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Försvarsförmågan utvecklas 
övergripande
Målet för försvarsförmågan är att förebygga användningen av 
eller hot om användning av militära maktmedel som riktas mot 
Finland, samt att vid behov avvärja angrepp. Den förebyggande 
förmågan består av tillräcklig militär prestationsförmåga, 
försvarsvilja och samhällets förmåga att med alla tillgängliga 
resurser stöda genomförandet av försvaret. För att förebygga och 
avvärja mångfasetterade hot behöver vi både system som baserar 
sig på modern teknologi och en omfattande reserv som bygger på 
värnplikt. 

Vid verkställandet av försvarsredogörelsen ligger tyngdpunkten 
på att utveckla lokalförsvaret och det helhetsinriktade 
territorialförsvaret. Genom strategiska projekt tryggas luft- och 
sjöförsvarets prestationsförmåga och hela försvarssystemets 
stridsförmåga stärks. Arbetet med att förnya beväringsutbildningen 
fortsätter i enlighet med programmet Utbildning 2020. Lärdomar 
från hanteringen av coronapandemin tillämpas vid planeringen av 
personalresurser samt då utbildningar och övningar arrangeras. 
Vidare stärks försvars- och samverkansförmågan genom att delta i 
internationella övningar och krishanteringsoperationer. 

Kommendören för Försvarsmakten 
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Siktet inställt på högklassig 
utbildning 
Genom beväringstjänsten byggs Försvarsmaktens beredskap och 
värnpliktiga utbildas för uppgifter inom det militära försvaret. 
Enligt grundlagen är varje finländare skyldig att försvara landet. 
Värnplikten gäller 18–60-åriga män. I de uppbåd som från 
augusti till december ordnas på ca 250 orter, deltar alla finländska 
män under det år de fyller 18 år. Vid uppbåden granskas de 
värnpliktigas tjänstduglighet och de får framföra sina önskemål 
om tjänstgöringen, utgående från vilka tidpunkten för inledandet 
av tjänstgöringen och tjänstgöringsplatsen fastställs. Kvinnor kan 
söka till frivillig militärtjänst. För kvinnor som har sökt till frivillig 
militärtjänst ordnas ett eget informations- och urvalstillfälle.

De som har fullgjort beväringstjänsten ingår i Försvarsmaktens 
omfattande reserv, som består av ca 900 000 finländare. 
Försvarsmaktens krigstida styrka på 280 000 soldater kompletteras 
vid behov med andra reservister. Reservisternas kunskaper 
upprätthålls genom repetitionsövningar samt frivilliga övningar och 
utbildningar.

Under beväringstjänsten får de värnpliktiga högklassig militär 
utbildning. Alla värnpliktiga inleder sin tjänstgöring från samma 
utgångspunkt. Beroende på utbildning varar beväringstjänsten 165, 
255 eller 347 dagar.

Under de senaste åren har Försvarsmakten intensivt utvecklat de 
värnpliktigas utbildningssystem så att det motsvarar framtidens krav 
och möjligheter. För tillfället utvecklas beväringarnas urvalssystem 
för att i framtiden bättre kunna beakta det moderna stridsfältets 
kunskapskrav och krav på funktionsförmåga. 

Samtidigt utvecklas de värnpliktigas utbildningsförlopp från 
uppbådspliktig till reservist så att det blir så smidigt som möjligt. 
Målsättningen är en effektiv, men också kostnadseffektiv 
utbildning, som svarar mot utmaningarna i framtida 
säkerhetsmiljöer. En effektiv och målinriktad utbildning gagnar såväl 
försvarssystemet som individen.

intti.fi
puolustusvoimat.fi/koulutus2020 #inttiedessä



puolustusvoimat.fi/aluetoimistot
facebook.com/aluetoimisto

Regionalbyråerna
bevakar de värnpliktigas intressen
• skötsel av värnpliktsärenden
 –  kundtjänst och rådgivning för värnpliktiga
 –  ordnande av uppbåd
 –  beordrande till övningar i reserven
• planering av det militära försvaret
• myndighetssamarbete
• försvarsarbete



Armén
Armén ansvarar för försvaret av Finlands landområde och 
genomför alla uppgifter som Försvarsmakten har. Armén sköter 
värnpliktsärenden och ordnar årligen uppbåd runt om i Finland. 
Ca 20 000 beväringar och frivilliga kvinnor utbildas årligen vid 
Arméns åtta truppförband och vid övningar som upprätthåller 
reservens kunnande och kompetens utbildas årligen tusentals 
reservister. Armén stöder det övriga samhället genom att ge 
andra myndigheter handräckning över 400 gånger per år. Armén 
leder huvuddelen av Försvarsmaktens internationella militära 
krishanteringsoperationer och utbildar samt utrustar de trupper 
som sänds till krishanteringsuppdrag.



Marinen
Marinens uppgift är att övervaka och trygga vårt lands territoriella 
integritet, avvärja angrepp från havet och trygga sjöförbindelserna. 
Marinen övervakar och tryggar Finlands havsområden året runt 
med hjälp av sjöövervakningssystem och fartyg i samarbete med 
de andra försvarsgrenarna och de övriga marina myndigheterna. 
Marinen deltar i den multinationella övervakningen av 
Östersjöområdet. Marinen stöder andra myndigheter och deltar i 
lämnande av internationellt bistånd samt i krishantering. De marina 
förbandens och kustförbandens kunnande upprätthålls genom den 
dagliga verksamheten, nationella och internationella övningar samt 
repetitionsövningar. Inom ramen för beväringsutbildningen utbildar 
Marinen årligen ca 3 400 nya reservister.



Flygvapnet
Flygvapnet ansvarar för Finlands luftförsvar och luftoperationer. 
Flygvapnets huvuduppgift är att förebygga och avvärja 
luftangrepp som riktas mot Finland. Flygvapnet är en 
territorialövervakningsmyndighet, som övervakar och tryggar 
Finlands luftrum dygnet runt. Under kristid är Flygvapnets viktigaste 
uppgift jaktförsvar. Dessutom leder Flygvapnet eldanvändningen 
inom alla försvarsgrenars luftförsvar och stöder deras strid 
genom markmålsverkan. Flygvapnet ger handräckning till andra 
myndigheter. Flygvapnet deltar i internationell krishantering samt 
utvecklar och upprätthåller beredskap att lämna och ta emot 
internationellt bistånd bl.a. genom att delta i internationella 
övningar. Flygvapnet sysselsätter ca 2 000 militär- och civilpersoner 
och utbildar årligen ca 1300 beväringar.

Statsrådet befullmäktigade den 10.12.2021 Försvarsmakten att 
anskaffa 64 stycken F-35A-jaktplan för att ersätta Flygvapnets 
Hornetplan som tas ur bruk år 2030. F-35A-jaktplanen som ska 
levereras under perioden 2026–2030 kommer att placeras vid 
Flygvapnets flygflottiljer där de utgör försvarsgrenens 
huvudmateriel.



Försvarsmaktens musikaliska 
visitkort
För militärmusiken vid Försvarsmakten står sex musikkårer som 
uppträder vid Försvarsmaktens evenemang och konserter där olika 
musikstilar ljuder. 

konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi
sotilasmusiikki.fi

m i l i tä r m u s i k -  m i l i ta ry m u s i c

http://konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi
http://sotilasmusiikki.fi
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Du hittar oss på nätet
forsvarsmakten.fi

Försvarsmaktens uppgifter är
• Det militära försvaret av Finland

• Stödet till andra myndigheter

• Deltagande i lämnande av internationellt bistånd

• Deltagande i internationell militär krishantering

ruotuvaki.fi

http://ruotuvaki.fi

