Utmana dig själv och
sök till specialtrupper
eller specialuppgifter!

FÅ MER UT AV

MILIN

Närmare uppgifter om specialtrupperna,
specialuppgifter, inträdeskrav
och ansökningstider finns på adressen

varusmieheksi.fi
erityistehtavat.puolustusvoimat.fi

facebook.com/aluetoimisto
facebook.com/puolustus

Utbildning för ett yrke,
nytta i arbetslivet
Att tjänstgöra i försvarsmaktens specialtrupper och specialuppgifter berikar din militärtjänstgöring. Du lär dig bl.a. ledar- och
gruppfärdigheter, som du har fördel och nytta av i arbetslivet.
Specialtruppsutbildningen kan även leda till ett militärt yrke,
fortsatta studier eller till ett annat yrke. I specialuppgifterna kan
du utnyttja det yrke du redan har skaffat dig eller få värdefull
erfarenhet och verka inom den bransch som du studerar.

Ansökan till specialtrupper sker i samband med ansökan
till specialtrupper före uppbådet eller i början av militärtjänstgöringen. Ansökan till specialuppgifter sker i början av militärtjänstgöringen. De som har valts till ledarutbildningen kan dessutom söka till specialuppgifter ännu under underofficers- och
reservofficerskursen. Varje utbildning har sina egna inträdeskrav
och ansökningstider. Vanligtvis krävs det att du har god fysisk
kondition och hälsa, oklanderlig bakgrund och rätt attityd.
Dessutom kan det krävas till exempel god syn, studentbetyg,
körkort av klass B eller avklarade högskolestudier.

youtube.com/puolustusvoimat

twitter.com/puolustusvoimat

instagram.com/inttielamaa

MÅNGA OLIKA SÄTT ATT
GÖRA MILITÄRTJÄNSTEN
forsvarsmakten.fi

SPECIALTRUPPER OCH
SPECIALUPPGIFTER
Fallskärmsjägare
Grundutbildning för spanings- och stridsuppgifter i specialtrupper. Utbildningens särdrag är en mångsidig vapen-, skjutoch stridsutbildning, utbildning i fallskärmshoppning samt
samverkan med helikoptrar. En kontingent om året.
Längd 347 dagar.
Plats: Uttis jägarregemente, Kouvola
Dykare
Vartannat år ges utbildning till attackdykare, vartannat år
utbildning till röjdykare. Över 100 dykdagar under utbildningen.
Längd 347 dagar.
Plats: Kustbrigaden, Obbnäs
Specialgränsjägare
Utbildning för gränsbevakningsväsendets mest krävande krisoch krigstida gränssäkerhets-, spanings- och stridsuppgifter.
Mångsidig vapen-, skjut-, strids-, fordons- och firningsutbildning. Längd 347 dagar.
Plats: Gräns- och sjöbevakningsskolan, Immola, Imatra
Finlands internationella beredskapstrupp
Utbildning för hemlandets försvar och internationella
krishanteringsuppgifter. Patrullering till fots och med fordon,
eskortering, verksamhet med helikoptrar, beredskap bl.a. för
sjukvård, minsäkerhet, kravallhantering. Internationell utbildning
20 veckor. Alla får ledarutbildning. Längd 347 dagar.
Plats: Björneborgs brigad, Säkylä
Utbildning inom elektronisk krigföring
Utbildning på det elektroniska stridsfältet inom radio- och
radarfrekvensområdet till lands, till havs och i luften. Arbete
med den senaste tekniken. Längd 347 dagar.
Plats: Pansarbrigaden, Riihimäki
Helikopterhjälpmekaniker
Utbildning för uppgifter inom driftsunderhåll av försvarsmaktens
helikoptrar. Grundutbildning på flygvapnets flygtekniska
underofficerskurs, varefter tjänstgöringen fortsätter vid
Helikopterbataljonen vid Uttis jägarregemente, där du har
den bästa utkiksposten inom arméns flygfart. Längd 347 dagar.
Plats: Luftkrigsskolan, Tikkakoski och Uttis jägarregemente,
Kouvola
Flygreservofficerskursen (FLYGROK)
Omfattande utbildning i flygteori, flygutbildning ungefär 40 timmar med skolflygplanet Vinka, räddningsutbildning på hoppkursen vid Uttis jägarregemente, allmän militärledarutbildning
och taktisk utbildning. Möjlighet till fortsatt utbildning till

jaktplans- och helikopterpilot samt till arméns och flygvapnets
pilotlinje vid Försvarshögskolan. Längd 347 dagar.
Plats: Luftkrigsskolan, Tikkakoski
Flygvapnets underofficerskurs: ledningssystemområdet
Utbildning för uppgifter inom flygvapnets ledningssystemområde
(luftbevakning och flygbasernas signalverksamhet) vid
underofficerskursens ledningscentrallinje och signallinje.
På signallinjen är det en fördel om du har utbildning inom el-,
elektronik- eller automationsbranschen. Längd 347 dagar.
Plats: Luftkrigsskolan, Tikkakoski
Flygvapnets underofficerskurs: flygteknik
Flygplansteknik och ledarfärdigheter. Åtta veckors grundutbildning, 16 veckors utbildning på den flygtekniska linjen på
underofficerskursen, 28 veckor i uppgifter som flygplanshjälpmekaniker vid flygvapnet eller arméns truppförband. Möjlighet
till fortsatta studier, yrke och internationella uppgifter. Längd 347
dagar.
Plats: Luftkrigsskolan, Tikkakoski
Flygvapnets militärförarkurs
Utbildning för mångsidiga föraruppgifter vid flygvapnets truppförband och Uttis jägarregemente. Kombinationsfordon (CE),
beredskap att fungera i uppgifter på flygfältet som hänför sig till
bränsle, rengöring, underhåll av anläggningar och andra fordonsuppgifter. Längd 347 dagar.
Plats: Luftkrigsskolan, Tikkakoski
Militärmusiker
Utbildning för blåsinstrumentalister och perkussionister,
vokalister, basister, gitarrister, personer som spelar klaviatur- och
stränginstrument samt ljud- och ljustekniker. Även möjlighet att
utnyttja multimedialt kunnande. En del av musikerna tjänstgör
som beväringsmusiker vid militärmusikkårerna. Längd 255 dagar
eller 347 dagar.
Plats: Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår, Pansarbrigaden,
Hattula
Idrottsskolan
Idrottsskolan har som uppgift att ge motiverade och begåvade
idrottare som gör militärtjänst och frivillig militärtjänst för kvinnor
möjlighet till systematisk träning vid sidan av militärutbildningen.
De som söker till Idrottsskolan bör representera den nationella
toppen i ungdomsklassen eller allmänna klassen i grenar, som
ingår i de olympiska spelen eller de officiella VM-tävlingarna.
Sedan år 1979 har över 5 300 idrottare i 54 olika grenar
tjänstgjort vid Idrottsskolan. Längd 347 dagar eller 165 dagar.
Plats: Gardesjägarregementet, Helsingfors, Kajanalands brigad,
Kajana
Specialutbildning inom medicinaltjänsten
Specialutbildning inom medicinaltjänsten ges på beväringsläkarkursen samt på medicinalreservofficerskursen. Till medicinalreservofficerskursen kan du söka om du har avlagt högskole-

examen inom hälsovård (medicine, odontologie eller veterinärmedicine licentiatexamen eller provisorsexamen eller motsvarande utländsk examen). Längd 255 dagar eller 347 dagar.
Plats: Logistikverket (Logistikskolans medicinalreservofficerskurs),
Riihimäki samt truppförbanden
Beväringsforskare
Vid Försvarsmaktens forskningsanstalt ges utbildning för kristida
uppgifter för bl.a. matematiker, kemister och sakkunniga inom
radioteknik samt beräkningsmässig vetenskap och psykologer.
Uppgifter bl.a. som operationsanalytiker, i CB-fältlaboratorium,
som forskare inom elektronisk krigföring och som psykolog.
Utbildningen förutsätter ämnesstudier på universitetsnivå inom
detta område. Längd 347 dagar.
Plats: Försvarsmaktens forskningsanstalt, Ylöjärvi, Riihimäki och
Tusby
Juristaspirant
Utbildningen är heltidsarbete under ledning av truppförbandets
rättsofficer. I den ingår en introduktionsperiod till den rättsliga
verksamheten vid staben för försvarsgrenen. Utbildningen pågår
under hela officersaspiranttiden och ger behörighet att verka i
uppgifter inom försvarsmaktens juridiska ansvarsområde under
undantagsförhållanden. För att du ska bli vald till utbildningen
krävs det att du har högre juridisk examen eller minst avlagda
ämnesstudier i straff- eller processrätt som studerande vid
juridiska fakulteten. Längd 347 dagar.
Plats: Huvudstaben, försvarsgrenarna och truppförbanden
Det kyrkliga arbetet
Utbildningen ger färdighet att verka i uppgifter inom det kyrkliga
arbetet både i fredstid och under undantagsförhållanden. Tvådelad beväringspräst- och beväringsdiakonkurs samt praktik inom
det kyrkliga arbetet vid truppförbanden. Utbildningen förutsätter
studieplats inom teologi eller socialsektorn (kyrklig behörighet)
Längd 255 dagar eller 347 dagar.
Plats: Huvudstaben, försvarsgrenarna och truppförbanden
Uppgifter inom kommunikations- och mediebranschen
Till de här uppgifterna söker du efter grundutbildningsperioden.
Du kan specialisera dig bland annat på webbkommunikation,
grafisk planering, fotografering, redaktionellt arbete eller till
exempel stridskamerauppgifter. Längd 255 eller 347 dagar.
Plats: Huvudstaben, Försvarshögskolan, Helsingfors, Försvarsmaktens servicecenter, Tusby, Försvarsmaktens ledningssystemcenter, Jyväskylä, Försvarsmaktens forskningsanstalt, Riihimäki,
musikkårerna (flera orter), försvarsgrenarna samt truppförbanden
Mediebevakare
Utbildningen ger färdighet för insamling av information under
undantagsförhållanden. Till mediebevakarens uppgifter hör att
samla information och göra sammanställningar. Vi kan också
erbjuda uppgifter där du kan utnyttja dina färdigheter inom
programmering. Längd 255 eller 347 dagar.
Plats: Huvudstaben

Forskaraspirant (armén)
Inom armén utbildas forskaraspiranter för uppgifter inom hantering och underhåll av arméns ledningssystem. De som utbildas
väljs i första hand bland officerselever som fått lämplig data- och
informationsteknisk utbildning. I anslutning till utbildningen utför
de som utbildas uppgifter inom underhåll, utveckling och
utbildning av tillämpningar och system som hör till arméns
målarkitektur. Längd 347 dagar.
Plats: Markstridsskolan, Villmanstrand
Forskningsassistent
Till arbetsuppgifterna hör olika forsknings- och utredningsuppgifter inom militärteknik vid institutionen för militärteknik vid
Försvarshögskolan. Det krävs att du har avlagt ämnesstudier vid
universitet eller har en akademisk examen i lämpliga vetenskapsgrenar. Längd 347 dagar.
Plats: Försvarshögskolan, Helsingfors
IT-stödperson
Uppgiften ger dig färdighet att verka som expert inom framtida
informationshantering, -säkerhet och -teknik inom den privata
och offentliga sektorn. I den ingår uppgifter inom kundtjänst,
underhåll och utveckling. Arbetet sker i IT-miljöer med flera olika
informationssäkerhetsklasser. Längd 255 dagar eller 347 dagar.
Plats: Försvarshögskolan, Helsingfors, Försvarsmaktens
servicecenter, Tusby samt truppförbanden
Cyberexpert
Till arbetsuppgifterna hör bland annat att testa produkter och
system mot cyberhot och att samla in aktuell cyberinformation.
Det krävs att du har goda färdigheter i datakommunikationseller datasäkerhetsteknik. Längd 255 dagar eller 347 dagar.
Plats: Försvarsmaktens ledningssystemcenter, Jyväskylä
Användarstöd inom nätpedagogik (ADL)
Uppgift, där du deltar i arbetet med att utveckla (den
pedagogiska) användningen av Försvarsmaktens nätbaserade
lärplattform (PVMoodle) och andra arbetsverktyg som hänför
sig till nätbaserat lärande. Det krävs att du har pedagogisk
utbildning, kännedom om nätbaserad pedagogik och kunskaper
i engelska. Längd 255 dagar eller 347 dagar.
Plats: Försvarsmaktens servicecenter, Tusby
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