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Lisätietoja ja hyödyllisiä
nettiosoitteita:
puolustusvoimat.fi

Aliupseeriksi

– tähtäimessä arvostettu ammatti

Puolustusvoimien aliupseerina voit työskennellä oman erityisosaamisesi mukaisessa ammatissa. Vaihtoehtoja on runsaasti, sillä erilaisia tehtävänimikkeitä on yli 100.
Monipuolinen työ tarjoaa erinomaiset urakehitysmahdollisuudet yhteisössä, jossa osaamistasi arvostetaan. Puolustusvoimien kolmessa puolustushaarassa – maavoimissa, merivoimissa ja ilmavoimissa – palvelee tällä hetkellä yli 2 000
aliupseeria.
Palkallista osaamisen kehittämistä
Puolustusvoimat kehittää aliupseerien osaamista tehtäväkohtaisesti, esimerkiksi työssä oppimisen ja koulutuksen
avulla, täysin palkkaeduin. Systemaattisen henkilöstö- ja
seuraajasuunnittelun ansiosta omaa osaamista on mahdollista kehittää eri tehtävissä. Tarjoamme työntekijöillemme
myös kattavat työterveyspalvelut, erinomaiset liikunta- ja
harrastusmahdollisuudet sekä tutkitusti hyvän työilmapiirin.

twitter.com/puolustusvoimat

facebook.com/puolustus

facebook.com/pvrekry

youtube.com/puolustusvoimat

puolustusvoimat.fi/rekry
Aliupseerilta edellytetään Suomen kansalaisuuden, valtion
virkaan vaadittavan kelpoisuuden ja hyvän kunnon lisäksi suoritettua toisen asteen koulutusta sekä asepalvelusta.
Enemmistö heistä on suorittanut myös reservin upseerin tai
reservin aliupseerin koulutuksen.
Ota askel kohti aliupseerin uraa – lisätietoja saat yllä olevasta nettiosoitteesta tai lähimmästä Puolustusvoimien aluetoimistosta.

linkedin.com/company/finnish-defence-forces

Tee työtä, jolla on tarkoitus.

Jukka
Opetusaliupseeri

Maavoimat

Merivoimat

Ilmavoimat

Immo Hietakallio
Ohjusaliupseeri, Karjalan prikaati

Terhi Pyyhtiä-Sassi
Huoltopalvelualiupseeri, Rannikkolaivasto

Aki Pukala
Lentokonehuoltoaliupseeri, Satakunnan lennosto

Maavoimat on henkilöstömäärältään Puolustusvoimien suurin puolustushaara, ja se muodostaa sotilaallisen maanpuolustuksen rungon. Maavoimissa aliupseerit toimivat ensisijaisesti
kouluttajan tehtävissä ja järjestelmäasiantuntijoina. Aliupseerit toimivat myös kuljetus-, huolto- ja vartiointitehtävissä sekä
sotilassoittajina.

Merivoimat on erikoistunut toimimaan rannikon ja saariston
vaativissa olosuhteissa. Merivoimien tärkeimmät voimavarat
ovat hyvin koulutettu ja motivoitunut henkilöstö sekä nykyaikaista huipputekniikkaa edustava kalusto.

Ilmavoimat on viimeisintä teknologiaa käyttävä moderni ja
dynaaminen puolustushaara, joka vastaa maamme ilmatilan
valvonnasta ja vartioinnista. Ilmavoimien aliupseerit työskentelevät lentokonehuollon ja johtamisjärjestelmien parissa,
sekä erilaisissa koulutus-, turvallisuus-, logistiikka-, sotilaspoliisi-, huolto- ja henkilöstöalan tehtävissä.

Koulutuksessa painottuvat kouluttaja- ja esimiestehtävät,
sodan ajan johtajatehtävät, koulutukseen liittyvien palvelusturvallisuusasioiden ja materiaalisen vastuun sisäistäminen
omassa tehtävässä sekä yhteinen arvoperusta ja käytännön
osaaminen.

Aliupseeristolle merivoimat tarjoaa mielenkiintoista työtä kone-, merenkulku-, ase- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä merivalvonnassa ja joukkojenkoulutustehtävissä.

Ilmavoimien lentoteknillisissä tehtävissä edellytetään normaalien vaatimusten lisäksi lentoteknillistä varusmieskoulutusta tai lentokoneasentajan perustutkintoa sekä vähintään
tyydyttävää englannin kielen taitoa.

