
 

RAJAVARTIOLAITOKSELLE VUONNA 2017 MYÖNNETTY 

RAHOITUS SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA 

 
Hankekuvaukset: 
 
Rasti-sovelluksen jatkokehittäminen 
 
RASTI-sovellus on Rajavartiolaitoksen toiminnallisen tietojärjestelmän (RVT) osasovellus, 
jolla tuetaan reaaliaikaisen tilannekuvan ylläpitoa, riskianalyysiä sekä operatiivisen 
kenttätoiminnan suunnittelua ja johtamista. RASTI-sovelluksella yhdistetään useissa eri 
sovelluksissa ja rekistereissä olevaa tietoa. Rahoituksella toteutetaan RVT/RASTI 
- KEJO -liittymä sekä tehdään RASTIin korjauksia ja parannuksia. 
 
Hankeaika 1.4.2017 - 31.3.2020 
 
Myönnetty rahoitus 317 400 € 
 
 
Partioajoneuvokaluston uudistaminen II 
 
Hankkeessa hankitaan ja varustetaan ulkorajavalvonnassa tarvittavia partioautoja ja 
maastoajoneuvoja, kuten moottorikelkkoja ja mönkijöitä korvaamaan vanhentunutta 
kalustoa. Hankituilla ajoneuvoilla rajavalvontaa suorittavat partiot pystyvät toteuttamaan 
partioinnin kaikissa olosuhteissa ja etenkin maastoajoneuvoilla liikkumaan yleisen tiealueen 
ulkopuolella haastavissa maasto-olosuhteissa. 
 
Hankeaika 1.12.2017 - 30.11.2020 
 
Myönnetty rahoitus 2,46 M € 
 
 
Maarajavalvontatekniikka II 
 
Hankkeessa parannetaan havaitsemiskykyä uhanalaisilla valvonta-alueilla 
laajentamalla valvonnan kattavuutta ja parantamalla järjestelmien laatua. Hankittavilla 
siirrettävillä laitteistoilla parannetaan kykyä valvonnan painopisteen siirtoihin ja saadaan 
lisättyä valvontaa paikallisesti tilanteen mukaan. Hankkeeseen sisältyy myös partioiden 
optronisia laitteita, joilla kyetään parantamaan tähystys- ja valvontakykyä huonoissa 
valaistus- ja sääoloissa. 
 
Hankeaika 1.11.2017 - 31.12.2018 
 
Myönnetty rahoitus 535 500 € 



 
Kainuun rajavartioston johtokeskuksen uudistaminen 
 
Hankerahoituksella rakennetaan Kainuun rajavartioston johtokeskus vastaamaan 
operatiivisia vaatimuksia. Valvomotilaa muutetaan tarkoitukseen paremmin sopivaksi ja 
tilaturvallisuutta parannetaan. Työpisteet ja esitysjärjestelmät uudistetaan. 
 
Hankeaika 1.2.2018 - 30.9.2019 
 
Myönnetty rahoitus 190 500 € 
 
 
Venäjän kielen koulutuksen kehittäminen II 
 
Hankkeessa kehitetään sekä opetusmateriaaleja että opetusmenetelmiä Raja- ja 
merivartiokoulun venäjän kielen opetuksessa. Hankkeella luodaan mahdollisimman monelle 
osallistumiskeinoja opiskeluun joko venäjän kielen kursseilla Raja- ja merivartiokoululla tai 
verkon kautta. Lisäksi tavoitteena on kehittää perus- ja jatkokurssien sisältöjä ja 
toteutustapoja edelleen sekä varmistaa opettajaresurssit että kurssien toteutus. 
 
Hankeaika 1.1. - 31.12.2018 
 
Myönnetty rahoitus 102 332 € 
 
 
Alusten kamerajärjestelmät II 
 
Alusten valvontakykyä täydennetään hankkimalla yksi kamerasensori partioveneeseen. 
Hankeaika: 1.2. - 31.8.2018 
 
Myönnetty rahoitus: 158 625 € 
 
 
Operatiivinen tuki valvontajärjestelmien ja kaluston ylläpitoon  
 
Hankkeeseen sisältyvät RVT ja MOTVJ-järjestelmien ylläpidosta ja huollosta tehtyjen 
sopimusten vuosimaksut sekä vartiolaiva Turvan polttoainekulut. Rajavartiotoiminnan 
tietojärjestelmä (RVT) on Rajavartiolaitoksen operatiivisen toiminnan keskeinen 
apuväline. MOTVJ on merivalvonnan operatiivinen tietojärjestelmä. Vartiolaivan 
polttoainekuluja syntyy päivittäisestä aluksilla suoritetusta ulkorajavalvonnasta. 
 
Hankeaika: 1.3.2018 - 30.9.2020 
 
Myönnetty rahoitus: 6,2 M € 
 


