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Laki
rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 25 e, 25 f, 26 a ja

27 §, 28 §:n 1 momentin 10 kohta sekä 35 ja 35 a §,
sellaisina kuin ne ovat, 25 e, 25 f, 26 a ja 27 § sekä 28 §:n 1 momentin 10 kohta laissa

1229/2013, 35 § osaksi laissa 477/2010 ja 35 a § laeissa 477/2010 ja 1229/2013, sekä
lisätään 25 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1229/2013, uusi 4 momentti ja 28 §:n

1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1229/2013, uusi 11 kohta seuraavasti:

25 § 

Raja- ja merivartiokoulussa annettava koulutus ja opetus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Raja- ja merivartiokoulun opetus on julkista, jollei viranomaisten toiminnan julkisuu-

desta annetusta laista (621/1999) muuta johdu. Lisäksi Raja- ja merivartiokoulu voi rajoit-
taa pääsyä opetusta seuraamaan palvelusturvallisuuden varmistamiseksi, opetustilojen ra-
jallisuuden vuoksi tai muusta vastaavasta perustellusta syystä. 

25 e § 

Opiskelijan virkapuvun käyttö

Rajavartiolaitoksen sotilasvirkaan koulutettavan on käytettävä koulutukseen osallis-
tuessaan 23 §:n mukaista rajavartiolaitoksen virkapukua.

25 f §

Opiskelijan käyttäytymisvelvoite

Rajavartiolaitoksen sotilasvirkaan koulutettavan käyttäytymisvelvoitteeseen sovelle-
taan, mitä 20 §:ssä säädetään ja asevelvollisuuslain 57 §:n perusteella sotilaskäskynä an-
nettavalla ohjesäännöllä määrätään.

26 a §

Muuhun koulutukseen osallistuminen

Rajavartiolaitoksen virkamies voidaan määrätä osallistumaan Raja- ja merivartiokou-
lussa järjestettävään opetukseen. Rajavartiolaitoksen virkamiehen opiskelu Raja- ja meri-
vartiokoulussa toteutetaan virkatehtävänä. Osallistumisoikeudesta päättää Raja- ja meri-
vartiokoulu.
HE 40/2017
HaVM 13/2017
EV 79/2017
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27§

Palvelussitoumus

Raja- ja merivartiokouluun pääsykokeen perusteella valittavaan, vähintään kaksi kuu-
kautta kestävään opiskeluun osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija antaa opiske-
lun alussa kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän palvelee rajavartiolaitoksessa opiskelun
päättymispäivästä lukien enintään kahden vuoden vähimmäisajan (palvelussitoumus).

Rajavartiolaitoksen ilma-aluksen lentävään henkilöstöön koulutettavan tai siihen kuu-
luvan henkilön on vaadittaessa annettava enintään 14 vuoden pituinen palvelussitoumus.
Upseerin koulutusohjelmaan liittyvästä palvelussitoumuksesta säädetään Maanpuolustus-
korkeakoulusta annetun lain 29 §:ssä.

Jos rajavartijan peruskurssin opiskelija tai lentävään henkilöstöön koulutettava kes-
keyttää opiskelunsa, kieltäytyy vastaanottamasta rajavartiolaitoksen virkaa tai hänen opis-
kelunsa keskeytetään hänestä itsestään johtuvan muun syyn kuin sairauden tai lentotaipu-
muksen puuttumisen vuoksi, hänen on korvattava valtiolle se määrä, joka määräytyy tut-
kinnon lajin tai koulutuksen sisällön mukaan ja on enintään puolet hänen opiskelustaan
valtiolle aiheutuneista koulutuskustannuksistaan. Päätöksen korvauksen perimisestä tekee
Raja- ja merivartiokoulu.

Mitä 3 momentissa säädetään, koskee myös tilannetta, jossa rajavartiolaitoksen virka-
mies palvelussitoumusaikanaan irtisanoutuu, ottaa vastaan valtion virkamieslain 65 §:ssä
tarkoitetun viran, hänet irtisanotaan hänestä itsestään johtuvan muun syyn kuin sairauden
vuoksi tai hänen virkasuhteensa puretaan. Päätöksen korvauksen perimisestä tekee hallin-
toyksikkö. 

Korvaus on suoraan ulosottokelpoinen. Sen perimisestä säädetään verojen ja maksujen
täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).

Tarkempia säännöksiä 3 ja 4 momentissa tarkoitetun korvauksen määräytymisestä an-
netaan sisäministeriön asetuksella.

28 §

Opiskeluoikeuden menettäminen

Raja- ja merivartiokoulu voi peruuttaa opiskelijalta oikeuden osallistua koulutukseen ja
opetukseen, jos tämä:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
10) ei ole suorittanut opintojaan 25 a §:n 3 momentissa tai opetussuunnitelmassa mää-

ritellyssä enimmäisajassa eikä Raja- ja merivartiokoulu erityisestä syystä myönnä hänelle
lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen; 

11) ilmoittaa kirjallisesti lopettavansa opinnot. 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

35 §

Eroamisikä

Eroamisikä rajavartiolaitoksen sotilasvirassa on syntymävuoden mukaan:
1) rajavartiolaitoksen päälliköllä:
a) vuonna 1954 tai sitä ennen syntyneellä 63 vuotta;
b) vuonna 1955 syntyneellä 63 vuotta ja 3 kuukautta;
c) vuonna 1956 syntyneellä 63 vuotta ja 6 kuukautta;
d) vuonna 1957 syntyneellä 63 vuotta ja 9 kuukautta;
e) vuonna 1958 syntyneellä 64 vuotta;
f) vuonna 1959 syntyneellä 64 vuotta ja 3 kuukautta;
g) vuonna 1960 syntyneellä 64 vuotta ja 6 kuukautta;
2



618/2017  
h) vuonna 1961 syntyneellä 64 vuotta ja 9 kuukautta;
i) vuosina 1962–1964 syntyneellä 65 vuotta;
2) rajavartiolaitoksen apulaispäälliköllä, kenraalilla, amiraalilla, everstillä ja kommo-

dorilla:
a) vuonna 1957 tai sitä ennen syntyneellä 60 vuotta;
b) vuonna 1958 syntyneellä 60 vuotta ja 3 kuukautta;
c) vuonna 1959 syntyneellä 60 vuotta ja 6 kuukautta;
d) vuonna 1960 syntyneellä 60 vuotta ja 9 kuukautta;
e) vuonna 1961 syntyneellä 61 vuotta;
f) vuonna 1962 syntyneellä 61 vuotta ja 3 kuukautta;
g) vuonna 1963 syntyneellä 61 vuotta ja 6 kuukautta;
h) vuonna 1964 syntyneellä 61 vuotta ja 9 kuukautta;
i) vuosina 1965–1967 syntyneellä 62 vuotta;
3) muulla kuin 1 tai 2 kohdassa mainitulla upseerilla sekä erikoisupseerilla, opistoup-

seerilla, rajavartijalla ja merivartijalla:
a) vuonna 1962 tai sitä ennen syntyneellä 55 vuotta;
b) vuonna 1963 syntyneellä 55 vuotta ja 3 kuukautta;
c) vuonna 1964 syntyneellä 55 vuotta ja 6 kuukautta;
d) vuonna 1965 syntyneellä 55 vuotta ja 9 kuukautta;
e) vuonna 1966 syntyneellä 56 vuotta;
f) vuonna 1967 syntyneellä 56 vuotta ja 3 kuukautta;
g) vuonna 1968 syntyneellä 56 vuotta ja 6 kuukautta;
h) vuonna 1969 syntyneellä 56 vuotta ja 9 kuukautta;
i) vuosina 1970–1972 syntyneellä 57 vuotta.
Lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä palvelevalla erikoisupseerilla, nuorem-

malla upseerilla, esiupseerilla ja opistoupseerilla eroamisikä on 1 momentissa säädetystä
poiketen:

a) vuonna 1967 tai sitä ennen syntyneellä 50 vuotta, kuitenkin lentäjän koulutusta edel-
lyttävässä tehtävässä kenraalin ja everstin virassa 55 vuotta;

b) vuonna 1968 syntyneellä 50 vuotta ja 3 kuukautta; kuitenkin lentäjän koulutusta
edellyttävässä tehtävässä kenraalin ja everstin virassa 55 vuotta ja 3 kuukautta;

c) vuonna 1969 syntyneellä 50 vuotta ja 6 kuukautta; kuitenkin lentäjän koulutusta
edellyttävässä tehtävässä kenraalin ja everstin virassa 55 vuotta ja 6 kuukautta;

d) vuonna 1970 syntyneellä 50 vuotta ja 9 kuukautta; kuitenkin lentäjän koulutusta
edellyttävässä tehtävässä kenraalin ja everstin virassa 55 vuotta ja 9 kuukautta;

e) vuonna 1971 syntyneellä 51 vuotta; kuitenkin lentäjän koulutusta edellyttävässä teh-
tävässä kenraalin ja everstin virassa 56 vuotta;

f) vuonna 1972 syntyneellä 51 vuotta ja 3 kuukautta; kuitenkin lentäjän koulutusta edel-
lyttävässä tehtävässä kenraalin ja everstin virassa 56 vuotta ja 3 kuukautta;

g) vuonna 1973 syntyneellä 51 vuotta ja 6 kuukautta; kuitenkin lentäjän koulutusta
edellyttävässä tehtävässä kenraalin ja everstin virassa 56 vuotta ja 6 kuukautta;

h) vuonna 1974 syntyneellä 51 vuotta ja 9 kuukautta; kuitenkin lentäjän koulutusta
edellyttävässä tehtävässä kenraalin ja everstin virassa 56 vuotta ja 9 kuukautta;

i) vuonna 1975–1977 syntyneellä 52 vuotta; kuitenkin lentäjän koulutusta edellyttäväs-
sä tehtävässä kenraalin ja everstin virassa 57 vuotta.

  Vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneen rajavartiolaitoksen päällikön, vuonna 1968 tai
sen jälkeen syntyneen rajavartiolaitoksen apulaispäällikön, kenraalin, amiraalin, everstin
ja kommodorin, vuonna 1973 tai sen jälkeen syntyneen muussa sotilasvirassa palvelevan
virkamiehen, vuonna 1973 tai sen jälkeen syntyneen lentäjän koulutusta edellyttävässä
tehtävässä kenraalin tai everstin virassa palvelevan virkamiehen ja vuonna 1978 tai sen
jälkeen syntyneen lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä palvelevan muun virka-
miehen eroamisikä vahvistetaan sisäministeriön asetuksella. Eroamisikä vahvistetaan si-
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säministeriön asetuksella vuodelle, jona rajavartiolaitoksen päällikön virassa palveleva
virkamies täyttää 62 vuotta, rajavartiolaitoksen apulaispäällikön, kenraalin, amiraalin,
everstin ja kommodorin virassa palveleva virkamies täyttää 59 vuotta, muussa sotilasvi-
rassa palveleva virkamies ja lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä kenraalin tai
everstin virassa palveleva virkamies täyttää 54 vuotta ja lentäjän koulutusta edellyttävässä
tehtävässä palveleva muu virkamies täyttää 49 vuotta. Eroamisikää tarkistetaan sotilasvi-
rassa palvelevan virkamiehen 57–65 vuoden eroamisiästä, lentäjän koulutusta edellyttä-
vässä tehtävässä kenraalin tai everstin virassa palvelevan virkamiehen 57 vuoden eroami-
siästä ja lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä palvelevan muun virkamiehen
52 vuoden eroamisiästä alkaen yhtä monella kuukaudella kuin alinta vanhuuseläkeikää
tarkistetaan julkisten alojen eläkelain (81/2016) 102 §:n 4 momentin mukaan. 

Muun kuin sotilasvirassa palvelevan virkamiehen eroamisiästä säädetään valtion virka-
mieslaissa.

Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, jollei 6 momentista johdu muuta: 
1) merivartijan virassa 31 päivänä joulukuuta 1992 tai ennen sitä palvelleen virkamie-

hen, jolla oli vuoden 1994 loppuun mennessä eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa:
a) vähintään 16 vuotta, eroamisikä on 53 vuotta;
b) vähintään 13 vuotta, eroamisikä on 53 vuotta 4 kuukautta;
c) vähintään 10 vuotta, eroamisikä on 53 vuotta 8 kuukautta;
d) vähintään 7 vuotta, eroamisikä on 54 vuotta;
e) vähintään 3 vuotta, eroamisikä on 54 vuotta 4 kuukautta;
2) rajavartijan virassa 31 päivänä joulukuuta 1992 tai ennen sitä palvelleen virkamie-

hen, jolla oli vuoden 1994 loppuun mennessä eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa:
a) vähintään 16 vuotta, eroamisikä on 50 vuotta;
b) vähintään 13 vuotta, eroamisikä on 51 vuotta;
c) vähintään 10 vuotta, eroamisikä on 52 vuotta;
d) vähintään 7 vuotta, eroamisikä on 53 vuotta;
e) vähintään 3 vuotta, eroamisikä on 54 vuotta;
3) muussa kuin sotilasvirassa 31 päivänä joulukuuta 1992 tai ennen sitä palvelleen vir-

kamiehen, jolla oli vuoden 1994 loppuun mennessä eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa:
a) vähintään 16 vuotta, eroamisikä on 60 vuotta;
b) vähintään 13 vuotta, eroamisikä on 61 vuotta;
c) vähintään 10 vuotta, eroamisikä on 62 vuotta;
d) vähintään 7 vuotta, eroamisikä on 63 vuotta;
e) vähintään 3 vuotta, eroamisikä on 64 vuotta.
Edellä 5 momentissa säädetty eroamisikä nousee vuosittain vuoden 2018 alusta lukien

niin, että jos se täyttyy vuonna:
1) 2018, eroamisikää korotetaan kolmella kuukaudella;
2) 2019, eroamisikää korotetaan kuudella kuukaudella;
3) 2020, eroamisikää korotetaan yhdeksällä kuukaudella;
4) 2021, eroamisikää korotetaan vuodella;
5) 2022, eroamisikää korotetaan vuodella ja kolmella kuukaudella;
6) 2023, eroamisikää korotetaan vuodella ja kuudella kuukaudella;
7) 2024, eroamisikää korotetaan vuodella ja yhdeksällä kuukaudella;
8) 2025 tai sen jälkeen, eroamisikää korotetaan kahdella vuodella.
Edellä 2 momentissa tarkoitettuja lentäjän koulutusta vaativia tehtäviä ovat lentotoi-

minnan johtaja, vartiolentolaivueen koulutuspäällikkö, päälennonopettaja, pääteoria-
kouluttaja, lennonopettaja, lentotoimintayksikön päällikkö, lentotoimintayksikön vara-
päällikkö, lentoturvallisuuspäällikkö, lentotoimintaupseeri, koelentäjä, lentokoneryhmän
johtaja, helikopteriryhmän johtaja, lentoupseeri, ohjaajaupseeri, ilma-aluksen päällikkö,
ilma-aluksen perämies ja ilma-aluksen ohjaaja.
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35 a § 

Oikeus jatkaa palvelua eroamisiän jälkeen

Rajavartiolaitoksen päällikkö voi painavasta syystä ja virkamiehen suostumuksella
päättää, että muu kuin tasavallan presidentin nimittämä virkamies voi jatkaa samassa vi-
rassa eroamisiän jälkeen määräajan, kuitenkin enintään sen kuukauden päättymiseen saak-
ka, jonka aikana vuonna 1957 ja sitä ennen syntynyt virkamies täyttää 68 vuotta, vuosina
1958–1961 syntynyt virkamies täyttää 69 vuotta ja sen jälkeen syntynyt virkamies täyttää
70 vuotta. Sotilasvirassa oleva virkamies voi jatkaa edellä mainituin edellytyksin enintään
sen kuukauden päättymiseen saakka, jonka aikana hän saavuttaa 35 §:n mukaan määräy-
tyvän eroamisiän.

Päätös virkamiehen oikeuttamisesta jatkamaan virassa tai määräaikaisessa virkasuh-
teessa on tehtävä ennen kuin virkamies on saavuttanut eroamisiän. Virkasuhde päättyy il-
man irtisanomista, kun 1 momentissa tarkoitettu määräaika on kulunut loppuun.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sisäministeri Paula Risikko
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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