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SUORITTAMISEEN

Koulutusta ammattiin, 
hyötyä työelämään
Puolustusvoimissa on erikoisjoukkoja ja erityistehtäviä, joissa
toimiminen rikastaa varusmiespalvelustasi. Opit mm. johtamis- 
ja ryhmätaitoja, joista on etua ja hyötyä työelämässä. Erikois-
joukkokoulutus voi johtaa myös sotilasuralle, jatko-opintoihin 
tai muuhun ammattiin. Erityistehtävissä puolestaan voit hyödyn-
tää jo hankkimaasi ammattia tai saada arvokasta kokemusta ja 
toimia alalla, jota opiskelet.

Hakeminen erikoisjoukkoihin tapahtuu erikoisjoukkohaussa 
ennen kutsuntoja tai varusmiespalveluksen alkuvaiheessa. Ha-
keminen erityistehtäviin tapahtuu varusmiespalveluksen alkuvai-
heessa. Johtajakoulutukseen valitut voivat hakea erityistehtäviin 
lisäksi vielä AU- tai RU-kurssin aikana. Kuhunkin koulutukseen 
on omat pääsyvaatimuksensa ja hakuaikansa. Yleisimmät edel-
lytykset ovat hyvä fyysinen kunto ja terveys, nuhteettomuus 
ja oikea asenne. Lisäksi edellytyksenä voi olla esimerkiksi hyvä 
näkökyky, ylioppilastodistus, B-luokan ajokortti tai suoritettuja 
korkeakouluopintoja.



Laskuvarjojääkäri   
Peruskoulutus erikoisjoukkojen tiedustelu- ja taistelutehtäviin. 
Koulutuksen erityispiirteitä ovat monipuolinen ase-, ampuma- 
ja taistelukoulutus, laskuvarjohyppykoulutus sekä yhteistoimin-
ta helikoptereiden kanssa. Yksi saapumiserä vuodessa. Kesto 
347 pv.
Paikka: Utin jääkärirykmentti, Kouvola

Sukeltaja
Taistelusukeltajan ja raivaajasukeltajan koulutus vuorovuosina.  
Sukelluspäiviä koulutuksen aikana yli 100. Kesto 347 pv.
Paikka: Rannikkoprikaati, Upinniemi

Erikoisrajajääkäri
Koulutusta Rajavartiolaitoksen kriisi- ja sodan ajan vaativimpiin 
rajaturvallisuus-, tiedustelu- ja taistelutehtäviin. Monipuolista 
ase-, ampuma-, taistelu-, ajoneuvo- ja köysilaskeutumiskoulu-
tusta. Kesto 347 pv.
Paikka: Raja- ja merivartiokoulu, Immola, Imatra

Suomen kansainvälinen valmiusjoukko
Koulutusta kotimaan puolustukseen ja kansainvälisiin kriisinhal-
lintatehtäviin. Jalka- ja ajoneuvopartiot, saattueet, toiminta he-
likoptereiden kanssa, valmiudet mm. lääkintään, miinaturvalli-
suuteen, mellakoiden hallintaan. Kansainvälistä koulutusta 20 
viikkoa. Kaikille johtajakoulutus. Kesto 347 pv.
Paikka: Porin prikaati, Säkylä

Elektronisen sodankäynnin koulutus
Koulutusta radio- ja tutkataajuusalueen elektronisella taistelu-
kentällä maalla, merellä ja ilmassa. Työskentelyä huipputeknii-
kan parissa. Kesto 347 pv.
Paikka: Panssariprikaati, Riihimäki

Helikopteriapumekaanikko  
Koulutus Puolustusvoimien helikoptereiden käyttöhuoltotehtä-
viin. Peruskoulutus llmavoimien lentoteknillisellä aliupseerikurs-
silla, minkä jälkeen palvelus jatkuu maavoimien ilmailun näkö-
alapaikalla Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoonassa. 
Kesto 347 pv.
Paikka: Ilmasotakoulu, Tikkakoski ja Utin jääkärirykmentti, 
Kouvola

Lentoreserviupseerikurssi (LENTORUK) 
Laaja ilmailuteorian koulutus, lentokoulutusta noin 40 tuntia  
Vinka-alkeiskoulutuskoneella, pelastautumiskoulutusta hyppy-
kurssilla Utin jääkärirykmentissä, yleistä sotilasjohtaja- ja taktista 

koulutusta. Jatkokoulutusmahdollisuus hävittäjä- ja helikopteri-
lentäjäksi sekä Maanpuolustuskorkeakoulun maa- ja Ilmavoimi-
en ohjaajalinjalle. Kesto 347 pv.
Paikka: Ilmasotakoulu, Tikkakoski

Ilmavoimien aliupseerikurssi: johtamisjärjestelmäala  
Koulutusta Ilmavoimien johtamisjärjestelmäalan (ilmavalvonta ja 
lentotukikohtien viestitoiminta) tehtäviin aliupseerikurssin joh-
tokeskuslinjalla ja viestilinjalla. Viestilinjalla eduksi sähkö-, elekt-
roniikka- tai automaatioalan koulutus. Kesto 347 pv.
Paikka: Ilmasotakoulu, Tikkakoski

Ilmavoimien aliupseerikurssi: lentotekniikka 
Lentokonetekniikkaa ja johtajataitoja. Kahdeksan viikon perus-
koulutus, 16 viikon koulutus aliupseerikurssilla lentoteknisellä 
linjalla, 28 viikkoa lentokoneapumekaanikon tehtäviä Ilmavoi-
missa tai maavoimien joukko-osastoissa. Mahdollisuus jatko-
opintoihin, ammattiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Kesto 347 pv.
Paikka: Ilmasotakoulu, Tikkakoski

Ilmavoimien sotilaskuljettajakurssi
Koulutusta monipuolisiin kuljetustehtäviin Ilmavoimien jouk-
ko-osastoissa ja Utin jääkärirykmentissä. Yhdistelmäajoneuvot 
(CE), valmius toimia lentokentällä polttoaine-, puhdistus-, laite-
huolto- ja muissa ajoneuvotehtävissä. Kesto 347 pv.
Paikka: Ilmasotakoulu, Tikkakoski

Sotilassoittaja
Koulutusta puhallin- ja lyömäsoittajille, laulajille, basisteille, kita-
risteille, kosketin- ja jousisoittajille sekä ääni- ja valoteknikoille. 
Mahdollisuus myös multimediaosaamisen hyödyntämiseen. Osa 
soittajista toimii varusmiessoittajina sotilassoittokunnissa. Kesto 
255 pv tai 347 pv.
Paikka: Puolustusvoimien varusmiessoittokunta, 
Panssariprikaati, Hattula

Urheilukoulu 
Urheilukoulun tehtävänä on antaa varusmiespalvelusta ja nais-
ten vapaaehtoista palvelusta suorittaville motivoituneille ja lah-
jakkaille urheilijoille mahdollisuuden toteuttaa sotilaskoulutuk-
sen ohessa systemaattista valmentautumista. Urheilukouluun 
hakijoiden tulee edustaa kansallista nuorten tai yleisen sarjan 
huippua lajeissa, joissa järjestetään Olympiakilpailut tai viralliset 
MM-kilpailut. Vuodesta 1979 Urheilukoulussa on palvellut yli 
5300 urheilijaa 54 eri lajista. Kesto 347 pv tai 165 pv.
Paikka: Kaartin jääkärirykmentti, Helsinki, Kainuun prikaati, 
Kajaani

Lääkintäalan erikoiskoulutus
Lääkintäalan erikoiskoulutusta annetaan varusmieslääkäri-
kurssilla ja lääkintäalan reserviupseerikurssilla. Lääkintäalan 
reserviupseerikurssille voivat hakeutua terveydenhuoltoalan kor-
keakoulututkinnon (lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläin-

lääketieteen lisensiaatin tai proviisorin tai vastaavan ulkomaisen 
tutkinnon) suorittaneet varusmiehet. Kesto 255 pv tai 347 pv.
Paikka: Logistiikkalaitos (Logistiikkakoulun lääkintä RUK), Riihi-
mäki sekä joukko-osastot

Varusmiestutkijat
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksessa annetaan koulutusta krii-
sinajan tehtäviin mm. matemaatikoille, kemisteille, radioteknii-
kan sekä laskennallisen tieteen asiantuntijoille ja psykologeille. 
Tehtäviä mm. operaatioanalyytikkona, CB-kenttälaboratoriossa, 
elektronisen sodankäynnin tutkijana, psykologina. Edellytyksenä 
yliopistotason aineopintoja ko. alalta. Kesto 347 pv.
Paikka: Puolustusvoimien tutkimuslaitos, Ylöjärvi, Riihimäki ja 
Tuusula

Lakimieskokelas  
Koulutus on päätoimista työskentelyä joukko-osaston oikeus-
upseerin ohjauksessa ja siihen sisältyy tutustumisjakso puolus-
tushaaran esikunnan oikeudelliseen toimintaan. Koulutus kes-
tää koko upseerikokelaskauden ja se antaa pätevyyden toimia 
poikkeusoloissa Puolustusvoimien oikeudellisen alan tehtävis-
sä. Koulutukseen valitseminen edellyttää ylempää oikeustieteel-
listä tutkintoa tai vähimmillään oikeustieteellisen tiedekunnan 
opiskelijana suoritettuja rikos- ja prosessioikeuden aineopintoja. 
Kesto 347 pv.
Paikka: Pääesikunta, puolustushaarat sekä joukko-osastot

Kirkollinen ala
Koulutus antaa valmiudet toimia kirkollisen työn tehtävissä se-
kä rauhan aikana että poikkeusoloissa. Kaksiosainen varusmies-
pappi- ja varusmiesdiakonikurssi sekä kirkollisen työn harjoittelu 
joukko-osastoissa. Edellytyksenä teologian tai sosiaalialan (kir-
kollinen pätevyys) opiskelupaikka. Kesto 255 pv tai 347 pv. 
Paikka: Pääesikunta, puolustushaarat sekä joukko-osastot

Viestintä- ja media-ala
Näihin tehtäviin haet peruskoulutuskauden jälkeen. Voit erikois-
tua muun muassa verkkoviestintään, graafiseen suunnitteluun, 
kuvaamiseen, toimittajan työhön tai vaikkapa taistelukamera-
tehtäviin. Kesto 255 pv tai 347 pv. 
Paikka: Pääesikunta, Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki, 
Puolustusvoimien palvelukeskus, Tuusula, Puolustusvoimien 
johtamisjärjestelmäkeskus, Jyväskylä, Puolustusvoimien tutki-
muslaitos, Riihimäki, soittokunnat (useita paikkakuntia), puolus-
tushaarat sekä joukko-osastot

Mediaseuraaja
Koulutus antaa valmiudet poikkeusolojen tiedonkeräykseen. 
Mediaseuraajan tehtäviin kuuluvat tiedonkeräys ja tiivistelmien 
laadinta. Tarjolla on myös ohjelmointitaitoja hyödyntäviä tehtä-
viä. Kesto 255 pv tai 347 pv.
Paikka: Pääesikunta
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Tutkijakokelas (maavoimat)
Maavoimissa koulutetaan tutkijakokelaita maavoimien johtamis-
järjestelmien hallinta- ja ylläpitotehtäviin. Koulutettavat valitaan 
ensisijaisesti soveltuvan tietoteknisen koulutuksen saaneista up-
seerioppilaista. Koulutukseen liittyen koulutettavat suorittavat 
maavoimien kohdearkkitehtuuriin kuuluvien sovellusten ja jär-
jestelmien ylläpito-, kehittämis- ja koulutustehtäviä. 
Kesto 347 pv.
Paikka: Maasotakoulu, Lappeenranta

Tutkimusavustaja
Työtehtävinä ovat erilaiset tutkimus- ja selvitystyöt sotatekniikan 
alalta Maanpuolustuskorkeakoulun Sotatekniikan laitoksella. 
Tehtävä edellyttää yliopiston aineopintoja tai valmista yliopisto-
tutkintoa soveltuvilta tieteenaloilta. Kesto 255 pv tai 347 pv.
Paikka: Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki

IT-tukihenkilö
Tehtävä antaa valmiuksia toimia tulevaisuuden tietohallinnon,  
-turvan ja -tekniikan ammattilaisena yksityisellä ja julkisella sek-
torilla. Sisältää asiakaspalvelu-, ylläpito- ja kehittämistehtäviä, ja 
työskentely tapahtuu usean eri tietoturvaluokituksen tietotekni-
sissä ympäristöissä. Kesto 255 pv tai 347 pv.
Paikka: Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki, Puolustusvoimien 
palvelukeskus, Tuusula sekä joukko-osastot

Kyberasiantuntija
Työtehtäviä ovat mm. tuotteiden ja järjestelmien testaus 
kyberuhkia vastaan ja ajankohtaisen kybertiedon kerääminen. 
Tehtävä edellyttää hyvää tietoliikenne- tai tietoturvatekniikan 
osaamista. Kesto 255 pv tai 347 pv.
Paikka: Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus, Jyväskylä

Verkkopedagoginen (ADL) käyttötukihenkilö
Tehtävä, jossa osallistut Puolustusvoimien verkkokoulutusalus-
tan (PVMoodle) ja muiden verkko-oppimiseen liittyvien työväli-
neiden (pedagogisen) käytön kehittämiseen. Edellyttää pedago-
gista koulutusta, verkkopedagogiikan tuntemusta ja englannin 
kielen taitoa. Kesto 255 pv tai 347 pv.
Paikka: Puolustusvoimien palvelukeskus, Tuusula


