksen mukaan. Rajavartiolaitos tarjoaa neljä erilaista
opintosuuntaa: rajavartio-, merivartio-, ohjaaja- ja lentoteknillinen-opintosuunta.
Lisäksi Maavoimien logistiikka- ja
johtamisjärjestelmäopintosuunnilla
koulutetaan upseereita Rajavartiolaitoksen palvelukseen.

Rajavartio-opintosuunta kuuluu maavoimien koulutusohjelmaan, ja
koulutusta tapahtuu Maanpuolustuskorkeakoululla, Maasotakoululla sekä Raja- ja merivartiokoululla.
Opinnot rajavartio-opintosuunnalla
muodostavat oman itsenäisen normaali- ja poikkeusolojen rajaturvallisuuteen keskittyvän opintokokonaisuuden, jossa korostuvat rajojen
valvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta ja sotilaallinen maanpuolustus.
Rajaturvallisuusalan opinnoissa
annetaan toimivaltaisen rajavartiomiehen koulutus, johon kuuluu muun muassa voimankäytön
ja operatiivisen ajon koulutus sekä
operatiivisen kenttätoiminnan johtajakoulutus. Rajavartio-opintosuunnalta sotatieteiden kandidaateiksi
valmistuneiden ensimmäisiä tehtäviä ovat esimerkiksi kouluttajan
tehtävät rajajääkäri- tai erikoisrajajääkärikomppaniassa sekä vartioupseerin tehtävät rajavartio- tai rajatarkastusasemilla.
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Merivartio-opintosuunta
Merivartio-opintosuunta kuuluu merivoimien koulutusohjelmaan, ja opetusta tapahtuu Maanpuolustuskorkeakoululla, Merisotakoululla sekä
Raja- ja merivartiokoululla. Opetuksen pääpaino on rajaturvallisuusalan opetuksessa merellisen viranomaistoiminnan viitekehyksessä.
Merivartio-opintosuunnan kadetit
saavat sekä toimivaltaisen rajavartiomiehen koulutuksen että vahtiperämiehen pätevyyskirjan edellyttämät
teoreettiset opinnot. Valmistuneet
upseerit voivat toimia vartioupseereina merivartioasemilla ja kansainvälisillä rajanylityspaikoilla sekä
harjaantumisen jälkeen vahtipäällikköinä Rajavartiolaitoksen vartiolaivoilla.
Merivartio-opintosuunnalle haetaan laivasto-opintosuunnan kautta. Opintosuuntavalinnat tehdään
ensimmäisen väliarvioinnin yhteydessä toisen lukuvuoden syksyllä.
Rajavartiolaitoksen ohjaajaopintosuunta
Rajavartiolaitoksen ohjaajaopintosuunta kuuluu lentoupseerin koulutusohjelmaan. Kyseiseen koulutusohjelmaan
voi hakea vain lentoreserviupseerikurssin käyneet henkilöt. Ohjaajaopintosuunnan opinnot toteutetaan Maanpuolustuskorkeakoululla,
Ilmasotakoulussa, Raja- ja merivartiokoululla sekä Vartiolentolaivueessa.
Osa sotilasammatillisesta koulutuksesta hankitaan Puolustusvoimien
ja Rajavartiolaitoksen ulkopuolelta
ostopalveluina.

Edellytyksenä vakinaiseen upseerin virkaan on sotatieteiden kandidaatin tutkinto, tutkintoon johtavat opinnot sekä sotilaslentäjän
pätevyys. Lentoupseerin uran alkupuoli keskittyy vahvasti lentopalvelukseen. Lentokoulutusta viedään
nousujohteisesti eteenpäin yksilölliset ominaisuudet huomioiden.
Uran edetessä hallinnollisten ja
kehittämistehtävien määrä lisääntyy
ja tehtävät muuttuvat haasteellisemmiksi toimintaympäristön samaan
aikaan kansainvälistyessä. Rajavartiolaitoksen ohjaajaopintosuunnalta
valmistuneet upseerit työskentelevät ohjaajina Vartiolentolaivueessa
Helsingissä, Rovaniemellä tai Turussa.
Lentotekninen opintosuunta
Lentotekninen opintosuunta kuuluu
ilmavoimien koulutusohjelmaan.
Lentoteknillisen opintosuunnan
henkilöt koulutetaan Rajavartiolaitoksen lentoteknisiin, lentokaluston
huollon ja ylläpidon tehtäviin.
Näin varmistetaan lentokaluston
operatiivinen käyttö, ylläpito, koulutus ja kehittäminen tukikohtaympäristössä. Opinnot järjestetään joka
toinen vuosi. Opintosuunnalle valinta ei edellytä aiempaa lentoteknistä
koulutusta.
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Sotatieteiden maisterin tutkinto
Sotatieteiden maisterin tutkinto
(SM) on ylempi sotatieteellinen korkeakoulututkinto, jonka laajuus on
120 opintopistettä. Rajavartiolaitoksen opiskelijat opiskelevat rajaturvallisuusalan syventävissä opinnoissa yhteisellä rajavartiolinjalla.
Osa opinnoista toteutetaan pitkän
sivuaineen täydentäviin opintoihin
kuuluvina opintoina.
Rajavartiolaitoksen virassa olevalla upseerilla on mahdollisuus
hakeutua viiden työvuoden jälkeen
maisteriopintoihin. Sotatieteiden
kandidaatteja koulutetaan Rajavartiolaitoksessa maistereiksi Rajavartiolaitoksen tarpeen mukaan.
Opinnot toteutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä Raja- ja
merivartiokoulussa.

Sotatieteiden maistereilla on mahdollisuus edetä urallaan Rajavartiolaitoksessa vaativampiin tehtäviin.
Rajavartiolaitoksessa sotatieteiden
maisterin tutkinnon suorittaneen
upseerin ensimmäiset tehtävät ovat
hallintoyksikön esikunnassa.
Muutaman vuoden jälkeen tyypillisiä tehtäviä voivat olla esimerkiksi varusmiesyksikön päällikön,
vartio-/merivartioaseman päällikön
tai esikunnissa oleva toimialajohtajan tehtävä. Rajavartiolaitoksessa
sotatieteiden maisterin tutkinnon
suorittaneet lentoupseerit toimivat
Vartiolentolaivueessa esimerkiksi
lentotoimintaupseerin ja helikopteriryhmän johtajan tehtävissä.

Upseerin jatkokoulutus
Esiupseerikurssi on upseerien täydennyskoulutusta ja se painottuu
poikkeusolojen suunnitteluun ja
johtamiseen. Esiupseerikurssille
opiskelijat komennetaan noin 10
vuotta upseeriksi valmistumisen
jälkeen. Esiupseerikurssin kesto on
noin 5 kuukautta.
Yleisesikuntaupseerikurssi antaa
Rajavartiolaitoksen opiskelijalle tiedolliset perusteet ja valmiudet toimia hallintoyksikön johtotehtävissä ja Rajavartiolaitoksen esikunnan
asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Yleisesikuntaupseerinopinnot ovat
upseerien ylimpiin tehtäviin valmistava sotatieteellinen jatkotutkinto.
Yleisesikuntaupseerikurssille hakeudutaan pääsykoemenettelyn kautta,
johon kuuluvat mm. soveltuvuuskoe
ja valintakoe.
Maanpuolustuskorkeakoulun jatkotutkinto-osastossa suoritettava yleisesikuntaupseerin laajuus on vähintään 140 opintopistettä ja opinnot
kestävät noin kaksi vuotta.
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Varusmiespalvelus
Rajalla
Koulutamme varusmiehiä osana
valtakunnallista puolustusta rajajääkäreiksi Onttolassa ja Ivalossa
sekä erikoisrajajääkäreiksi Imatran Immolassa. Rajavartiolaitoksen
varusmiesyksiköt ovat pieniä, mikä
mahdollistaa laadukkaan ja yksilöllisen koulutuksen.

Rajajääkäriksi
Rajajääkärikomppaniassa varusmiehet saavat koulutuksen vaativiin tiedustelutehtäviin. Kaikille varusmiehille koulutettavia asioita ovat muun
muassa ase- ja ampumakoulutus,
sissitoiminta- ja pioneerikoulutus
sekä viesti- ja lääkintäkoulutus. Kaikki varusmiehet saavat myös rajaturvallisuuskoulutuksen, joka mahdollistaa toiminnan Rajavartiolaitoksen
päätehtävissä kriisiaikana sekä tarpeen ilmaantuessa jo rauhan aikana. Koulutuksen aikana varusmiehet
oppivat toimimaan haastavissa olosuhteissa sekä selviytymään luonnossa.
Rajajääkärikomppanian koulutus
jakautuu palvelusajan mukaan 347
vuorokautta kestävään johtajakoulutukseen sekä 165 vuorokautta kestävään miehistökoulutukseen.
Rajajääkärikomppanian koulutus on fyysisesti raskas. Koulutuksen
aikana varusmiehet joutuvat kanta-
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maan raskaita kantamuksia pitkiä
matkoja erilaisissa sääolosuhteissa.
Tästä syystä koulutukseen osallistuvalta vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa.
Myös suunnistustaidosta on
varusmiehelle hyötyä, koska koulutuksessa liikutaan paljon vieraassa maastossa. Yksi tärkeä työväline
rajajääkärille on oma mieli: hyvä
asenne ja pilke silmäkulmassa paikkaa monta murhetta palveluksen
aikana.
Palveluskelposuusluokka tulee
olla A. Tarkista tarkemmat vaatimukset rajajääkärikomppaniaan
nettisivuiltamme.

rajajääkäriksi:
Rajajääkärikoulutukseen hakeudutaan yleisten
kutsuntojen kautta. Kutsuntojen ennakkokyselyssä tulee
ilmoittaa halukkuus palvella
rajajääkärikomppaniassa.

Hakeutuminen
rajajääkärikoulutukseen
Rajajääkärikoulutukseen hakeudutaan yleisten kutsuntojen kautta.
Kutsuntojen ennakkokyselyssä tulee
ilmoittaa halukkuus palvella rajajääkärikomppaniassa. Lopullinen
päätös palveluspaikasta tehdään
kutsuntatilaisuudessa. Rajajääkärikomppaniaan ei järjestä erillistä
valintakoetta.
Kutsuntojen järjestämisestä vastaavat Puolustusvoimien aluetoimistot. Ivalon ja Onttolan rajajääkärikomppanioihin voivat hakeutua
kaikkien aluetoimistojen toimialueilla asuvat asevelvolliset. Onttolassa sijaitsevaan Pohjois-Karjalan
rajavartioston rajajääkärikomppaniaan voivat hakeutua myös vapaaehtoisen asepalveluksen suorittavat
naiset.

***
erikoisrajajääkäriksi:
Koulutukseen hakeudutaan
vapaaehtoisesti valintakokeiden kautta vuosittain 6.12.
mennessä.

Erikoisrajajääkäriksi
Raja- ja merivartiokoulun erikoisrajajääkärikomppania antaa erikoisrajajääkärikoulutusta Imatralla, Immolassa. Monipuolisessa ja haastavassa
koulutuksessa annetaan varusmiehille valmiudet toimia Rajavartiolaitoksen erikoisjoukkosotilaana kriisiajan vaativimmissa tiedustelu-,
taistelu- ja tukitehtävissä.
Vuosittain palvelukseen astuu
yksi saapumiserä heinäkuussa. Kaikkien palvelukseen hyväksyttyjen
varusmiesten palvelusaika on 347
vuorokautta. Koulutukseen hakeudutaan vapaaehtoisesti valintakokeiden kautta vuosittain 6.12. mennessä Puolustusvoimien sähköisen haun
kautta.
Koulutus sisältää runsaasti yksilöja pienryhmätaitojen kehittämistä,
sovellettuja harjoituksia, sekä kovilla ampumatarvikkeilla suoritettavia
taisteluampumaharjoituksia kaikissa
sää- ja valaistusolosuhteissa. Toimintaympäristölle on ominaista valtakunnan rajan läheisyys ja sen erityispiirteet. Koulutuskieli on suomi.
Erikoisrajajääkäriksi voi hakeutua, vaikka olisi astumassa tai jo
astunut palvelukseen johonkin toiseen joukko-osastoon. Mikäli hakija
hyväksytään erikoisrajajääkärikoulutukseen tällaisessa tapauksessa,
palvelus toisessa joukko-osastossa
keskeytetään ja hakija määrätään
henkilökohtaiselle syylomalle (HSL),
kunnes palvelus erikoisrajajääkärikomppaniassa alkaa. Muualla palveltua aikaa ei hyvitetä, vaan erikoisrajajääkärikoulutus kestää kaikilla 347
vuorokautta.
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