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Specialtrupper
Till specialtrupperna måste man söka separat enligt de an-
sökningstider som gäller för varje specialtrupp. Till special-
trupperna hör trupper inom elektronisk krigföring, speci-
algränsjägare, Flygvapnets specialkurser, fallskärmsjägare, 
Försvarsmaktens beväringsmusikkår, Dykarskolan, Finlands 
internationella beredskapstrupp, Försvarsmaktens idrottssko-
la. Läs mera om uppgifterna vid specialtrupperna och se ige-
nom ansöknings-anvisningarna på adressen varusmies.fi/
sv/specialtrupper.

Specialuppgifter
Till specialuppgifter söker man efter att tjänstgöringen redan 
inletts. I specialuppgifter kan du utnyttja den specialkom-
petens du skaffat dig i det civila, t.ex. inom fysisk fostran, 
informationsteknik, underrättelse och kommunikation. Yt-
terligare information om specialuppgifter får du via din regi-
onalbyrå, det utbildande truppförbandet eller på vår webb-
sida varusmies.fi/sv/specialuppgifter.

Redo för milin
Beväringsutbildningen erbjuder fysiska utmaningar. Före 
tjänstgöringen lönar det sig därför att börja motionera re-
gelbundet och utveckla sin muskelstyrka, eftersom en god 
grundkondition gör din tjänstgöring lättare. Du kan bygga 
upp ett konditionsprogram som passar dig med hjälp av För-
svarsmaktens kostnadsfria applikation MarsMars.fi. 

UTMANA DIG SJÄLV 

OCH SÖK!

forsvarsmakten.fi



Är du intresserad av att tjänstgöra? 
Du kan söka till frivillig militärtjänst för kvinnor om du 
är finsk medborgare, 18–29 år och om du med avseende 
på ditt hälsotillstånd och övriga personliga egenskaper 
lämpar dig för militärutbildning. Du kan tjänstgöra vid 
alla trupper och i alla uppgifter inom Försvarsmakten. 

Så här söker du
Fyll i ansökan och sänd den tillsammans med bilagorna till  
regionalbyrån inom ditt område. Ansökan måste vara fram-
me senast 1.3. Ansökningsblanketter hittar du på Försvars- 
maktens webbplats, på adressen varusmies.fi/sv/frivillig- 
tjanstgoring-for-kvinnor.

Till ansökan ska du bifoga:
• Ansökan om frivillig militärtjänst för kvinnor
• Frågeformulär för beväringstjänstgöring och utredning av 

hälsotillstånd och läkarutlåtande om hälsotillstånd  
(Obs! Man måste använda Försvarsmaktens blankett).

Regionalbyråerna kallar de personer som utgående från an-
sökningarna är lämpliga för tjänstgöring till urvalstillfällen som 
ordnas i april. Under dessa ges information om tjänstgöringen, 
intervjuas de sökande och utreds både de hälsomässiga förut-
sättningarna och andra personliga förutsättningar för förord-
nande till tjänst. 

Efter urvalstillfället får de som utvalts till tjänstgöring ett förord-
nande om inledande av tjänstgöringen av vilket den kommande 
tjänstgöringsplatsen och tidpunkten för inledandet av tjänstgö-
ringen framgår. De som fullgjort frivillig militärtjänst för kvinnor 
hör till Försvarsmaktens reserv och lyder under värnpliktslagen 
till slutet av det år då de fyller 60 år. Efter fullgjord militärtjänst 
öppnar sig många karriärmöjligheter i Försvarsmaktens natio-
nella och internationella uppgifter. 

Inledande av tjänstgöringen
Innan tjänstgöringen börjar skickar truppförbandet dig en re-
krytförfrågan och ett rekrytinfoblad, i vilket du får ytterligare 
information om bl.a. olika utbildningsalternativ. Innan tjänst-
göringen börjar lönar det sig också för dig att ordna ditt civila 
liv så att det stöder tjänstgöringen och utreda om du eventuellt 
har behov av militärunderstöd. Läs igenom anvisningarna om 
förberedelser för tjänstgöringen på adressen intti.fi. 

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, ledarförmåga) kommer du att ha nytta av  
i dina studier och i arbetslivet. Utbildningen räcker 165, 255 
eller 347 dagar. 

De som utbildas till ledare och för manskapets mest krävande 
specialuppgifter tjänstgör 347 dagar. De som utbildas för man-
skapsuppgifter som kräver speciella färdigheter tjänstgör 255 
dagar. I övriga manskapsuppgifter är tjänstgöringstiden 165 
dagar. För tjänstgöringsdagarna utbetalas dagspenning, som 
är högre ju längre tjänstgöringstiden är. Ytterligare information 
om olika tjänstgöringsuppgifter finner du på adressen intti.fi.

Om du kommer på andra tankar
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 den 
dag hon inlett tjänstgöringen meddela att hon inte fortsätter 
sin tjänstgöring. Efter 45 dagar lyder kvinnorna under de be-
stämmelser som gäller värnpliktiga.

Ytterligare information om tjänstgöringen får du på  

vår webbplats varusmies.fi/sv, via regionalbyråernas  

kundtjänst och i Facebook. 
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