
Frivillig militärtjänst 
för kvinnor

Utmana dig själv  
och sök till frivillig  

militärtjänst för kvinnor!
varusmies.fi/sv/frivillig-tjanstgoring-for-kvinnor

puolustusvoimat.fi/sv

facebook.com/aluetoimisto
facebook.com/puolustus

youtube.com/puolustusvoimat

instagram.com/inttielamaa

twitter.com/puolustusvoimat

Så här söker du
En förutsättning för att bli antagen till frivillig militärtjänst för 
kvinnor är 18–29 års ålder då tjänstgöringen inleds, finskt 
medborgarskap samt att hälsotillstånd och övriga egenska-
per är lämpliga för militärutbildning. 

Ansökningsblanketterna finns på försvarsmaktens 
webbplats (varusmies.fi/sv/frivillig-tjanstgoring-for-kvinnor).

Till ansökan ska du bifoga
• ansökan till frivillig militärtjänst för kvinnor,
• frågeformulär om beväringstjänstgöring och 

undersökning av hälsotillstånd
• läkarutlåtande om hälsotillstånd (OBS! Försvarsmaktens 

blankett måste användas).
Skicka din ansökan med bilagor till regionalbyrån 
i det område där du bor före den 1 mars.

Ytterligare information får du i regionalbyråernas kundtjänst 
och på Facebook (facebook.com/aluetoimisto). Regionalby-
råerna kallar de personer som utgående från ansökningarna 
är lämpliga för tjänstgöring till urvalstillfällen, där man ger in-
formation om beväringstjänstgöringen, intervjuar de sökan-
de och utreder ifall hälsotillstånd och andra förutsättningar 
fyller kraven för förordnande till tjänst. Efter urvalstillfället får 
de som utvalts till tjänstgöring en inryckningsorder av vilken 
den kommande tjänstgöringsplatsen och tidpunkten för in-
ryckningen framgår. 

De som fullgjort frivillig militärtjänst för kvinnor hör till för-
svarsmaktens reserv och lyder under värnpliktslagen till slutet 
av det år de fyller 60 år.

Försvarsmakten  •  The Finnish Defence Forces
puolustusvoimat.fi

Försvarsmakten  •  The Finnish Defence Forces



Inryckning
Innan tjänstgöringen börjar skickar truppförbandet en rekryten-
kät och ett rekrytinfoblad till dig, som ger dig ytterligare infor-
mation om bl.a. olika utbildningsalternativ. Innan tjänstgöring-
en börjar lönar det sig också för dig att ordna det civila livet så 
att det stöder tjänstgöringen och utreda om du eventuellt har 
behov av militärunderstöd.

God grundkondition
Under beväringsutbildningen kommer du att uppleva fysiska 
utmaningar. Före tjänstgöringen lönar det sig därför att börja 
motionera regelbundet. En god grundkondition gör din tjänst-
göring lättare. På adressen MarsMars.fi kan du bygga upp ett 
konditionsprogram som passar dig. 

Beväringsutbildningen och 
tjänstgöringens längd
Den mångsidiga och meningsfulla beväringsutbildningen är 
resultatinriktad och intensifieras hela tiden med sikte på de 
krävande slutövningarna. Den kompetens som du får under 
tjänstgöringen (t.ex. färdigheter i första hjälpen, yrkeskompe-
tens som förare, ledarfärdigheter) kommer du att ha nytta av i 
dina studier och i arbetslivet.

Frivillig militärtjänstgöring för kvinnor tar antingen 165, 255 el-
ler 347 dagar. De som utbildas till ledare och manskapets mest 
krävande specialuppgifter tjänstgör 347 dagar. Beväringar som 
utbildas för manskapsuppgifter som kräver speciella färdigheter 
tjänstgör 255 dagar. Tjänstgöringstiden för dem som utbildas 
för övriga manskapsuppgifter är 165 dagar. För tjänstgörings-
dagarna utbetalas dagspenning, som är högre ju längre tjänst-
göringstiden är.

Att avbryta tjänstgöringen
En kvinna som förordnats till militärtjänst kan skriftligen med-
dela, att hon inte inleder tjänstgöringen. På motsvarande sätt 
kan en kvinna som fullgör militärtjänst inom 45 dagar från in-
ryckningsdagen meddela, att hon inte fortsätter sin tjänstgö-
ring. Efter 45 dagar lyder kvinnorna under de bestämmelser 
som gäller värnpliktiga.

Specialtrupper
Till specialtrupperna måste man söka separat enligt de an-
sökningstider som gäller för varje specialtrupp. Kontrollera 
ansökningstiderna och ansökningsanvisningarna på adres-
sen varusmies.fi/sv/specialtrupper. Specialtrupper är fall-
skärmsjägare, dykare, specialgränsjägare, Finlands internatio-
nella beredskapstrupp, trupper inom elektronisk krigföring, 
militärmusiker, Flygvapnets kurser och idrottare som tjänstgör 
vid Idrottsskolan.

Specialuppgifter
Till specialuppgifter söker man efter att tjänstgöringen redan 
inletts. Försvarsmakten strävar efter att utnyttja den special-
kompetens som beväringen har skaffat sig i det civila. Special-
uppgifter är exempelvis kyrkliga uppgifter eller uppgifter inom 
kommunikation samt läkaruppgifter och uppgifter inom det 
juridiska området. Regionalbyrån eller det utbildande truppför-
bandet kan ge ytterligare information om specialuppgifterna. 
Du kan också söka efter information på adressen varusmies.
fi/sv/specialuppgifter.


