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Tästä oppaasta löydät tietoa Rajavar- 
tiolaitoksen tarjoamasta koulutuksesta 
ja varusmiespalveluksen suorittamisesta 
Rajavartiolaitoksessa. 
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Rajavartiolaitoksen TEHTÄVÄT:
• rajojen valvonta
• rajatarkastukset
• rikostorjunta
• meripelastus
• ympäristövahinkojen torjunta
• kansainvälinen yhteistyö 
• sotilaallinen maanpuolustus

RAJAVARTIOLAITOS
Rajavartiolaitos on sisäministeriön alaisuudessa toimiva ammattitaitoi-
nen, luotettava ja yhteistyökykyinen turvallisuusviranomainen. Rajavar-
tiolaitoksen toiminnan päämääränä on rauhallisten olojen säilyttäminen 
maamme rajoilla. 

Euroopan rajaturvallisuusmallin kehittäjänä Suomen Rajavartiolaitos vie 
osaamistaan ammattitaitoisten asiantuntijoidensa kautta eri puolille maa-
ilmaa sekä osallistuu eri tason kansainvälisiin operaatioihin maalla ja merel-
lä. Rajavartiolaitos johtaa meripelastustoimintaa sekä suorittaa etsintöjä ja 
sairaankuljetuksia. 

Rajavartiolaitos voi hoitaa myös poliisitehtäviä ja vastaa tullivalvonnasta 
niillä rajanylityspaikoilla, joilla Tulli ei toimi. Merialueella tehdään yhteistyö-
tä Liikenneviraston, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Puolustusvoimien 
ja ympäristöviranomaisten kanssa. Rajavartiolaitoksen käytössä on ajanmu-
kainen kalusto öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjuntaan.

Rajavartiolaitos toimii  
maalla, merellä ja ilmassa. 

TURVANA KAIKISSA OLOISSA.
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• 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

Rajavartiolaitoksen tehtävistä vastaa 
yhdeksän hallintoyksikköä: 

ROVANIEMI

KAJAANI

JOENSUU

HELSINKI

TURKU

IMATRA

IVALO

RAJA-JOOSEPPI

SALLA

MUONIO
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ILOMANTSI

TOHMAJÄRVI

HURPPU
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PORKKALA
TAMMISAARI

HANKO
HIITTINEN

KÖKAR

AHVENANMAA

SUSILUOTO

RAUMA

PORI

VALLGRUND

KOKKOLA

VIRPINIEMI

NAUVO

KOLMIKANTA

PELKOLA

NUIJAMAA

VAALIMAAVAALIMAA

NUIJAMAA

Niirala

Vainikkala

Imatra

ROVANIEMI

TURKU

LAPIN 
RAJAVARTIOSTO

KAINUUN 
RAJAVARTIOSTO

POHJOIS-KARJALAN 
RAJAVARTIOSTO

KAAKKOIS-SUOMEN

 

RAJAVARTIOSTO

RAJA- JA MERIVARTIOKOULU,
IMATRA

VARTIOLENTOLAIVUEEN
ESIKUNTA, HELSINKI

RAJAVARTIOLAITOKSEN  
ESIKUNTA, HELSINKI

LÄNSI-SUOMEN

 

MERIVARTIOSTO

SUOMENLAHDEN 
MERIVARTIOSTO

ESIKUNTA
RAJAVARTIOASEMA
RAJATARKASTUSASEMA
MERIVARTIOASEMA
TUKIKOHTA

VENÄJÄ
NORJA
RUOTSI
ALUEVESIRAJA

YHTEENSÄ

1340 KM
736 KM
614 KM

1250 KM

3940 KM

SUOMEN RAJOJEN PITUUDET

SELITTEET
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Raja- ja  
merivartiokoulu

Raja- ja merivartiokoulu antaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta Raja-
vartiolaitoksen henkilökunnalle sekä täydennyskoulutusta yhteistoiminta-
viranomaisille. Koulutusta annetaan suomen, ruotsin ja englannin kielellä. 
Rajavartijoiden valtakunnallisesta rekrytoinnista ja koulutuksesta vastaa 
Rajavartiolaitoksessa Raja- ja merivartiokoulu. Se vastaa myös Rajavar-
tiolaitoksen varusmiehille annettavasta erikoisrajajääkärikoulutuksesta.  
Rajavartiolaitoksen upseerit koulutetaan Maanpuolustuskorkeakoululla yh- 
dessä Puolustusvoimien upseerien kanssa. Raja- ja merivartiokoulu vastaa 
upseerien koulutukseen sisältyvästä raja- ja meriturvallisuuden opetukses-
ta. Erikoisrajajääkärikomppanian lisäksi Rajan varusmiesyksiköt sijaitsevat 
Pohjois-Karjalassa Onttolassa sekä Lapissa Ivalossa.

Raja- ja merivartiokoulu on Imatralla ja Turussa toimiva Rajavartiolaitok-
sen oppilaitos. Kansainvälisesti verkostoitunut oppilaitos tarjoaa raja- ja 
meriturvallisuuden opetusta ja harjoittaa tutkimusta. Raja- ja merivar-
tiokoulu on myös Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin kumppa-
nuusoppilaitos.
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Rajavartijat työskentelevät maalla, 
merellä ja ilmassa kaikissa olosuh-
teissa. Rajavartijan ammatissa tar-
vitaan monenlaisia taitoja. Menes-
tyäkseen rajavartijana henkilön 
tulee olla sosiaalinen sekä fyysises-
ti ja henkisesti hyvässä kunnossa. 
Työskentely rajanylityspaikoilla ja 
lisääntyvä kansainvälinen yhteistyö 
tuovat mukanaan kielitaitovaati-
muksia rajavartijan arkeen. Suurin 
osa aloittaa työuransa rajatarkastus-
tehtävissä, mutta kokemuksen myö-
tä rajavartija voi erikoistua moniin 
tehtäviin, esimerkiksi rikostorjun-
taan, koiratoimintaan tai kansainvä-
lisiin tehtäviin. 

Rajavartijat koulutetaan tehtä-
vään vuoden kestävällä rajavartijan 
peruskurssilla Raja- ja merivartio-
koulussa. Koulutus on monipuolinen 
ja haastava. Koulutus sisältää luen-
to-opetusta, verkko-opetusta, har-
joituksia, ryhmätöitä, itseopiskelua 
ja työssäoppimista. 

Rajavartijaksi
Peruskurssin jälkeen opintonsa 
hyväksytysti suorittaneet ja vir-
kaannimittämiskelpoiset opiskelijat 
nimitetään vakituiseen rajavartijan 
virkaan.

Rajavartijaan voi törmätä monen-
laisissa paikoissa ja yhteyksissä. Raja-
vartijat muun muassa tarkastavat 
matkustusasiakirjat ja maahantulo- 
edellytykset rajanylityspaikoilla, val-
vovat maastorajaa sekä partioimal-
la että teknisillä valvontalaitteilla, 
torjuvat rajat ylittävää rikollisuutta, 
suorittavat pelastus- ja avustusteh-
täviä, huolehtivat merialueen turval-
lisuudesta ja suorittavat tarvittaessa 
tullivalvonta- ja poliisitehtäviä.

Rajavartijat palvelevat sotilas-
virassa, ja heidän on osallistuttava 
säännöllisin väliajoin fyysisen kun-
non ja kenttäkelpoisuuden testeihin. 
Rajavartijat kuuluvat sotilaseläke-
järjestelmän piiriin. Rajavartijoiden 
kuukausipalkka muodostuu Rajavar-
tiolaitoksen palkkausjärjestelmän 
mukaan tehtäväkohtaisesta palkas-
ta, suoritusosasta, kokemusosasta 
ja mahdollisista virkaehtosopimuk-
sen mukaisista lisistä. Vastavalmis-
tuneen rajavartijan bruttopalkka on 
noin 2 000—2 500 euroa kuukau-
dessa. 

Menestyäkseen raja-
vartijana henkilön 

tulee olla sosiaalinen sekä fyy-
sisesti ja henkisesti hyvässä 
kunnossa. 
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Rajavartijoiden 
koulutusjärjestelmä

Raja- tai merivartijaksi voi valmistua 
Suomessa vain rajavartijan perus-
kurssilta Raja- ja merivartiokoulus-
ta. Rajavartijan peruskurssi antaa 
valmiudet ja toimivallan rajavartijan 
virkaan. Peruskurssi ei ole ammatti-
korkeakoulututkinto, eikä se vastaa 
yleistä toisen asteen tutkintoraken-
netta. Peruskurssille hyväksytään 
vain hakija, joka on jo suorittanut 
lukion tai toisen asteen tutkinnon. 

Raja- tai merivarti-
jaksi voi valmistua 

Suomessa vain rajavartijan 
peruskurssilta Raja- ja merivar-
tiokoulusta. 

Raja- ja merivartijoiden on myös 
mahdollista hakeutua jatko-opin-
toihin myöhemmin virkaurallaan. 
Rajavartijan jatkokurssin sekä mes-
tarikurssin toteutuksesta vastaa 
Raja- ja merivartiokoulu. Jatko- ja 
mestarikursseille voi hakeutua, kun 
on työskennellyt rajavartijan amma-
tissa ja hankkinut kurssille vaaditta-
van työkokemuksen. Kursseille on 
rajattu määrä paikkoja.
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RAJAVARTIJOIDEN 
KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

VARUSMIESKOULUTUS
- aseellinen varusmies-

palvelus tai
- naisten vapaaehtoinen

asepalvelus
  (pl. Ahvenanmaa)

PÄÄSYKOE

Rajavar�jan peruskurssi 

Rajavar�jan jatkokurssi

Mestarikurssi

n. 8-12 palvelusvuoden jälkeen

n. 15-17 palvelusvuoden jälkeen

SIVIILIKOULUTUS
- lukion oppimäärä tai
- ylioppilas tai
- 2. asteen amma�llinen

tutkinto
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Rajavartijan peruskurssin päämäärät ja 
tavoitteet

Rajavartijan peruskurssi
Rajavartijan peruskurssin opinnot 
ovat monipuoliset. Opintoihin kuu-
luu muun muassa rajatarkastusten, 
rajojen valvonnan, lainsäädännön, 
rikostorjunnan, kielten, liikunnan, 
johtamisen ja hallinnon, voimankäy-
tön, asiakirjatutkinnan, ensiavun, 
virka-ajon sekä sotilaallisen maan-
puolustuksen opiskelua. 

Käytännönläheisissä opinnoissa 
yhdistellään luento-opetusta, verk-
ko-opetusta, harjoituksia, ryhmä-
töitä ja itseopiskelua. Opintoihin 
kuuluu myös työelämään tutustu-
mista. Peruskurssilla rajavartijaop-
pilaat opiskelevat opintosuuntansa 
läpivientisuunnitelman mukaises-
ti samaan tahtiin. Viikko-ohjelman 
mukaiseen lähiopetukseen on läs-
näolovelvoite.

Kurssilla toimeenpannaan Rajavar-
tiolaitoksen tarpeen mukaan opin-
tosuunnat:

Rajavartio-opintosuunta antaa val-
miudet työtehtäviin rajatarkastus-
asemalle, rajavartioasemalle, raja-
tarkastusosastoon tai vastaavaan.

Merivartio-opintosuunta antaa val-
miudet työtehtäviin merivartioase-
malle tai vartiolaivalle.

Ilma-alushuolto-opintosuunta  
antaa valmiudet työtehtäviin 
ilma-alushuoltoon.
 
Rajavartiolaitoksen tarpeen mukaan 
rajavartijan peruskurssi voidaan jär-
jestää myös ruotsinkielisenä.

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 rajajouk-
kokokoonpanossa.
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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 aseel-

lisen 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 terveys-
tarkastusohjeen (TTO 2012) mukaisesti palveluskelpoisuusluokka 
A:n kriteerit. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuulon tulee keski-
taajuuksilla 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 luo-

tettava, ei turvallisuutta, maanpuolustusta tai tehtävän asianmukaista 
ja riippumatonta hoitamista vaarantavia ulkomaan- tai muita sidonnai-
suuksia. 

• 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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• tämän hetkinen palveluskelpoisuusluokka A (määritetään Puolustus- 
voimien 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

Terveydentilaltaan merenkulkutehtäviin sopiva  
(merivartioasemat ja vartiolaivat): 

MERENKULKUTEHTÄVIEN TERVEYSVAATIMUKSET

11
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HAKEUTUMINEN
Tarkista aina ajantasaiset ohjeet 
rajavartijan peruskurssille hakeutu-
miseen nettisivuilta: www.raja.fi. 

Rajavartijan peruskurssi ei kuulu 
yhteishakuun. Ensijaisesti hae kurs-
sille valtiolle.fi-järjestelmän kautta. 
Valtiolle.fi-haku avataan vuosittain 
pari kuukautta ennen haun päät-
tymistä. Löydät hakulinkin raja.fi- 
sivuilta. Tarvittaessa kurssille on 
myös mahdollista lähettää hakemus 
postitse. Täytä hakemus huolella ja 
liitä mukaan kaikki tarvittavat liit-
teet. Tarkista tarvittavat liitteet net-
tisivuiltamme.

PÄÄSYKOE
Pääsykokeeseen kutsutaan rajavar-
tijan peruskurssin pääsyvaatimukset 
täyttävät hakijat todistuspisteiden 
ja lisäpisteiden osoittaman parem-
muusjärjestyksen perusteella. Kai-
kille hakijoille lähetetään tieto säh-
köpostilla siitä, kutsutaanko heidät 
pääsykokeeseen vai ei.

Pääsykokeet toteutetaan kaksi- 
osaisena:

 I-osassa suoritetaan 12 minuu-
tin juoksutesti (Cooperin testi) sekä 
kielitestit. I-osan testejä suoritetaan 
eri paikkakunnilla ympäri Suomen.

II-osaan kuuluu rajavartiomies-
ten suorittama haastattelu sekä 
soveltuvuusarviointi (psykologinen 
testi). II-osan testit suoritetaan Raja- 
ja merivartiokoululla Imatralla.

Pääsykokeen sisältö

Fyysisen kunnon testit 

Hakijan fyysinen kunto arvioidaan 
12 minuutin juoksutestin (Coope-
rin testi) sekä Pohjoismaisen uima-
taitotestin todistuksen perusteella. 
Mikäli hakija on hakeutumassa opin-
tosuunnalle, jossa on muita fyysisiä 
vaatimuksia, voidaan tarvittaessa 
järjestää muita fyysisen kunnon 
testejä, kuten lentävän henkilöstön 
fyysisen kunnon testi tai sukeltaja-
testi. Näiden testien sisältö ilmoite-
taan hakijalle ennen pääsykokeiden 
ensimmäistä vaihetta.

Soveltuvuustesti (psykologinen testi)

Rajavartijan ammatissa tarvitaan 
henkistä kestävyyttä ja sosiaalisia 
valmiuksia. Lisäksi rajavartijan on 
kyettävä johdonmukaiseen toimin-
taan vaikeissakin tilanteissa. Pääsy-
kokeen psykologisella testillä arvi-
oidaan hakijan persoonallisuutta, 
sosiaalisia taitoja ja motivaatio-
ta. Lisäksi testillä mitataan haki-
jan oppimis-, ongelmanratkaisu- ja 
stressinsietokykyä. Testi sisältää kir-
jallisia tehtäviä, ryhmätehtävän sekä 
haastattelun.

Tarkista aina ajantasai-
set ohjeet rajavartijan 

peruskurssille hakeutumiseen 
nettisivuilta: www.raja.fi. 
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Kielitestit 

Rajavartijan ammatissa tarvitaan 
hyvää kielitaitoa. Pääsykokeissa tes-
tataan englannin kielen ja toisen 
kotimaisen kielen (ruotsin/suomen) 
hallintaa. Koulusivistys määrittää 
äidinkielen ja sen mukaisesti hakijal-
ta vaaditaan joko suomen- tai ruot-
sinkielen testi. Mikäli koulusivistys 
on saatu muilla kielillä, vaaditaan 
molempien kielten testit. Englannin 
kielen testin tarkoituksena on selvit-
tää, kuinka hakija pärjää kielitaitoa 
edellyttävässä työympäristössä. Toi-
sen kotimaisen kielen osalta tarkoi-
tus on selvittää hakijan valmiudet 
suorittaa koulutukseen kuuluvat toi-
sen kotimaisen kielen opinnot sekä 
virkamiehiltä vaadittava kielitut-
kinto.

Rajavartiomiesten suorittama  
haastattelu 

Haastattelun tarkoitus on saada tie-
toa muun muassa hakijan motivaa-
tiosta, odotuksista, asenteista, sosi-
aalisista taidoista ja arvomaailmasta. 
Hakijalla on mahdollisuus esittää 
haastattelussa myös omia kysymyk-
siä. Haastattelijat ovat Rajavartiolai-
toksen kokeneita virkamiehiä.
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Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään Raja- ja 
merivartiokoulun johtajan päätök-
sellä opiskelijavalintajärjestyksessä. 
Opiskelijavalintajärjestys muodos-
tetaan valintapisteiden, soveltuvuu-
den ja sopivuuden perusteella.

Turvallisuusselvitys
Ennen rajavartijan peruskurssille 
valintaa Raja- ja merivartiokoulu 
pyytää hakijasta perusmuotoisen 
turvallisuusselvityksen Suojelupo-
liisilta. Selvitys edellyttää hakijan 
kirjallista suostumusta, joka allekir-
joitetaan pääsykokeen yhteydessä. 
Suostumus on valituksi tulemisen 
perusedellytys. 

Turvallisuusselvityksistä on säädet-
ty turvallisuusselvityslaissa (726/2014). 
Lisätietoja turvallisuusselvityksistä 
ja niitä koskevasta oikeusturvasta on 
saatavilla Suojelupoliisilta. 

Rajavartijan peruskurssille valin-
taan voivat vaikuttaa lainvoimaiset 
tuomiot, määrätyt rangaistusseu-
raamukset, poliisilakiperusteiset 
kiinniotot, haitalliset sidonnaisuu-
det tai muut Rajavartiolaitoksen tie-
toon tulleet seikat, jotka asettavat 
henkilön sopivuuden rajavartiomie-
heksi kyseenalaiseksi. 

Rajavartiolaitoksen sotilasvirkaan 
nimitettävältä vaaditaan, ettei 
hänellä ole sellaista toisen val-
tion kansalaisuutta tai muuta 
turvallisuusselvityslain (726/2014)  
3 §:n 1 momentin 9 a kohdassa tar-
koitettua ulkomaansidonnaisuut-
ta, joka voi vaarantaa valtion tur-
vallisuutta, yleistä turvallisuutta, 
maanpuolustusta tai Suomen kan-
sainvälisiä suhteita taikka palvelus-
turvallisuutta Rajavartiolaitoksessa. 
(Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta:  
10 § Rajavartiolaitoksen virkojen 
yleiset kelpoisuusvaatimukset).

Palvelukseenottotarkastus
Kurssille valituille opiskelijoille teh-
dään palvelukseenottotarkastus, 
josta Raja- ja merivartiokoulu antaa 
erilliset ohjeet. Palvelukseenotto-
tarkastuksen tarkoituksena on sel-
vittää, että hakija on terveydentilal-
taan rajavartijan virkaan sopiva. 

Palvelukseenottotarkastus sisäl-
tää huumausainetestin. Peruskurs-
sille ei hyväksytä hakijaa, joka ei 
täytä terveydentilavaatimuksia tai 
jos huumausainetesti osoittaa haki-
jan käyttäneen huumausaineita tai 
hakija kieltäytyy huumausainetes-
tistä.
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VALINTAPISTEET
Valintapisteiden maksimipistemäärä on 34 pistettä. Valintapisteet muodos-
tuvat 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 numee-
riseksi keskiarvoksi kaikkien vastaavan tasoisella todistuksella hakeneiden 
numeerinen keskiarvo, mikäli hakijan todistuksen arvioinnista ei ilmene nu-
meerista keskiarvoa, eikä sitä ole muutoinkaan saatavissa.
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• 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 tutkinto-
todistus 

 º ylioppilastutkinnossa kielen lyhyessä oppimäärässä vä-
hintään eximia cum laude approbatur  

 º ylioppilastutkinnossa kielen pitkässä oppimäärässä vähin-
tään cum laude approbatur 

 º todistus muulla äidinkielellä suoritetuista oppimäärästä 
tai opinnoista.

Työkokemuksesta (alalla ei ole merkitystä) ja korkeakoulututkinnosta tai vas-
taavasta kansainvälisestä tutkinnosta voi saada yhteensä enintään 2 pistet-
tä. Hakijalla tulee olla liitteenä työtodistus kaikista lasketuista työkuukau-
sista (työsopimus ei korvaa työtodistusta). 
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Pääsykoepisteet

Pääsykokeen perusteella hakija voi saada enintään 22 pistettä. Hakija kar-
siutuu, jos hän ei saavuta alinta hyväksyttyä pistemäärää jostain pääsyko-
keen osa-alueesta. 

• 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.

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

• 12 minuutin juoksutesti (Cooperin testi), 0–2 pistettä

OPISKELU
Opiskelua ja vapaa-aikaa
Rajavartijan peruskurssilla opetus-
ta on lähtökohtaisesti maanantaista 
perjantaihin klo 8–16. Kurssin aika-
na järjestetään myös kurssivapaita 
henkilökohtaisten asioiden hoita-
mista varten. Kesäaikana kurssilla 
on kolmen-neljän viikon loma. Raja- 

ja merivartiokoululta löytyy myös 
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. 
Opiskelijoiden käytössä on esimer-
kiksi kuntosali, liikuntahalli, Mon-
do-pinnoitettu juoksurata, kirjasto 
ja Rajasotilaskodin palvelut.

Pääsykokeen eri osa-alueet arvostellaan seuraavasti: 
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Kela: 

• Opintorahaa ei ole mahdollista 
saada kurssilla maksettavan päivä-
rahan määrän ylittäessä opintora-
han saamisen rajan. 

• Mahdollisuus hakea opintolainan 
valtiontakausta, vaikka ei saa opin-
torahaa. 

• Tietyissä tapauksissa mahdollisuus 
yleiseen asumistukeen, kysy asias-
ta Kelalta. 

TE-palvelut: 
• Tarkista mahdollisuutesi ansiosi-

donnaiseen päivärahaan (ilmoit-
tautuminen työnhakijaksi). 

• Mahdollisuus hakea työttömyyse-
tuutta (työttömyysetuudella tuettu 
omaehtoinen opiskelu), mikäli 
hakija on ilmoittautunut TE-toimis-
toon työnhakijaksi, työnhaku on 
voimassa, hakija vähintään 25-vuo-
tias 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 työ-
suhteen, josta opintojen ajan 
opintovapaalla, 

 º ollut työelämässä yhteensä 
vähintään 8 vuotta ja  
nykyisen työnantajan palve-
luksessa vähintään vuoden 
ennen tuettavan opiskelun 
alkua.

OPISKELIJAN ETUUDET 

Raja- ja merivartiokoulu tarjoaa hyvät 
puitteet opiskelulle. Rajavartijaoppi-
laille tarjotaan maksuton majoitus, 
muonitus, vaatetus, opinto- ja har-
joitusvälineet sekä yleislääkärita-
soinen 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. vii-
konloppuisin ei ole kielletty, eikä sii-
hen ole rajoituksia. Työnteko ei saa 
kuitenkaan häiritä opiskelua, eikä 
sitä varten myönnetä vapaata opis-
kelusta. 

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

Muut  
tukimahdollisuudet
Ennen kurssin aloittamista kannat-
taa selvittää hyvissä ajoin, mihin 
tukiin opiskelija on oikeutettu. Mah-
dollisia muualta saatavia tukia: 
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OPISKELIJAN VELVOLLISUUDET

Palvelussitoumus 

Opiskelijat allekirjoittavat palvelus-
sitoumuksen opintojen alussa. Sii-
nä sitoudutaan palvelemaan Raja-
vartiolaitoksessa peruskurssiaika ja 
sen jälkeen kaksi vuotta. Palvelus-
sitoumuksella turvataan työnanta-
jan tuella koulutetun henkilöstön 
pysyvyys Rajavartiolaitoksen palve-
luksessa. Mikäli rajavartijan perus-
kurssin opiskelija tai peruskurssin 
suorittanut Rajavartiolaitoksen vir-
kamies palvelussitoumusaikanaan 
irtisanoutuu tai hänet irtisanotaan, 
hän keskeyttää tai hänen opiskelun-
sa keskeytetään hänestä itsestään 
johtuvan muun syyn kuin sairau-
den takia, on hänen korvattava val-
tiolle 500 euroa jokaiselta täydeltä 
opiskelukuukaudelta. Palvelussi-
toumuksesta on säädetty Rajavarti-
olaitoksen hallinnosta annetun lain 
(577/2005) 27§:ssä.

Käyttäytyminen, pukeutuminen ja  
läsnäolo opiskeluissa

Rajavartijan peruskurssin opiskeli-
jat kuuluvat sotilashenkilöstöön ja 
ovat rikosoikeudellisesti rikoslain 
45 luvun säännösten alaisia (RL 45 
luku 1 §). Opiskelijat ovat velvolli-
sia noudattamaan palveluksessa ja 
vapaa-ajalla Yleisen palvelusohje-
säännön ja Raja- ja merivartiokou-
lun järjestyssäännön määräyksiä. 
Yleinen palvelusohjesääntö ohjaa 
pukeutumisessa ja siisteydessä. 
Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, 
että miehillä tulee olla parrat ajettu-
na sekä siistit lyhyet hiukset. Naisil-
la pitkät hiukset on pidettävä kiinni. 

Opiskelija on velvollinen käyttämään 
virkapukua viikko-ohjelman mukai-
sen palveluksen aikana. Viikko-oh-
jelman mukaiseen lähiopetukseen 
on läsnäolovelvoite. Viikko-ohjel-
man ulkopuolella opiskelijalla ei ole 
läsnäolovelvoitetta.

Kielitutkinto

Opiskelijan on suoritettava kurssin 
aikana kielitutkinto, jolla todiste-
taan virkamiehiltä vaadittava toisen 
kotimaisen kielen taito. Hyväksytty 
kielitutkinto on yksi virkaan nimittä-
misen edellytys. 

Opiskeluaika ja opiskelun siirtämi-
nen ja keskeyttäminen tai opiske-
luoikeuden menettäminen 

Opiskeluaika ja opiskelun siirtämi-
nen ja keskeyttäminen tai opis-
keluoikeuden menettäminen on 
säädetty Rajavartiolaitoksen hal-
linnosta annetun lain (577/2005) 
 27 b §:ssä ja 28 §:ssä.

Hyväksytty kielitutkinto 
on yksi virkaan nimittä-

misen edellytys. 

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

Rajavartijan jatkokurssi

Mestarikurssi
Mestarikurssi on rajavartijoiden ylin virkaurakurssi ja sille voi hakeutua noin 
15 palvelusvuoden jälkeen. Kurssille komennetaan omaan halukkuuteen ja 
Rajavartiolaitoksen tehtävätarpeisiin perustuen jatkokurssin käyneitä hen-
kilöitä. Henkilöiden valinnassa korostetaan käytännössä työpaikoilla osoi-
tettua johtamistaitoa. Mestarikurssin tavoitteena on, että opiskelija saa 
valmiudet työyksikön esimiestehtäviin (mm. vartioupseeri). Mestarikurssin 
suorittaneille myönnetään rajavartiomestarin tai merivartiomestarin palve-
lusarvo.

21
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Rajavartiolaitoksen upseerit koulutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa 
yhdessä Puolustusvoimien upseerien kanssa. Upseerikoulutuksen tutkin-
toihin sisältyvästä raja- ja meriturvallisuusalan opetuksesta vastaa Raja- ja  
merivartiokoulu. Rajavartiolaitoksen upseereille on samat terveydentila-
vaatimukset kuin rajavartijan peruskurssille (katso hakuoppaan sivut 9 - 10).

Sotatieteiden kandidaatti
Sotatieteiden kandidaatin tutkinto 
(SK, alempi korkeakoulututkinto) 
on laajuudeltaan 180 opintopistet-
tä. Sen lisäksi opiskelija suorittaa 
upseerin virkaan vaadittavia soti-
lasammatillisia opintoja yhteensä 
30 opintopistettä. Kaikki opinnot 
(210 op) suoritetaan kolmessa vuo-
dessa. Tarkempia tietoja tutkinto-
rakenteesta Maanpuolustuskorkea-
koulun sivuilla. Rajavartiolaitoksen 
koulutukseen valinnat tapahtuvat 
opintomenestyksen mukaan. Raja-
vartiolaitos tarjoaa neljä erilaista 
opintosuuntaa: rajavartio-, merivar-
tio-, ohjaaja- ja lentoteknillinen-opin-
tosuunta.

Lisäksi Maavoimien logistiikka- ja 
johtamisjärjestelmäopintosuunnilla 
koulutetaan upseereita Rajavartio-
laitoksen palvelukseen.

Upseeriksi Rajalle

Rajavartio-opintosuunta

Rajavartio-opintosuunta kuuluu maa-
voimien koulutusohjelmaan, ja koulu-
tusta tapahtuu Maanpuolustuskor-
keakoululla, Maasotakoululla sekä 
Raja- ja merivartiokoululla. Opinnot 
rajavartio-opintosuunnalla muodos-
tavat oman itsenäisen normaali- ja 
poikkeusolojen rajaturvallisuuteen 
keskittyvän opintokokonaisuuden, 
jossa korostuvat rajojen valvonta, 
rajatarkastukset, rikostorjunta ja soti-
laallinen maanpuolustus.

Rajaturvallisuusalan opinnoissa 
annetaan toimivaltaisen rajavar-
tiomiehen koulutus, johon kuu-
luu muun muassa voimankäytön 
ja operatiivisen ajon koulutus sekä 
operatiivisen kenttätoiminnan johta-
jakoulutus. Rajavartio-opintosuun-
nalta sotatieteiden kandidaateiksi 
valmistuneiden ensimmäisiä teh-
täviä ovat esimerkiksi kouluttajan 
tehtävät rajajääkäri- tai erikoisraja-
jääkärikomppaniassa sekä vartioup-
seerin tehtävät rajavartio- tai raja-
tarkastusasemilla.

Sotatieteelliset perustutkinnot
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Edellytyksenä vakinaiseen upsee-
rin virkaan on sotatieteiden kan-
didaatin tutkinto, tutkintoon joh-
tavat opinnot sekä sotilaslentäjän 
pätevyys. Lentoupseerin uran alku-
puoli keskittyy vahvasti lentopalve-
lukseen. Lentokoulutusta viedään 
nousujohteisesti eteenpäin yksilölli-
set ominaisuudet huomioiden. 

Uran edetessä hallinnollisten ja 
kehittämistehtävien määrä lisääntyy 
ja tehtävät muuttuvat haasteellisem-
miksi toimintaympäristön samaan 
aikaan kansainvälistyessä. Rajavar- 
tiolaitoksen ohjaajaopintosuunnalta 
valmistuneet upseerit työskentele-
vät ohjaajina Vartiolentolaivueessa 
Helsingissä, Rovaniemellä tai Turussa.

Lentotekninen opintosuunta

Lentotekninen opintosuunta kuuluu 
ilmavoimien koulutusohjelmaan. 
Lentoteknillisen opintosuunnan 
henkilöt koulutetaan Rajavartiolai-
toksen lentoteknisiin, lentokaluston 
huollon ja ylläpidon tehtäviin. 

Näin varmistetaan lentokaluston 
operatiivinen käyttö, ylläpito, koulu-
tus ja kehittäminen tukikohtaympä-
ristössä. Opinnot järjestetään joka 
toinen vuosi. Opintosuunnalle valin-
ta ei edellytä aiempaa lentoteknistä 
koulutusta.

Merivartio-opintosuunta

Merivartio-opintosuunta kuuluu meri-
voimien koulutusohjelmaan, ja ope-
tusta tapahtuu Maanpuolustuskor-
keakoululla, Merisotakoululla sekä 
Raja- ja merivartiokoululla. Opetuk-
sen pääpaino on rajaturvallisuus- 
alan opetuksessa merellisen viran-
omaistoiminnan viitekehyksessä.

Merivartio-opintosuunnan kadetit 
saavat sekä toimivaltaisen rajavartio-
miehen koulutuksen että vahtiperä-
miehen pätevyyskirjan edellyttämät 
teoreettiset opinnot. Valmistuneet 
upseerit voivat toimia vartioup-
seereina merivartioasemilla ja kan-
sainvälisillä rajanylityspaikoilla sekä 
harjaantumisen jälkeen vahtipääl-
likköinä Rajavartiolaitoksen vartio-
laivoilla.

Merivartio-opintosuunnalle hae-
taan laivasto-opintosuunnan kaut-
ta. Opintosuuntavalinnat tehdään 
ensimmäisen väliarvioinnin yhtey-
dessä toisen lukuvuoden syksyllä.

Rajavartiolaitoksen ohjaaja- 
opintosuunta

Rajavartiolaitoksen ohjaajaopintosuun-
ta kuuluu lentoupseerin koulutusohjel-
maan. Kyseiseen koulutusohjelmaan 
voi hakea vain lentoreserviupsee-
rikurssin käyneet henkilöt. Ohjaa-
jaopintosuunnan opinnot toteute-
taan Maanpuolustuskorkeakoululla, 
Ilmasotakoulussa, Raja- ja merivartio-
koululla sekä Vartiolentolaivueessa. 
Osa sotilasammatillisesta koulutuk-
sesta hankitaan Puolustusvoimien 
ja Rajavartiolaitoksen ulkopuolelta 
ostopalveluina.



24



25

Sotatieteiden maisterin tutkinto 
(SM) on ylempi sotatieteellinen kor-
keakoulututkinto, jonka laajuus on 
120 opintopistettä. Rajavartiolai-
toksen opiskelijat opiskelevat raja-
turvallisuusalan syventävissä opin-
noissa yhteisellä rajavartiolinjalla. 
Osa opinnoista toteutetaan pitkän 
sivuaineen täydentäviin opintoihin 
kuuluvina opintoina. 

Rajavartiolaitoksen virassa ole-
valla upseerilla on mahdollisuus 
hakeutua viiden työvuoden jälkeen 
maisteriopintoihin. Sotatieteiden 
kandidaatteja koulutetaan Rajavar- 
tiolaitoksessa maistereiksi Raja-
vartiolaitoksen tarpeen mukaan. 
Opinnot toteutetaan Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa sekä Raja- ja 
merivartiokoulussa.

Esiupseerikurssi on upseerien täy-
dennyskoulutusta 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 tie-
dolliset perusteet ja valmiudet toi-
mia hallintoyksikön johtotehtävis-
sä ja Rajavartiolaitoksen esikunnan 
asiantuntija- ja johtotehtävissä. 

Sotatieteiden maisterin tutkinto

Sotatieteiden maistereilla on mah-
dollisuus edetä urallaan Rajavartio-
laitoksessa vaativampiin tehtäviin. 
Rajavartiolaitoksessa sotatieteiden 
maisterin tutkinnon suorittaneen 
upseerin ensimmäiset tehtävät ovat 
hallintoyksikön esikunnassa. 

Muutaman vuoden jälkeen tyy-
pillisiä tehtäviä voivat olla esimer-
kiksi varusmiesyksikön päällikön, 
vartio-/merivartioaseman päällikön 
tai esikunnissa oleva toimialajohta-
jan tehtävä. Rajavartiolaitoksessa 
sotatieteiden maisterin tutkinnon 
suorittaneet lentoupseerit toimivat 
Vartiolentolaivueessa esimerkiksi 
lentotoimintaupseerin ja helikopte-
riryhmän johtajan tehtävissä.

Upseerin jatkokoulutus
Yleisesikuntaupseerinopinnot ovat 
upseerien ylimpiin tehtäviin valmis-
tava sotatieteellinen jatkotutkinto. 
Yleisesikuntaupseerikurssille hakeu-
dutaan pääsykoemenettelyn kautta, 
johon kuuluvat mm. soveltuvuuskoe 
ja valintakoe. 

Maanpuolustuskorkeakoulun jatko-
tutkinto-osastossa suoritettava yleis- 
esikuntaupseerin laajuus on vähin-
tään 140 opintopistettä ja opinnot 
kestävät noin kaksi vuotta.
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Koulutamme varusmiehiä osana 
valtakunnallista puolustusta raja-
jääkäreiksi Onttolassa ja Ivalossa 
sekä erikoisrajajääkäreiksi Imat-
ran Immolassa. Rajavartiolaitoksen 
varusmiesyksiköt ovat pieniä, mikä 
mahdollistaa laadukkaan ja yksilölli-
sen koulutuksen.

Rajajääkäriksi
Rajajääkärikomppaniassa varusmie-
het saavat koulutuksen vaativiin tie-
dustelutehtäviin. Kaikille varusmie-
hille koulutettavia asioita ovat muun 
muassa ase- ja ampumakoulutus, 
sissitoiminta- ja pioneerikoulutus 
sekä viesti- ja lääkintäkoulutus. Kaik-
ki varusmiehet saavat myös rajatur-
vallisuuskoulutuksen, joka mahdol-
listaa toiminnan Rajavartiolaitoksen 
päätehtävissä kriisiaikana sekä tar-
peen ilmaantuessa jo rauhan aika-
na. Koulutuksen aikana varusmiehet 
oppivat toimimaan haastavissa olo-
suhteissa sekä selviytymään luon-
nossa. 

Rajajääkärikomppanian koulutus 
jakautuu palvelusajan mukaan 347 
vuorokautta kestävään johtajakoulu-
tukseen sekä 165 vuorokautta kestä-
vään miehistökoulutukseen. 

Rajajääkärikomppanian koulu-
tus on fyysisesti raskas. Koulutuksen 
aikana varusmiehet joutuvat kanta-

Varusmiespalvelus  
Rajalla

maan raskaita kantamuksia pitkiä 
matkoja erilaisissa sääolosuhteissa. 
Tästä syystä koulutukseen osallistu-
valta vaaditaan hyvää fyysistä kun-
toa. 

Myös suunnistustaidosta on 
varusmiehelle hyötyä, koska kou-
lutuksessa liikutaan paljon vieraas-
sa maastossa. Yksi tärkeä työväline 
rajajääkärille on oma mieli: hyvä 
asenne ja pilke silmäkulmassa paik-
kaa monta murhetta palveluksen 
aikana.

Palveluskelposuusluokka tulee 
olla A. Tarkista tarkemmat vaati-
mukset rajajääkärikomppaniaan 
nettisivuiltamme.

Rajajääkärikoulutuk-
seen hakeudutaan yleisten 
kutsuntojen kautta. Kutsun-
tojen ennakkokyselyssä tulee 
ilmoittaa halukkuus palvella 
rajajääkärikomppaniassa.

rajajääkäriksi:
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Raja- ja merivartiokoulun erikoisra-
jajääkärikomppania antaa erikoisra-
jajääkärikoulutusta Imatralla, Immo-
lassa. Monipuolisessa ja haastavassa 
koulutuksessa annetaan varusmie-
hille valmiudet toimia Rajavartiolai-
toksen erikoisjoukkosotilaana krii-
siajan vaativimmissa tiedustelu-, 
taistelu- ja tukitehtävissä. 

Vuosittain palvelukseen astuu 
yksi saapumiserä heinäkuussa. Kaik-
kien palvelukseen hyväksyttyjen 
varusmiesten palvelusaika on 347 
vuorokautta. Koulutukseen hakeu-
dutaan vapaaehtoisesti valintakokei-
den kautta vuosittain 6.12. mennes-
sä Puolustusvoimien sähköisen haun 
kautta.

Koulutus sisältää runsaasti yksilö- 
ja pienryhmätaitojen kehittämistä, 
sovellettuja harjoituksia, sekä kovil-
la ampumatarvikkeilla suoritettavia 
taisteluampumaharjoituksia kaikissa 
sää- ja valaistusolosuhteissa. Toimin-
taympäristölle on ominaista valta-
kunnan rajan läheisyys ja sen erityis-
piirteet. Koulutuskieli on suomi.

Vuonna 2023 voimaan tulleen 
muutoksen mukaan erikoisrajajää-
kärikoulutukseen ei voi hakeutua, 
jos on jo aloittanut varusmiespal-
veluksen. Jos palvelus on jo aloitet-
tu muualla, ei voi tulla valituksi eri-
koisrajajääkärikoulutukseen. Mikäli 
palvelus on juuri alkamassa, voi kut-
sunnoissa määrättyä saapumiserää 
muuttaa asioimalla paikallisen alue-
toimiston kanssa.

Hakeutuminen 
rajajääkärikoulutukseen

Rajajääkärikoulutukseen hakeudu-
taan yleisten kutsuntojen kautta. 
Kutsuntojen ennakkokyselyssä tulee 
ilmoittaa halukkuus palvella raja-
jääkärikomppaniassa. Lopullinen 
päätös palveluspaikasta tehdään 
kutsuntatilaisuudessa. Rajajääkä-
rikomppaniaan ei järjestä erillistä 
valintakoetta.

Kutsuntojen järjestämisestä vas-
taavat Puolustusvoimien aluetoi-
mistot. Ivalon ja Onttolan rajajää-
kärikomppanioihin voivat hakeutua 
kaikkien aluetoimistojen toimialu-
eilla asuvat asevelvolliset. Ontto-
lassa sijaitsevaan Pohjois-Karjalan 
rajavartioston rajajääkärikomppa-
niaan voivat hakeutua myös vapaa-
ehtoisen asepalveluksen suorittavat 
naiset.  

Koulutukseen hakeudutaan 
vapaaehtoisesti valintakokei-
den kautta vuosittain 6.12. 
mennessä.

erikoisraja-
jääkäriksi:

Erikoisraja- 
jääkäriksiVarusmiespalvelus  

Rajalla
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