
 

RAJAVARTIOLAITOKSELLE VUONNA 2018 MYÖNNETTY 

RAHOITUS SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA 

MRTV parantaminen 
 
Rajavartiolaitos ylläpitää, kehittää ja laajentaa teknisiä valvontajärjestelmiään jatkuvasti. 
Tässä hankkeessa kohteena on maarajojen teknisen valvonnan parantaminen Kaakkois-
Suomessa. Hankkeen painopisteenä on valvontajärjestelmän kameramäärän sekä kamera- 
ja ilmaisintiheyden kasvattaminen. Uudistettu tekniikka parantaa havaitsemis- ja 
tunnistamisvarmuutta sekä pimeänäkökykyä. 
 
Hankeaika 1.8.2018 - 29.2.2019 
 
Myönnetty rahoitus 270 000 € (75 % budjetista) 
 
RVT tietosuoja 
 
Hankkeessa määritellään ja toteutetaan rajavartiotoiminnan tietojärjestelmään ja sen alaisiin 
sovelluksiin EU:n tietosuojalainsäädännön ja kansallisten tietosuojalakien edellyttämät 
muutokset. Muutostarpeet määritellään yhteistyössä Rajavartiolaitoksen esikunnan 
oikeudellisen osaston, operatiivisen raja- ja meriosaston, teknillisen osaston ja 
järjestelmätoimittajan kesken. Muutokset rajavalvonnan ja -tarkastusten ydinjärjestelmiin 
ovat pakollisia ja edellytyksenä rajavalvonnan suorituskyvyn ylläpitämiselle. 
 
Hankeaika 1.10.2018 – 30.4.2020 
 
Myönnetty rahoitus 195 853 € (75 % budjetista) 
 
Merivene 
 
Hankkeessa hankitaan kolme meri- eli rannikkovartiovenettä rajavalvontatehtäviin. 
Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet avomeriolosuhteet, meripelastustehtävät ja erilaisissa 
olosuhteissa valvontaan tarvittavat ominaisuudet. Venettä voidaan käyttää myös jäissä. 
Veneessä on pieni apualus. Vene voidaan varustaa modulaarisesti riippuen tehtävästä. 
Majoituskapasiteettia on 4 - 8 hengen miehistölle. Partion kesto voi olla 5 päivää. Ohjaamo 
on suunniteltu kolmen henkilön perusmiehistölle ja siellä on erillinen työpiste operaation 
johtamiselle sekä tilaa kaksille paareille. Veneen evakuointikyky on noin 50 henkilöä. 
Merenkulku-, valvonta- ja viestintäjärjestelmät ovat käytännölliset ja nykyaikaiset. 
Rahoitusehtona on veneiden käyttö Frontex-operaatioissa. 
 
Hankeaika 15.8.2018 - 31.12.2020 
 
Myönnetty rahoitus 8,1 M € (90 % budjetista) 
 



Automaattisten rajatarkastuslinjastojen uudistaminen (ABC) 
 
Automaattiset rajatarkastuslaitteet ja niiden taustajärjestelmä ovat tulleet elinkaarensa 
päähän, minkä johdosta ne on uudistettava nykyvaatimusten ja tiedossa olevien 
tulevien vaatimusten mukaisiksi. Uudistamisen yhteydessä huomioidaan EU:n Älykkäät rajat 
-kokonaisuuden rajatarkastuksiin aiheuttamat muutokset, erityisesti Entry-Exit -järjestelmän 
käyttöönottoon liittyvät uudet prosessit ja tarkastusvaatimukset, joiden vuoksi 
järjestelmäkokonaisuutta laajennetaan itsepalvelukioskeilla ja palvelutiskitarkastuksia 
tehostavilla lisälaitteilla. 
 
Hankeaika 1.1.2019 – 30.6.2021 
 
Myönnetty rahoitus 5 735 168 € (75 % budjetista) 
 
Alusrekisteri 
 
Hankkeessa ylläpidetään Rajavartiolaitoksen analyysikykyä merivalvonnassa jatkamalla 
hyväksi havaitun alusrekisterin käyttöä rahaston tuella. Tietokannasta löytyy tieto aluksen 
poikkeamisesta sen normaalista toimintaympäristöstä tai reitistä sekä analyytikkojen tekemiä 
analyyseja. Lisenssejä hankitaan RVL käyttöön kolme. 
 
Hankeaika 29.3.2018 – 28.3.2021 
 
Myönnetty rahoitus 80 193 € (100 % budjetista) 
 
Rajavartijan peruskurssi 
 
Rajavartiolaitos on joutunut viime vuosina supistamaan henkilöstömääräänsä itärajan 
valvonnassa säästövelvoitteiden vuoksi. Rajavartijoiden lisärekrytointi toteutetaan vuosien 
2018 ja 2019 aikana kouluttamalla raja- ja merivartiokoulussa normaalia suurempia 
rajavartijan peruskursseja. Kurssit muodostuvat lähiopetuksesta ja työelämään 
tutustumisesta. Nyt koulutettavan lisähenkilöstön turvin rajavartijoiden määrää itärajalla 
pystytään lisäämään. Helsinki-Vantaan lentoasemalla henkilöstöä on lisättävä 
uusien EU-velvoitteiden vuoksi.  
 
Hankeaika 1.1.2019 – 31.12.2019 
 
Myönnetty rahoitus 489 855 € (75 % budjetista) 
 
Rajavartiomiehen suojavälineet 
 
Hankitaan rajavartiomiehille henkilökohtaisia taktisia suojavälineitä, jotka ovat 
työturvallisuuden näkökulmasta välttämättömiä toimittaessa aseuhkatilanteessa. Tällä 
hetkellä Rajavartiolaitoksella ei ole tarvittavaa aseuhkatilanteisiin soveltuvaa varustusta (pl. 
erikoistoimintayksiköt). 
 
Hankeaika 1.12.2019 – 31.12.2020 
 
Myönnetty rahoitus 1 116 000 € (75 % budjetista) 
 
Yhdyshenkilötoiminta Moskovassa ja Pekingissä II 
 
Yhdyshenkilöt torjuvat rajat ylittävää monialarikollisuutta, kuten ihmiskauppaa ja laitonta 
maahantuloa osallistumalla maahantulolupahakemusten käsittelyyn ja hakijoiden 
taustaselvityksiin sekä tekemällä yhteistyötä paikallisten viranomaisten, lentoyhtiöiden ja 



muiden jäsenvaltioiden lähettämien yhdyshenkilöiden kanssa. Yhdyshenkilöt raportoivat 
asemamaansa ajankohtaisista laittoman maahantulon ilmiöistä Suomen viranomaisille. 
Hanke sisältää Rajavartiolaitoksen Pekingin ja Moskovan yhdyshenkilöiden kuluja. 
 
Hankeaika 1.3.2019 – 30.8.2021 
 
Myönnetty rahoitus 499 517 € (75 % budjetista) 


