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Försvarsmakten utvecklar
värnplikten och lokalförsvaret
Försvarsmakten utvecklar utbildningen för beväringar och reservister
så att dess innehåll och kvalitet motsvarar tidens krav. Beredskapen är en del av utbildningssystemets vardag och utvecklandet
av beredskapen fortsätter. Vår förmåga att övervaka den territoriella
integriteten och avvärja kränkningar av den upprätthålls, så att den
tidigare uppnådda höga nivån i detta avseende bibehålls. Samtidigt
allokeras resurser till cyberförsvaret, underrättelseverksamheten
och utvecklingen av förmågan till fjärrverkan. Uppbyggandet av
prestationsförmågor fortgår på ett långsiktigt sätt. Byggnadsfasen
för fartygen av Pohjanmaa-klass pågår som bäst och valet av
nya jaktplan för Flygvapnet befinner sig i slutskedet. Utgående
materiel inom Armén ersätts successivt i synnerhet genom
anskaffningar som påverkar rörlighet och eldkraft. Genom det
militära försvarssamarbetet stöds upprätthållandet och utvecklandet
av den nationella försvarsförmågan. Genom internationella
övningar säkerställs personalens kunnande och truppernas
samverkansförmåga. Försvarsmakten intensifierar samarbetet med
andra myndigheter och utvecklar lokalförsvarets verkan inom hela
landet.
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Siktet inställt på högklassig
utbildning
Genom beväringstjänsten uppbyggs 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. Kvinnor kan söka till frivillig
militärtjänst. 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. 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, som varar 165, 255 eller 347 dagar,
får de värnpliktiga högklassig militär utbildning. Genom
programmet Utbildning 2020, som tas i bruk under 2021, utvecklas
beväringarnas utbildningssystem samt utbildningsmetoderna
och tjänstgöringsvalen. Inom utbildningen utnyttjas modern
teknologi. De som ska utbildas ges mer ansvar för sitt eget lärande.
Övningsverksamheten effektiveras och inlärningsresultaten mäts
systematiskt. Konceptet för programmet Utbildning 2020 har
testats under två års tid vid truppförband runt om i Finland.
Programmet utgör samtidigt en del av den kontinuerliga
utvecklingen av Försvarsmakten. Vi utvecklar de värnpliktigas
utbildningsstig från uppbådspliktig till reservist så att den blir
så smidig 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
#koulutus2020

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

puolustusvoimat.fi/aluetoimistot
facebook.com/aluetoimisto

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. Totalt ca 18 500 reservister utbildas under
repetitionsövningar och frivilliga övningar.
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. Varje år utbildar
försvarsgrenen ca 1 300 beväringar.
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Försvarsmaktens uppgifter är
• Det militära försvaret av Finland
• Stödet till andra myndigheter
• Deltagande i lämnande av internationellt bistånd
• Deltagande i internationell militär krishantering

Sommarturné 2021

Flygvapnets musikkår
Heikki Silvennoinen
Gardets musikkår
Flottans musikkår
Lapplands militärmusikkår
Dragonmusikkåren
Souls of Women: Iina Mutikainen, Klaara Koivunen, Emilia Vihanto

2.6 Lahtis
4.6 Helsingfors
5.6 Villmanstrand
8.6 Kouvola
9.6 Jyväskylä
10.6 Karleby

12.6 Åbo
16.6 Uleåborg
17.6 Torneå
18.6 Rovaniemi
22.6 Tammerfors

puolustusvoimat.fi/kesakiertue

#pvkesäkiertue

4.6.2021 Joensuu
Riksparaden på försvarets fanfest
6.12.2021 Lahtis
Självständighetsdagens riksparad
puolustusvoimat.fi/lippujuhlanpaiva
puolustusvoimat.fi/itsenaisyyspaiva

#lippujuhlanpäivä
#itsenäisyyspäivä

2–7.8 Hamina Tattoo 2021
haminatattoo.fi
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Värnpliktsmusikkåren

