Erikoisjoukot
Haluatko haastaa itsesi erikoisjoukoissa? Erikoisjoukkoja
ovat elektronisen sodankäynnin joukot, erikoisrajajääkärit,
Ilmavoimien erikoiskurssit, laskuvarjojääkärit, Puolustusvoimien varusmiessoittokunta, Sukeltajakoulu, Suomen kansainvälinen valmiusjoukko ja Puolustusvoimien urheilukoulu.
Erikoisjoukkoihin on hakeuduttava ennen palveluksen alkua
erikseen kunkin erikoisjoukon hakuaikojen mukaan. Lue lisää eri erikoisjoukkotehtävistä ja katso hakuohjeet osoitteessa varusmies.fi/erikoisjoukot.

Erityistehtävät
Erityistehtävissä voit hyödyntää siviilissä hankkimaasi erityisosaamista esimerkiksi liikunta-, tietotekniikka-, tiedusteluja viestintäalalla. Erityistehtäviin voit hakea palveluksen jo
alettua. Lisätietoja erityistehtävistä saat omasta aluetoimistostasi, koulutusta antavasta joukko-osastosta tai verkkosivuiltamme varusmies.fi/erityistehtavat.

Lisätietoja
varusmies.fi/naisten-vapaaehtoinen-asepalvelus
intti.fi
puolustusvoimat.fi

facebook.com/aluetoimisto
facebook.com/puolustus

youtube.com/puolustusvoimat

twitter.com/puolustusvoimat

Inttikuntoon
Varusmieskoulutus tarjoaa fyysisiä haasteita. Ennen palvelusta sinun kannattaakin aloittaa säännöllinen liikunta ja
oman lihaskunnon kehittäminen, koska hyvä peruskunto
helpottaa suoriutumistasi palveluksessa. Rakenna itsellesi sopiva kunto-ohjelma Puolustusvoimien maksuttoman
MarsMars.fi-sovelluksen avulla.

instagram.com/inttielamaa
instagram.com/puolustusvoimat.fi

snapchat.com/add/inttielamaa
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Kiinnostaako palvelus?

Palveluksen aloittaminen

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen voit hakea,
jos olet Suomen kansalainen, 18–29 vuoden ikäinen ja
terveydentilasi ja muut henkilökohtaiset ominaisuutesi
sopivat sotilaskoulutukseen. Palveluksen voit suorittaa
Puolustusvoimien kaikissa joukoissa ja tehtävissä.

Joukko-osasto toimittaa sinulle ennen palveluksen alkua alokaskyselyn ja -postin, josta saat lisätietoa muun muassa eri
koulutusvaihtoehdoista. Ennen palveluksen alkua sinun kannattaa järjestää siviilielämäsi palvelusta tukevaksi ja selvittää
sotilasavustusten mahdollinen tarve. Lisää valmistautumisohjeita: intti.fi.

Näin haet
Täytä hakemus ja toimita se liitteineen oman alueesi aluetoimistoon. Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 1.3. Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet löytyvät osoitteesta varusmies.fi/
naisten-vapaaehtoinen-asepalvelus.
Hakemukseesi on liitettävä:
• Hakemus naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen
• Kyselylomake varusmiespalvelusta ja terveydentilan
tutkimista varten ja lääkärinlausunto terveydentilasta
(Huom! Käytettävä Puolustusvoimien lomaketta).
Aluetoimistot kutsuvat hakemusten perusteella palvelukseen
sopivat valintatilaisuuksiin, jotka järjestetään huhtikuussa. Tilaisuuksissa annetaan tietoa tulevasta palveluksesta, haastatellaan
hakijat ja selvitetään sekä terveydelliset että muut henkilökohtaiset ominaisuudet palvelukseen määräämistä varten.
Mikäli tulet valituksi, toimitamme valintatilaisuuden jälkeen sinulle palveluksen aloittamismääräyksen, josta selviää palveluksen aloittamisajankohta ja -paikka. Palveluksen jälkeen kuulut
Puolustusvoimien reserviin ja olet asevelvollisuuslain alainen sen
vuoden loppuun, jona täytät 60 vuotta. Suoritettu varusmiespalvelus tarjoaa sinulle runsaasti uramahdollisuuksia Puolustusvoimien kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Varusmieskoulutus ja sen kesto
Monipuolinen ja mielekäs varusmieskoulutus on nousujohteista
ja huipentuu vaativiin loppuharjoituksiin. Palveluksessa hankittu
osaaminen (mm. ensiaputaidot, kuljettajan ammattipätevyys ja
johtamistaidot) hyödyttää sinua opiskelu- ja työelämässä. Koulutus 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. Lisätietoja palvelustehtävistä: intti.fi.

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