Försvarsmakten

Näin haet
Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen edellytyksenä on palveluksen alkaessa 18–29 vuoden ikä, Suomen kansalaisuus
sekä terveydentilan ja muiden ominaisuuksien sopivuus sotilaskoulutukseen.

Haasta itsesi ja hae
naisten vapaaehtoiseen
asepalvelukseen!
varusmies.fi/naisten-vapaaehtoinen-asepalvelus
puolustusvoimat.fi

Hakemuslomakkeet löytyvät Puolustusvoimien
verkkosivuilta (varusmies.fi/naisten-vapaaehtoinenasepalvelus/palvelukseen-hakeminen).
Hakemuksessa on oltava mukana:
• hakemus naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen,
• kyselylomake varusmiespalvelusta ja terveydentilan
tutkimista varten ja
• lääkärinlausunto terveydentilasta (HUOM! Käytettävä
Puolustusvoimien lomaketta).
Toimita hakemuksesi liitteineen oman alueesi
aluetoimistoon 1.3. mennessä.
Saat lisätietoja aluetoimistojen asiakaspalvelusta ja Facebookista (facebook.com/aluetoimisto). Aluetoimistot kutsuvat
hakemusten perusteella palvelukseen sopivat valintatilaisuuksiin. Tilaisuuksissa annetaan tietoa varusmiespalveluksesta, haastatellaan hakijat ja selvitetään sekä terveydelliset
että muut edellytykset palvelukseen määräämistä varten.
Valintatilaisuuden jälkeen palvelukseen valituille toimitettavasta palveluksen aloittamismääräyksestä selviää tuleva
palveluspaikka ja palveluksen aloittamisajankohta.

facebook.com/aluetoimisto
facebook.com/puolustus

youtube.com/puolustusvoimat

twitter.com/puolustusvoimat

instagram.com/inttielamaa

Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneet kuuluvat
Puolustusvoimien reserviin ja ovat asevelvollisuuslain alaisia
sen vuoden loppuun, jona täyttävät 60 vuotta.
Försvarsmakten
puolustusvoimat.fi

•

The Finnish Defence Forces

•

The Finnish Defence Forces

Naisten vapaaehtoinen
asepalvelus

Palveluksen aloittaminen

Palveluksen keskeyttäminen

Joukko-osasto toimittaa sinulle ennen palveluksen alkua alokaskyselyn ja alokastiedotteen, josta saat lisätietoa muun
muassa eri koulutusvaihtoehdoista. Lisäksi ennen palveluksen
alkua sinun kannattaa järjestää siviilielämäsi palvelusta tukevaksi ja selvittää sotilasavustusten mahdollinen tarve.

Palvelukseen määrätty nainen voi kirjallisesti ilmoittaa, ettei
aloita palvelusta. Vastaavalla tavalla voi asepalvelusta suorittava nainen 45 päivän kuluessa palveluksen aloittamisesta ilmoittaa, ettei jatka palvelustaan. 45 päivän jälkeen naiset ovat
asevelvollisia koskevien säännösten alaisia.

Hyvä peruskunto

Erikoisjoukot

Varusmieskoulutus tarjoaa fyysisiä haasteita. Ennen asepalvelusta kannattaakin aloittaa säännöllinen liikunta. Hyvä peruskunto helpottaa palvelustasi. Voit rakentaa itsellesi sopivan
kunto-ohjelman MarsMars.fi-sovelluksen avulla.

Erikoisjoukkoihin on hakeuduttava erikseen kunkin erikoisjoukon hakuaikojen mukaan. Tarkista hakuajat ja -ohjeet osoitteessa varusmies.fi/erikoisjoukot. Erikoisjoukkoja ovat
laskuvarjojääkärit, sukeltajat, erikoisrajajääkärit, Suomen kansainvälinen valmiusjoukko, elektronisen sodankäynnin joukot,
sotilassoittajat, Ilmavoimien erikoiskurssit ja Urheilukoulussa
palvelevat urheilijat.

Varusmieskoulutus ja
palveluksen pituus
Monipuolinen ja mielekäs varusmieskoulutus on nousujohteista ja huipentuu vaativiin loppuharjoituksiin. Palveluksessa hankittu osaaminen (mm. ensiaputaidot, kuljettajan ammattipätevyys ja johtamistaidot) hyödyttää sinua opiskelu- 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.

Erityistehtävät
Erityistehtäviin haetaan palveluksen jo alettua. Erityistehtävissä pyritään hyödyntämään varusmiehen siviilissä hankittu erityisosaaminen. Erityistehtäviä ovat esimerkiksi kirkollisen tai
viestintäalan tehtävät sekä lääkäri- ja lakimiestehtävät. Lisätietoa erityistehtävistä voit kysyä aluetoimistosta, koulutusta antavasta joukko-osastosta tai etsiä osoitteessa varusmies.fi/
erityistehtavat.

