”Viihdyn työssäni,
koska tehtäväni
ovat vaihtelevia,
haastavia ja
kansainvälisiä.”
osastoinsinööri,
Merivoimien
esikunta, Turku

Ota uusi suunta urallesi
– hae puolustusvoimiin
Tutustu puolustusvoimien erikoisupseeritehtäviin
ja työntekijöiden uratarinoihin osoitteessa
puolustusvoimat.fi/rekry
Puolustusvoimien tehtäviin voit hakea osoitteessa
valtiolle.fi
Avoimet harjoittelu- ja lopputyöpaikat ilmoitamme
korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalveluihin.

twitter.com/puolustusvoimat

facebook.com/puolustus

youtube.com/puolustusvoimat

linkedin.com/company/finnish-defence-forces

Tee työtä, jolla on tarkoitus.

ETURIVIN

OSAAJIA
ERIKOISUPSEERIT

Siviilikoulutetut oman
alansa asiantuntijat
Puolustusvoimien noin 12 000 työntekijästä lähes 800
on erikoisupseereita. He ovat tekniikan, terveydenhuollon, kirkollisen ja musiikin alan asiantuntijoita. Vaikka
he toimivatkin sotilasvirassa, erikoisupseerien osaaminen
perustuu tehtävään soveltuvaan siviilikoulutukseen sekä
työkokemukseen.
Erikoisupseerit työskentelevät haastavissa asiantuntijatehtävissä puolustusvoimien eri yksiköissä ympäri Suomea.
Useimmat heistä ovat koulutukseltaan insinöörejä tai
diplomi-insinöörejä, mutta myös esimerkiksi papit ja
kapellimestarit sekä osa lääkäreistä on erikoisupseereita.
He käyttävät työssään puolustusvoimien virkapukua ja
sotilasarvoja.
Erikoisupseerien urakehitys on samankaltaista kuin
upseereillakin. Systemaattisen henkilöstö- ja seuraajasuunnittelun ansiosta omaa osaamista on mahdollista
kehittää eri tehtävissä. Vankka osaaminen ja motivaatio
mahdollistavat etenemisen entistä haastavampiin
asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Rekrytoimme henkilöstöä pääsääntöisesti vakituisiin
tehtäviin. Pääset työskentelemään yhteisössä, jossa on
tutkitusti hyvä työilmapiiri ja osaamistasi arvostetaan.
Työilmapiirin ohella työntekijämme ovat erityisen
tyytyväisiä työtehtäviinsä ja lähimpään esimieheen.
Meillä on hyvät mahdollisuudet työn ja muun elämän
yhteensovittamiseen. Joustavien työaikamuotojen
lisäksi tarjoamme erinomaiset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet.

Ota suunta erikoisupseerin uralle
Voit hakeutua erikoisupseeriksi, mikäli olet suorittanut
asevelvollisuuden aseellisessa palveluksessa tai naisten
vapaaehtoisen asepalveluksen. Valtaosa erikoisupseereistamme on suorittanut korkeakoulututkinnon
sekä varusmiesten johtajakoulutuksen. Sotilastehtävät
edellyttävät myös hyvää fyysistä kuntoa. Rekrytointiin
kuuluukin 12 minuutin juoksutesti (Cooperin testi).
Puolustusvoimissa jokaisen työpanos on tärkeä. Kannustamme sekä naisia että miehiä hakeutumaan avoinna
oleviin tehtäviimme. Kaikki osaajamme tekevät työtä,
jota arvostetaan suomalaisessa yhteiskunnassa.

Työtä kehityksen aallonharjalla
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on meille tärkeä
voimavara. Toimintaympäristön muutokset sekä globaalit
ja yhteiskunnalliset kehitystrendit edellyttävät aiempaa
enemmän luovuutta, muutosvalmiutta ja kykyä verkostoitua. Kannustamme henkilöstöämme kehittämään omaa
osaamistaan ja panostamme jatkuvaan koulutukseen.

”Ilmapiiri on ulkoisesti
muodollinen, mutta
sisäisesti rento.”
kapellimestari,
Rakuunasoittokunta,
Lappeenranta

