Yleinen asevelvollisuus
Lisätietoa ja hyödyllisiä
nettiosoitteita:
puolustusvoimat.fi

facebook.com/puolustus

twitter.com/puolustusvoimat

youtube.com/puolustusvoimat

Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen
sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden
loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta. Asevelvollisuuden
suorittamiseen kuuluu varusmiespalvelus, kertausharjoitus,
ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen palvelus
sekä osallistuminen kutsuntaan ja palveluskelpoisuuden tarkastukseen. Asevelvollinen on palveluksessa, kuuluu reserviin tai
varareserviin.
Varusmieskoulutuksella tuotetaan puolustusvoimien sodan ajan joukot. Varusmiespalvelusaika on joko 165, 255 tai 347 päivää. Reservin
kertausharjoituksilla varusmiesaikana annettua
koulutusta ylläpidetään ja täydennetään sekä
mahdollistetaan sotilaallisen valmiuden joustava kohottaminen. Reservissä oleva asevelvollinen on velvollinen osallistumaan kertausharjoituksiin varusmieskoulutuksesta riippuen
40, 75 tai 100 päivän ajaksi. Normaaliolojen
vakavassa häiriötilanteessa tai poikkeusoloissa
puolustusvalmiutta voidaan kohottaa ylimääräisellä palveluksella tai liikekannallepanolla.
Naisten vapaaehtoinen asepalvelus

puolustusvoimat.fi/rekry
facebook.com/pvrekry
linkedin.com/company/finnish-defence-forces

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen pääsemisen edellytyksenä on Suomen kansalaisuus, 18–29 vuoden ikä sekä terveydentilan ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien sopivuus
sotilaskoulutukseen. Naisten koulutuksen sisältö on sama kuin
muilla varusmiehillä. Palveluksen jälkeen naiset siirretään reserviin sekä määrätään kertausharjoituksiin samoin perustein kuin
miehetkin, ja he ovat asevelvollisuuslain alaisia sen vuoden loppuun, jona täyttävät 60 vuotta.

Aluetoimistot
asevelvollisen asialla
puolustusvoimat.fi/aluetoimistot
facebook.com/aluetoimisto

Maanpuolustus
kuuluu kaikille
Rovaniemi
Lapin aluetoimisto

Aluetoimistojen
tehtävät
• asevelvollisuusasioiden
hoito
– asevelvollisten asiakas		 palvelu ja neuvonta
– kutsuntojen järjestäminen
– reservin harjoituksiin
		määrääminen
• sotilaallisen maanpuolustuksen suunnittelu
• viranomaisyhteistyö
• maanpuolustustyö
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TUSVOIMISTA 2016
TASKUTIETOA PUOLUS

Puolustusvoimat vuonna 2016

Selonteoista suunta
tulevaisuuteen
Vuosi 2015 oli puolustusvoimille toiminnan tason palauttamisen
vuosi. Lentotunnit ja alusvuorokaudet palautettiin
puolustusvoimauudistusta edeltäneelle tasolle. Varusmiesten
maastovuorokausia lisättiin ja kertausharjoituksiin pystyttiin
kutsumaan 18 000 reserviläistä. Samalla varmistettiin, että
puolustusvoimauudistuksen tavoitteet toteutuvat ja
toiminnan tasapaino säilyy.
Hallitusohjelman mukaisesti Suomessa laaditaan vuonna 2016
ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko. Samassa yhteydessä
arvioidaan mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia. Näiden
lisäksi laaditaan erillinen puolustusselonteko, jossa määritellään
puolustuspoliittiset linjaukset puolustuskyvyn ylläpidolle,
kehittämiselle ja käytölle. Parhaimmillaan selonteot antavat
selkeän suunnan puolustuksen kehittämiselle osana suomalaista
kokonaisturvallisuutta pitkälle ensi vuosikymmenelle saakka.

Puolustusvoimien tehtävät

Maavoimat

Merivoimat

Ilmavoimat

Suomen sotilaallinen puolustaminen
• maa-alueen, vesialueen ja ilmatilan valvominen sekä 		
alueellisen koskemattomuuden turvaaminen
• kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja
valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen ja laillisen
yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen
• sotilaskoulutuksen antaminen ja vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen ohjaaminen sekä
maanpuolustustahdon edistäminen
Muiden viranomaisten tukeminen
• virka-apu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi,
terrorismirikosten estämiseksi ja keskeyttämiseksi sekä
muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi
• pelastustoimintaan osallistuminen antamalla käytettäväksi
tarvittavaa kalustoa, henkilöstöä ja asiantuntijapalveluja
• osallistuminen avun antamiseen toiselle valtiolle terrori-iskun,
luonnononnettomuuden, suuronnettomuuden tai muun 		
vastaavan tapahtuman johdosta
Osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan

Puolustusvoimain komentaja

kenraali Jarmo Lindberg

Maavoimat puolustaa koko valtakunnan
maa-aluetta ja toteuttaa kaikkia puolustusvoimien tehtäviä.
Koko valtakunnan puolustaminen pohjautuu asevelvollisuuden kautta tuotettuun
laajaan reserviin. Maavoimien kahdeksassa
joukko-osastossa koulutetaan vuosittain
noin 20 000 varusmiestä ja vapaaehtoista
naista. Reservin osaamista ylläpitävissä kertausharjoituksissa koulutetaan vuosittain
tuhansia reserviläisiä.
Maavoimat tukee muuta yhteiskuntaa
antamalla vuosittain yli 400 kertaa virka-apua muille viranomaisille.
Maavoimat johtaa pääosan puolustusvoimien kansainvälisen sotilaallisen kriisinhallinnan operaatioista ja kouluttaa sekä
varustaa kriisinhallintatehtäviin lähetettävät
joukot.

Merivoimat toimii merellä ja rannikolla, ja
koostuu laivasto- ja rannikkojoukoista.
Merivoimat valvoo alueellista koskemattomuutta, vastaa merellisten hyökkäyksien
torjunnasta ja turvaa meriliikenteen. Päivystys-, vartiointi- ja valvontakyky ylläpidetään
vuorokauden ja vuoden ympäri.
Merivoimat tukee muita viranomaisia.
Sen erikoisosaamista on erityisesti vesistöissä sijaitsevien räjähteiden raivaaminen sekä
öljyntorjunta merialueillamme. Myös yksi öljyntorjunta-alus on jatkuvassa valmiudessa
tehtäviin.
Merivoimat osallistuu kansainväliseen
kriisinhallintaan ja harjoittelee jatkuvasti
valmiutta toimia monikansallisen joukon
osana. Suomi on viranomaisten merivalvontayhteistyön edelläkävijä ja osallistuu
kansainväliseen merivalvontayhteistyöhön.

Upseerin uralle

Tee työtä, jolla on tarkoitus.

Maanpuolustuskorkeakoulu kouluttaa kaikki puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerit. Valmistuneet upseerit työskentelevät monipuolisissa tehtävissä kotimaassa ja ulkomailla.
Tie puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen johtaviin tehtäviin kulkee Maanpuolustuskorkeakoulun kautta.
Maanpuolustuskorkeakoulu on sotatieteellinen korkeakoulu, joka rinnastetaan muihin
yliopistoihin. Sotatieteelliset perustutkinnot ovat sotatieteiden kandidaatti ja sotatieteiden
maisteri. Kandidaatiksi valmistumisen jälkeen seuraa noin neljän vuoden työelämävaihe, jonka jälkeen palataan kahdeksi vuodeksi maisteriopintoihin. Perustutkintojen jälkeen on mahdollista hakeutua jatko-opintoihin yleisesikuntaupseerikurssille ja tohtorikoulutusohjelmaan.
Lisätietoa: upseeriksi.fi

Puolustusvoimat on nykyaikainen työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia ja haastavia työtehtäviä.
Noin 12 000 työntekijästä 4 000 on siviilejä. Puolustusvoimien kaikki osaajat tekevät työtä, jota
arvostetaan suomalaisessa yhteiskunnassa.
Puolustusvoimissa työskennellään tutkitusti hyvässä ilmapiirissä, jossa kouluttautumista arvostetaan. Tehtävä- ja seuraajasuunnittelu on systemaattista ja kattaa koko palkatun henkilöstön.
Puolustusvoimat tukee työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista muun muassa joustavilla työaikamuodoilla. Tehtävien edellyttämät henkilöstövoimavarat varmistetaan keskitetyllä ja laadukkaalla
rekrytoinnilla. Siviilitehtävät eivät edellytä asepalveluksen suorittamista, vaan rautaista oman
alan osaamista ja oikeaa asennetta.
Puolustusvoimien avoimet työpaikat: valtiolle.fi

Ilmavoimien päätehtävä on ilmoitse tapahtuvan hyökkäyksen ennaltaehkäisy ja torjunta.
Ilmavoimat ylläpitää kykyä toteuttaa ilmaoperaatioita ja johtaa ilmapuolustusta
valtakunnallisesti. Ilmavoimat on aluevalvontaviranomainen, joka vastaa ilmatilan
valvonnasta ja ilmoitse tapahtuvien alueloukkausten torjunnasta.
Rauhan aikana toiminnassa korostuvat
alueellisen koskemattomuuden valvonta
ja turvaaminen sekä ilmatilan loukkauksiin
puuttuminen.
Ilmavoimat antaa virka-apua muille viranomaisille ja tukee yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa sekä vastaa
osallistumisesta ilmavoimille käskettyihin
kriisinhallintatehtäviin.

