Naisten vapaaehtoinen
asepalvelus kutsuu
Oletko sinä kiinnostunut maanpuolustuksesta?
Varusmieskoulutus on mahdollista myös naisille.
Naiset voivat hakea vapaaehtoiseen asepalvelukseen varusmieskoulutusta antaviin joukko-osastoihin. Edellytyksenä on
palveluksen alkaessa 18–29 vuoden ikä, Suomen kansalaisuus sekä terveydentilan ja muiden ominaisuuksien sopivuus sotilaskoulutukseen. Hakemus liitteineen on toimitettava oman alueen aluetoimistoon vuosittain 1.3. mennessä.
Hakemuksessa on oltava mukana:
- vapaaehtoishakemus
- kyselylomake palvelusta ja terveydentilan tutkimista varten
- lääkärinlausunto terveydentilasta.
Lomakkeet ovat saatavissa puolustusvoimien verkkosivuilta ja aluetoimistojen asiakaspalvelupisteet neuvovat lisää.
Aluetoimistot kutsuvat hakemusten perusteella valitut valintatilaisuuksiin, joissa annetaan tietoa vapaaehtoisesta asepalveluksesta, haastatellaan hakijat ja selvitetään terveydelliset ja muut edellytykset palvelusta varten. Valintaperusteina
käytetään henkilökohtaisia ominaisuuksia ja koulutusta sekä
sitä, että valitut olisivat mahdollisimman sopivia koulutettaviksi puolustusvoimien reserviin.

Haasta itsesi ja hae
naisten vapaaehtoiseen
asepalvelukseen!
varusmieheksi.fi
erityistehtavat.puolustusvoimat.fi

facebook.com/aluetoimisto
facebook.com/puolustus

youtube.com/puolustusvoimat

twitter.com/puolustusvoimat

instagram.com/inttielamaa

Palveluksen aloittamismääräyksestä selviää tuleva palveluspaikkasi ja palveluksen alkamisajankohta pääsääntöisesti seuraavan vuoden aikana, joko tammikuussa tai heinäkuussa.
Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneet henkilöt
kuuluvat puolustusvoimien reserviin ja ovat asevelvollisuuslain alaisia 60 ikävuoteen saakka.

puolustusvoimat.fi

Naisten vapaaehtoinen
asepalvelus

Palveluksen aloittaminen
Hyvissä ajoin ennen palveluksen alkua joukko-osasto toimittaa
jokaiselle palveluksen aloittavalle alokaskyselyn ja oppaan. Oppaasta löytyy niin listat mukaan otettavista tavaroista kuin tietoa tulevista haasteista ja mahdollisuuksista. Ennen palveluksen alkua kannattaakin tutkia tulevia koulutusmahdollisuuksia,
selvittää mahdollisten sotilasavustusten tarve ja järjestää siviilielämä palvelusta tukevaksi.

Hyvä peruskunto
Varusmieskoulutus tarjoaa fyysisiä haasteita. Mikäli viime aikoina ei ole tullut liikuttua, kannattaa ennen asepalvelusta
aloittaa säännöllinen liikunta. Mikään superihminen ei asepalveluksessa tarvitse olla, mutta hyvä peruskunto helpottaa
jokapäiväistä palvelusta. Kuntokartoituksen voi tehdä osoitteessa marsmars.fi, josta voi ottaa käyttöön myös itselle
sopivan treeniohjelman.

Varusmieskoulutus ja
palveluksen pituus
Monipuolinen ja mielekäs varusmieskoulutus on nousujohteista tiivistyen vaativiin loppuharjoituksiin. Kehittyviä oppimisympäristöjä hyödyntävä koulutus antaa osaamisia (mm. ensiaputaidot, kuljettajan ammattipätevyys, johtamistaidot), joita voi
hyödyntää tulevissa opiskeluissa ja työelämässä.
Naisten vapaaehtoinen asepalvelus kestää joko 165, 255 tai
347 päivää. Johtajiksi ja miehistön vaativimpiin erityistehtäviin

koulutettavien palvelusaika on 347 päivää. Miehistön erityistaitoa vaativiin tehtäviin koulutettavien palvelusaika on 255
päivää. Muissa miehistötehtävissä palvelusaika on 165 päivää. Palveluspäiviltä maksetaan päivärahaa, joka on porrastettu palvelusajan mukaan.

Palveluksen keskeyttäminen
Palveluksen aloittanut henkilö voi 45 päivän kuluessa palveluksen aloittamisesta ilmoittaa, mikäli ei voi jatkaa palvelustaan. Tällöin palvelus keskeytetään ja henkilö kotiutetaan. 45
päivän palveluksen jälkeen henkilö on asevelvollisia koskevien
säännösten alainen.

Erikoisjoukot ja erityistehtävät
Erikoisjoukkoihin on hakeuduttava erikseen kunkin erikoisjoukon hakuaikojen mukaan. Erikoisjoukkoja ovat mm. laskuvarjojääkärit, sukeltajat, erikoisrajajääkärit, Suomen kansainvälinen valmiusjoukko, elektronisen sodankäynnin joukot,
sotilassoittajat, ilmavoimien kurssit ja urheilukoulussa palvelevat urheilijat.
Erityistehtäviin haetaan palveluksen jo alettua, jolloin pyritään hyödyntämään palveluksessa olevan erityisosaaminen.
Erityistehtäviä voivat olla esimerkiksi kirkollisen tai viestintäalan tehtävät sekä lääkäri- ja lakimiestehtävät. Ennen palvelusta erityistehtävistä voi tiedustella aluetoimistosta tai suoraan
koulutusta antavasta joukko-osastosta sekä internetistä sivulta
erityistehtävät.puolustusvoimat.fi.

