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Vapaaehtoinen asepalvelus



Sadankomitean visio: 

Suomen armeija perustuu pieneen ja 

hyvin koulutettuun reserviin ja 

vapaaehtoiseen asepalvelukseen.



Järjestelmä huolehtii itsenäisesti ja 

uskottavasti maanpuolustuksesta, 

nykyistä huomattavasti edullisemmin 

kustannuksin – niin kansantalouden 

kuin valtiontaloudenkin 

näkökulmasta.

Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton 

ja osallistuu rauhanturvatehtäviin.



Asepalvelukseen voi hakeutua kaikki 

18-30-vuotiaat Suomen kansalaiset, 

niin miehet kuin naisetkin. 

Kutsunnoista luovutaan ja 

koulutukseen haetaan yhteishaussa.



Puolustusvoimat valitsee hakijoista 

sopivimmat koulutukseen. 

Koulutukseen hakeutuu sekä alle 

kaksikymppisiä nuoria että 

varttuneempia ammattilaisia, joiden 

siviilissä hankkimaa ammattitaitoa 

voidaan hyödyntää 

asepalveluksessa. 



Vapaaehtoisuus ja valintakokeet 

takaavat sen, että koulutettavat 

ovat motivoituneita ja 

sotilastehtäviin soveltuvia. 



Puolustusvoimat järjestää 

koulutusjaksoja neljästi 

vuodessa. 

Koulutuserät ovat pieniä, jolloin 

koulutus on yksilöllistä ja 

tehokasta. 



Koulutukseen valituille alokkaille 

maksetaan korvaus, jolla tulee 

toimeen. 

Koulutettaville kertyy myös eläke 

palvelusajalta. 



Peruskoulutus kestää kolme 

kuukautta, jonka jälkeen tarjotaan 

mahdollisuuksia jatkaa paremmin 

palkattuun erikois- tai 

esimieskoulutukseen, 

rauhanturvatehtäviin tai 

sopimussotilaaksi. 



Reserviläisten kunto ja soveltuvuus 

tarkistetaan kertausharjoitusten 

yhteydessä eikä reserviä karsita 

mekaanisesti iän vaan yksilöllisten 

ominaisuuksien ja armeijan 

osaamistarpeiden perusteella.



Nykyaikainen sodankäynti perustuu 

teknologian tehokkaaseen 

hyödyntämiseen ja pieniin, mutta 

iskukykyisiin joukkoihin. 



Armeijan kehittämisessä on kaksi 

painopistettä: kansallinen 

maanpuolustus ja kansainvälisen 

kriisinhallinnan tukeminen.



Maanpuolustuksessa tavoitteena on 

ylläpitää itsenäistä ja uskottavaa 

maanpuolustusta, joka vastaa 

kansalaisten ja kansantalouden 

kestokykyä, mahdollistaa koko maan 

puolustamisen ja perustuu moderniin 

teknologiaan.



Kriisinhallinnan painopiste on 

siviilikriisinhallinnassa, jonka tueksi 

Suomi kouluttaa sotilaita 

rauhanturvatehtäviin. Aktiivinen 

osallistuminen YK:n 

rauhanturvatehtäviin vahvistaa 

Suomen kansainvälistä asemaa ja 

tukee sotilaiden ammatillista 

kehittymistä.



Asevelvollisuudesta luopuminen ja 

sodan ajan joukkojen supistaminen 

mahdollistavat kustannusten 

siirtämisen massa-armeijan 

kouluttamisesta, varustamisesta ja 

hallinnoimisesta liikkuviin ja 

suoristuskykyisiin joukkoihin sekä 

uuteen teknologiaan.



Asevelvollisuus on vanhanaikainen 

tapa järjestää maanpuolustus. 

Nykyinen järjestelmä on sekä 

epätasa-arvoinen että tehoton.

Laaja asevelvollisuus on myös 

ihmisoikeusongelma, jonka takia 

Suomessa on mielipidevankeja. 



Vapaaehtoisuus sotilaskoulutuksen 

järjestämisessä tuottaa monia 

hyötyjä. Kun kaikki koulutettavat ovat 

vapaaehtoisesti koulutuksessa, 

motivoituneimmat saadaan 

palvelukseen. 



Vapaaehtoisiksi valikoituvat ne, joille 

varusmiespalveluksen 

suorittamisesta voi olla hyötyä 

elämässä, esimerkiksi uralla, joilla 

varusmiespalveluksessa opittavat 

taidot ovat tarpeen.



Vapaaehtoinen asepalvelus 

hyödyttäisi kansantaloutta. Suomen 

bruttokansantuote kasvaisi, jos 

asevelvollisuudesta luovutaan. 

Yksittäisen sotilaan koulutukseen ja 

työvälineisiin käytettävää 

rahamäärää voitaisiin kasvattaa ja 

koulutusta parantaa.



Kiitos!
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