Hei!

Täytät tänä vuonna 18 vuotta. Siksi sinun täytyy
käydä verkkosivuillamme vastaamassa kysymyksiin. Sen jälkeen sinun pitää ehkä mennä kutsuntoihin. Kerromme tässä mitä
se tarkoittaa.

Kaikilla 16–70-vuotiailla ruotsalaisilla on velvollisuus puolustaa maata.
Niin sanotaan Ruotsin laissa. 18-vuotiaana sinun pitää antaa tietoja
itsestäsi Rekrytointiviranomaisen (Rekryteringsmyndigheten) verkkosivuilla. Sitten sinut pyydetään ehkä kutsuntoihin ja sen jälkeen mahdollisesti asepalvelukseen. Kutsunnat järjestää Rekrytointiviranomainen.

VELVOLLISUUTESI

Sinun täytyy antaa tietoja itsestäsi osoitteessa rekryteringsmyndigheten.se. Useimpien 18-vuotiaiden pitää vastata kysymyksiin, mutta ei
kaikkien. Päätämme vastauksien perusteella, ketkä pyydetään kutsuntoihin. Voit lukea verkkosivuiltamme, kenen pitää vastata kysymyksiin.

MAHDOLLISUUTESI

Asevelvollisuuden suorittaminen avaa monia mahdollisuuksia.
Koulutuksen aikana saat sekä fyysistä että henkistä harjoitusta. Opit
hallitsemaan stressiä ja työskentelemään ryhmässä. Voit parantaa itseluottamusta, kuntoa ja ansioluetteloa.

MIKSI MEILLÄ ON PUOLUSTUSVOIMAT?

Meillä on puolustusvoimat, jotta voimme puolustaa
Ruotsin rauhaa ja varmistaa Ruotsin vapauden ja
itsenäisyyden. Jos syttyy sota, kaikkien täytyy auttaa
puolustamaan maatamme. Kyseessä on kokonaisvaltainen puolustusvelvollisuus.

Kutsunnat – VAIHE VAIHEELTA
1. VASTAA KYSYMYKSIIN

Saat maaliskuussa kirjeen, jossa on salasana. Sitten voit kirjautua
verkkosivuillemme ja vastata kysymyksiin. Kirjautumiseen tarvitaan
sähköinen henkilöllisyyden tunnistus tai kirjeessä oleva salasana.
Sinulla on kaksi viikkoa aikaa vastata.

2. TIETO KUTSUNNOISTA

Toukokuussa saat tietää, pyydetäänkö sinut kutsuntoihin vai ei.
Kutsunnat järjestetään Malmössä ja Tukholmassa. Saat tietää
ajan ja paikan noin kaksi kuukautta ennen kutsuntoja. Jos
sinua ei pyydetä kutsuntoihin, voit itse lähettää hakemuksen
asepalveluksen valintatesteihin.

3. KUTSUNNAT

Kutsuntoihin sisältyy testejä, tutkimuksia, arviointeja ja haastatteluja.
Ne kestävät päivän tai kaksi. Saat muun muassa tavata sairaanhoitajan,
lääkärin ja psykologin. Tulokset näyttävät, oletko sopiva asepalvelukseen.

KUTSUNNAT
OVAT
TUKHOLMASSA
TAI MALMÖSSÄ

4. REKISTERÖIMINEN PALVELUKSEEN

Kutsuntojen lopussa saat tavata käsittelijän. Hän pyrkii löytämään
palvelustehtävän, joka sopii kyvyillesi. Ennen kotiin lähtöä saat tietää
alustavasti teetkö asepalveluksen ja jos teet, niin missä paikassa.
Saat lopullisen ilmoituksen muutaman kuukauden
kuluttua kutsunnoista.

SUORITAT LUKION LOPPUUN
ENNEN PERUSKOULUTUKSEN
ALOITTAMISTA
5.ASEVELVOLLISUUDEN PERUSKOULUTUS

Puolustusvoimat vastaavat peruskoulutuksesta. Aluksi käytävä
perustason koulutus kestää noin kolme kuukautta. Sen jälkeen
saat jatkaa omaa tehtävääsi koskevalla koulutuksella. Se kestää
1–8 kuukautta tehtävästä riippuen. Sitten voit valita haluatko
jatkaa koulutusta edelleen tai hakea töitä puolustusvoimista.
Kaikki peruskoulutuksesta hyväksytyn tuloksen saaneet saavat
”sotasijoituksen”. Se tarkoittaa sitä, että he tekevät tärkeää työtä,
jos maassamme on sota tai muu suuri kriisi.

MIKSI KYSYMYKSIIN PITÄÄ VASTATA?

JOS ET NOUDATA
LAKIA, VOIT
SAADA SAKOT

Kysymme asioita terveydestäsi ja fyysisestä kunnostasi.
Se johtuu siitä, että koulutus on vaativaa sekä
fyysisesti että psyykkisesti. On tärkeää, että olet täysin
terve koulutuksen aikana. Sinulla ei saa olla vammoja
tai sairauksia, jotka voivat pahentua tai joista voi
aiheutua riskejä toisille. Siksi on tärkeää, että vastaat
rehellisesti.

Haluavatko vanhempasi tai muut aikuiset tietää kutsunnoista
ja asevelvollisuudesta? Anna heille tämä osa.

HEI!

18-vuotiaasi on saanut tärkeän tehtävän.
Vanhempien tai muiden läheisten aikuisten on
tärkeää tietää, mitä asevelvollisuus ja kutsunnat
merkitsevät.

ASEVELVOLLISUUS ON SEKÄ VELVOLLISUUS ETTÄ
MAHDOLLISUUS.

Hallitus on päättänyt palauttaa velvollisuuden osallistua
kutsuntoihin sekä asevelvollisuuden. Siksi kaikkien
18-vuotiaiden ruotsalaisten täytyy antaa tietoja
itsestään Rekrytointiviranomaisen verkkosivuilla. Osa
heistä pyydetään kutsuntoihin ja sitten asepalvelukseen.
Tämä koskee kaikkia sukupuolesta riippumatta.
Asepalveluksen koulutus tarjoaa monia mahdollisuuksia.
Se on kehittävää sekä fyysisesti että psyykkisesti. Nuoret
oppivat hallitsemaan stressiä ja työskentelemään
ryhmässä. He oppivat myös lisää itsestään.

ASEVELVOLLISUUSBOTTI

KUTSUNTOJEN TAUSTAKYSELY JA KUTSUNNAT

Kutsuntoja varten täytetään kyselylomake
verkkosivuillamme. Käytämme vastauksia
nähdäksemme, ketkä ovat sopivia puolustusvoimien
palvelukseen. Kutsuntoihin pyydetyt saavat tietää
ajankohdan kaksi kuukautta ennen kutsuntoja.

Onko sinulla kysyttävää kutsunnoista tai asevelvollisuudesta? Facebook
Messengerissä toimiva Asevelvollisuusbotti voi vastata kysymyksiisi.
Tee näin:
1. Avaa Facebook Messenger ja paina omaa profiilikuvaasi.
2. Paina profiilikuvaasi, jonka ympärillä on QR-koodi.
3. Paina ”Skannaa koodi” ja osoita kameralla alla olevaa QR-koodia.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja kutsunnoista ja asevelvollisuudesta on
osoitteissa rekryteringsmyndigheten.se ja
forsvarsmakten.se/varnplikt.

Yhteystietomme löytyvät verkkosivuiltamme.

NÄMÄ
TIEDOT OVAT
SAATAVANA MYÖS
MUILLA KIELILLÄ
VERKKOSIVUILLAMME

Jos sinua ei pyydetä kutsuntoihin, voit lähettää
hakemuksen asepalveluksen valintatesteihin. Voit lukea
siitä lisää osoitteesta jobb.forsvarsmakten.se. Sieltä voit
myös lukea puolustusvoimien eri tehtävistä ja tarjolla
olevista mahdollisuuksista peruskoulutuksen jälkeen.

KUTSUNNAT
JA
ASEVELVOLLISUUS.

TIETOA
18 VUOTTA
TÄYTTÄ
VILLE.

