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LAPIN RAJAVARTIOSTON 
TAVOITTEET, KOKOONPANO JA 
VOIMAVARAT
TAVOITTEET

Rajaturvallisuuden ylläpitäminen

Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen

Kriisivalmius ja sotilaallinen maanpuolustus

Viranomaisavun tuominen rajaseudun ihmisille

VOIMAVARAT 28.10.2019
• 224 virkamiestä ja ~150 varusmiestä
• Liikkuvuus: 

• 4 helikopteria (Vartiolentolaivue)
• 10 lennokkia
• 55 autoa
• 12 moottoripyörää
• 30 mönkijää
• 80 moottorikelkkaa 

• 27 rajakoiraa
• Tekninen valvonta 
• Toimitilat ja partioiden tukeutuminen

488 
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736 km
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Salla 70 
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17 
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Johtokeskus

39 

●



RjK koulutuksessa
5 kouluttajaa ja 
100 varusmiestä

RAJAVARTIOSTON 
VALMIUS 31.10.2019

●

Esikunta

Ivalo

Muonio

Raja-Jooseppi – Lotta
klo 07-21, vahv 1+4 

Salla

Raja-Jooseppi

Salla – Salla
klo 07-21, vahv 1+4 

Yhteensä  partiota 11, joissa 25 
rajavartiomiestä

JOHTAMISVALMIUS 24/7
Komentaja (sij. )
Yleisjohtaja varallaolossa
JOKE/LR kenttäjohtaja
Tutkinnanjohtajavalmius 
RVL tulkkipäivystys

Rv-asemilla 3
johtajaa

Valmius keskimäärin:
2 x ryp-partio/pv
4-6 x rajavalvontapartiota/pv
0-2 x heko/vko
0-2 x leko/6 vko

EVY-valmius

2 x valvontapartio

3 x valvontapartio

1 x valvontapartio

1 x valvontapartio 
(EVY)
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Lapin rajavartiosto tukee muita 
viranomaisia
Rajavartiolaki 3§ Rajavartiolaitoksen tehtävät

• …..Rajavartiolaitos suorittaa poliisi- ja tullitehtäviä, etsintä- ja pelastustehtäviä sekä osallistuu sotilaalliseen 
maanpuolustukseen. Rajavartiolaitoksen tehtävistä meripelastustoimen alalla säädetään meripelastuslaissa.

Rajavartiolaki 26 § Pelastustoimintaan, sairaankuljetuksiin ja ensihoitoon osallistuminen

• …Rajavartiolaitos osallistuu muuhun pelastustoimintaan sekä maastoon eksyneiden tai siellä muutoin 
välittömän avun tarpeessa olevien henkilöiden etsintään asettamalla käytettäväksi kalustoa, 
henkilöitä ja asiantuntijapalveluja, jos sitä on onnettomuuden taikka hädän laajuus tai erityisluonne huomioon ottaen 
pidettävä välttämättömänä.

• Rajavartiolaitos voi suorittaa kiireellisen sairaankuljetuksen, jos siitä vastaava viranomainen tai sairaankuljetuspalvelun tarjoaja ei voi 
suorittaa kuljetusta pelastumisen vaarantumatta.

Rajavartiolaki 77 § Rajavartiolaitoksen antama virka-apu ja tuki 

• … Rajavartiolaitos on velvollinen antamaan pelastusviranomaiselle, poliisille, Tullille ja puolustusvoimille 
virka-apua, joka edellyttää sellaisen rajavartiolaitokselle kuuluvan kaluston, henkilövoimavarojen tai erityisasiantuntijapalvelujen 

käyttöä, jota mainituilla viranomaisilla ei sillä hetkellä ole käytettävissään. … Virka-avun ja tuen antamisen edellytyksenä on, 
että se ei vaaranna rajavartiolaitokselle säädettyjen muiden tärkeiden tehtävien suorittamista.



RAJAVARTIOSTON KYVYT 
PELASTUSTEHTÄVISSÄ

• Pelastustehtävät maastossa
• Helikopteri

• Lennokit

• Koiratoiminta

• Hyvä maastoliikkuvuus
• Kulkuneuvoilla

• Ilman kulkuneuvoja (kenttäkelpoisuus)

• Alue- ja paikallistuntemus

• Varustus ja kalusto koviin olosuhteisiin
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Pelastustehtävät 2018-2019 
(Tammikuu-Lokakuu)

2018 2019 Muutos

YHTEENSÄ 15 18 20,00 %

Etsinnät maa-alueilla ja saarissa kpl 7 15 114,30 %

Sammutus- ja pelastustehtävät kpl 1 1 0,00 %

Muut suoritteet kpl 7 2 -71,40 %

  Avunpyynnöt kpl 10 7 -30,00 %

  Virka-apupyynnöt kpl 8 2 -75,00 %

  RVL:n itse havaitsemat kpl 1 2 100,00 %

  Kansalaisilta tulleet avunpyynnöt kpl 1 3 200,00 %



Tulevaisuuden näkymiä…

• Pelastustehtävien suorituskykyjä ylläpidetään. 

• Kehittäminen → Päätehtäviin käytettävän kaluston 
uudistaminen → Soveltaminen virka-apu tehtäviin.

• Esimerkkejä: Lennokit, maastoajoneuvot sekä kartta- ja 
paikannussovellukset. 
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Lapin rajavartiosto
-turvana kaikissa oloissa -

Kysymykset ja keskustelu


