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Sisäministeriön Rajavartio-osasto 
 
Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto otsikossa mainitusta 
asiasta. 
 
Yleistä 
 
Lähtökohtaisesti Suomen kansalaisella, joka on myös jonkin toisen maan kansalainen, on 
oltava yhtäläiset mahdollisuudet tulla valituksi valtion virkoihin. Tämä on erityisen perusteltua 
niiden henkilöiden kohdalla, joiden toisen kansalaisuuden myöntänyt maa mahdollistaa myös 
kaksoiskansalaisten valtion viran saamisen. 
 
Edellä mainittuun perusperiaatteeseen poikkeuksen mielestämme muodostaa keskeiset valtion 
turvallisuuteen kiinteästi liittyvät virat. Näitä ovat nyt käsittelyssä olevat Rajavartioston 
sotilasvirat, Puolustusvoimien virat, Suojelupoliisin virat sekä mm. osa poliisin ja tullin viroista. 
 
Kaksoiskansalaisuus ja sotilasvirat 
 
Pidämme tärkeänä, että kaksoiskansalaisuuden vaikutuksista sotilasvirkoihin pääsyyn on 
säädelty tarkoituksenmukaisesti ja selkeästi lainsäädännössä. Mielestämme on erittäin tärkeää, 
että Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien sotilasvirkoihin valittavilla henkilöillä on keskenään 
samanlaiset vaatimukset kansalaisuuden osalta. Tämä on perusteltua jo siksikin, että 
molempien toimijoiden upseerikoulutus on suurelta osin yhtenäistä. 
 
Mielestämme selkein ja paras tilanne on, että Rajavartiolaitoksen sotilasvirkaan nimitettävältä 
vaaditaan, ettei hänellä ole muun valtion kansalaisuutta. Lisäksi vaaditaan, että hän on 
suorittanut Suomen puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa joko asevelvollisuuden 
aseellisessa palveluksessa tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja että hän on 
terveydeltään ja ruumiilliselta kunnoltaan virkaan sopiva. 
 
Vastaavasti rajavartijan peruskurssille tulisi hyväksyä vain Suomen kansalainen, jolla ei ole 
muun valtion kansalaisuutta. 
 
Harvoissa poikkeustapauksissa voi olla perusteltua nimittää Rajavartiolaitoksen sotilasvirkaan 
tai rajavartijan peruskurssille kaksoiskansalaisuuden omaava henkilö. Mielestämme päätöksen 
näissä tapauksissa tulisi tehdä viranomaisen, joka parhaiten tuntee sekä henkilön että hänelle 
suunnitellut tehtävät. Näin ollen kannatamme, että päätöksen erivapaudesta tekisi 
Rajavartiolaitoksen päällikkö. 
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Mikko Halkilahti   Janne Kosonen   
Puheenjohtaja   Toiminnanjohtaja 
Suomen Reserviupseeriliitto  Suomen Reserviupseeriliitto 
mikko.halkilahti@rul.fi   janne.kosonen@rul.fi 
Puh. 0400 745 234   Puh. 050 5810 819 
 
 
Suomen Reserviupseeriliitto on vuonna 1931 perustettu reserviupseereiden valmiuksia kehittävä aatteellinen ja 
toiminnallinen maanpuolustusjärjestö. Liiton 315 jäsenyhdistyksessä on 27.000 henkilöjäsentä.  
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