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VISIO
Rajavartiolaitos on kyvykäs

eurooppalainen
rajaturvallisuusorganisaatio ja

tehokas Suomen turvallisuuden
tuottaja.

Rajavartiolaitos ennakoi
turvallisuusympäristön muutoksia

ja kehittää suorituskykyjä
vastatakseen ihmisten ja

yhteiskunnan
turvallisuustarpeisiin raja- ja

merialueilla.

RAJAVARTIOLAITOS
- Turvana kaikissa oloissa

LUOTETTAVUUS AMMATTITAITO YHTEISTYÖKYKY



ORGANISAATIO

HENKILÖSTÖ ~2 750
VARTIOASEMAT 37

Rajojen pituudet:
Venäjä 1 340 km
Norja 736 km
Ruotsi 614 km
Aluevesiraja 1 250 km

3 940 km

esikunta

rajavartioasema

merivartioasema

rajatarkastusasem
a

Rajavartiolaitoksen päällikkö

Rajavartiolaitoksen esikunta
Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö

Rajavartiostot
(4)

Merivartiostot
(2)

Vartiolentolaivue
Raja- ja

merivartiokoulu

Osastot
(5)



RAJATURVALLISUUS
• Rajatarkastukset

• Rajojen valvonta

(ml. alueellinen koskemattomuus)

• Rikostorjunta ja -tutkinta

• Ulkomaalaisvalvonta

• Tullitehtävät

• Kiireelliset poliisitehtävät

MERIPELASTUSTOIMI
• Etsintä- ja pelastustehtävät

maa- ja merialueilla

• Merellisen ympäristön suojelu

• Vesiliikenteen valvonta

SOTILAALLINEN
MAANPUOLUSTUS



RAJAVARTIOLAITOS
- Tehtäväkenttä ja yhteiskunnan turvallisuus-
strategian uhkamallit

PUOLUSTUSVOIMAT

TERRORISMI VÄESTÖLIIKKEET

YMPÄRISTÖUHAT

POLIITTINEN JA
SOTILAALLINEN

PAINOSTUS

SOTILAALLINEN
VOIMAKÄYTTÖ

SUURONNETTOMUUDET

POLIISI

SISÄINEN JA ULKOINEN TURVALLISUUS

RAJAT
YLITTÄVÄ

RIKOLLISUUS

MERIPELASTUS

RAJAVARTIOLAITOS

RAJATURVALLISUUS

RIKOSTORJUNTA RAJAVALVONTA
ALUEELLINEN

KOSKEMATTOMUUS JA
PUOLUSTUSVALMIUS



RAJAVALVONTA
- Rajaturvallisuuden ylläpitäminen

§ Rajavalvonta = Rajojen valvonta + Rajatarkastukset

§ Rajavalvonnan tehtävä on rajaturvallisuuden ylläpitäminen
§ kotimaassa ja ulkomailla suoritettavia toimenpiteitä, joilla pyritään

estämään valtakunnanrajan ja EU ulkorajan ylittämisestä
annettujen säännösten rikkominen ja rajat ylittävästä
henkilöliikenteestä yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle
aiheutuvat uhat sekä varmistamaan rajanylityksen turvallisuus.



RAJAVALVONTA
- teknologian kehittyminen

§ Rajojen valvonta (kattavasti ja mahdollisimman laajasti)
Johtaminen

ja
tilannetietoisuus

LiikkuvuusVaikuttaminen Suoja

§ Keinoäly,
robotiikka

§ Lisätty todellisuus,
virtuaalitodellisuus

§ Datafuusio

§ Sensorien
pienentyminen

§ Avaruus
§ Autonomiset

järjestelmät

§ Uudet(?)
energialähteet

§ Uudet
henkilökohtaiset
liikkumislaitteet

§ Älyvaatteet
§ Adaptiiviset

materiaalit

Uhkanäkökulma

§ Kybervaikuttaminen
§ AI vs AI
§ Järjestelmäriippuvuus

§ Autonomiset
järjestelmät

§ Kybervaikuttami
nen

§ Autonomiset
järjestelmät

§ Rajoitukset/heik
koudet/uudenlai
set riippuvuudet

§ Aktiivinen
naamioituminen



RAJAVALVONTA
- teknologian kehittyminen

§ Rajatarkastukset (enemmän vähemmässä ajassa)
Johtaminen

ja
tilannetietoisuus

LiikkuvuusVaikuttaminen Suoja

§ Keinoäly,
robotiikka

§ Lisätty todellisuus,
virtuaalitodellisuus

§ Datafuusio

§ Biometriikka
§ Keinoäly,

robotiikka
§ Autonomiset

järjestelmät

§ Mobiliteetti § Älyvaatteet
§ Adaptiiviset

materiaalit

Uhkanäkökulma

§ Kybervaikuttaminen
§ AI vs AI
§ Järjestelmäriippuvuus

§ Kybervaikutta
minen

§ Haavoittuvuuk
sien
hyödyntämi-
nen

§ Kybervaikuttami
nen

§ Aktiivinen
naamioituminen



RAJAVALVONTA
- teknologian kehittyminen

§ Rajavalvonnan disruptiivisista teknologioista (rajatarkastus)
§ Fyysinen matkustaminen korvautuu osittain tai kokonaan

keinotekoisilla sijaisilla (surrogaateilla)
à tapahtuuko rajanylitys?
à keneen ja miten kohdistetaan rajatarkastus?

Sophia
- ensimmäinen AI, jolla

myönnetty kansalaisuus
(Saudi-Arabia; 10/2017)

- Hanson Robotics (Hong Kong)



KIITOS


