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VARUSMIESLIITON STRATEGIA TOIMIKAUDELLE 2021–2025 

 

 

MISSIO 

Varusmiesliitto ry (ruots. Beväringsförbundet rf.) on vuonna 1970 perustettu 

valtakunnallinen asevelvollisuuttaan suorittavien edunvalvontajärjestö. Liitto on 

poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä Puolustusvoimista riippumaton.  

Liiton toiminnan tarkoituksena on parantaa varus- ja siviilipalvelusmiesten oikeudellista 

ja sosiaalista asemaa, edistää varusmies- ja siviilipalveluksen kehittämistä ja edistää 

turvallisuuspoliittista keskustelua. 

 

VISIO 

Varusmiesliitto vahvistaa asemaansa tunnettuna ja uskottavana edunvalvontajärjestönä, 

joka viestii asiantuntevasti ja ammattimaisesti ja jonka jäsenmäärä kasvaa tasaisesti. 

Liitto on vakavarainen järjestö ja sitä johdetaan suunnitelmallisesti. 

 

ARVOT  

Aloitteellisuus 

Varusmiesliitto toimii aloitteellisesti eikä vain reagoiden asevelvollisuutta koskevaan 

päätöksentekoon ja kansalaiskeskusteluun. 

Asiantuntevuus  

Varusmiesliitto näyttäytyy asiantuntevana toimijana asevelvollisuuteen liittyvässä 

päätöksenteossa.  

Isänmaallisuus 

Varusmiesliitto tunnustaa tarpeen uskottavalle maanpuolustukselle ja ottaa huomioon 

maanpuolustuksen tarpeet kaikessa toiminnassaan.  

Kriittisyys 

Varusmiesliitto arvioi rakentavan kriittisesti varusmies- ja siviilipalveluksen sekä 

laajemmin asevelvollisuuden toteuttamista ja siihen liittyvää koulutusta ja sosiaalisia 

etuuksia. 
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Määrätietoisuus 

Varusmiesliitto toimii määrätietoisesti asettamiensa tavoitteiden eteen. Liiton toiminnan 

tulee olla suunnitelmallista ja toiminnan jatkuvuuden tulee olla turvattu. 

Yhdenvertaisuus 

Varusmiesliitto näkee, että Suomen puolustaminen vaatii jokaisen panosta sukupuoleen 

tai muihin ominaisuuksiin katsomatta. 

 

SIDOSRYHMÄT 

Varus- ja siviilipalvelusmiehet 

Varusmies- ja siviilipalvelusta suorittavat tuntevat Varusmiesliiton ja kokevat sen 

tarkoituksen ja tavoitteet omikseen.  

Varusmiestoimikunnat 

Varusmiestoimikunnat kokevat Varusmiesliiton tärkeäksi yhteistyökumppaniksi 

edunvalvonnassaan ja muussa toiminnassaan.  

Puolustusvoimat 

Puolustusvoimat kuulee Varusmiesliittoa varusmiespalvelusta koskevassa 

kehittämisessä ja päätöksenteossa.  

Ministeriöt ja eduskunnan valiokunnat  

Ministeriöt ja valiokunnat kuulevat Varusmiesliittoa asevelvollisuutta sekä varusmies- 

ja siviilipalvelusta koskevassa päätöksenteossa.  

Puolueet ja niiden nuorisojärjestöt 

Puolueet ja niiden nuorisojärjestöt tuntevat Varusmiesliiton tavoitteet ja tunnustavat sen 

aseman varusmies- ja siviilipalvelusta suorittavien edunvalvojana.  

Muut nuoriso- ja opiskelijajärjestöt  

Varusmiesliitto nähdään aktiivisena, luotettavana ja merkittävänä kumppanina nuoriso- 

ja opiskelijajärjestökentällä.  
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STRATEGISET TAVOITTEET 

Edunvalvonta 

Varusmiesliitto on tunnettu ja uskottava edunvalvontajärjestö. Varusmiesliitto vaikuttaa 

voimakkaasti suomalaisen asevelvollisuuden sekä varusmies- ja siviilipalveluksen 

kehittämiseen. 

Jäsenistö 

Varusmiesliiton jäsenyys koetaan tarpeellisena ja hyödyllisenä osana varusmies- ja 

siviilipalveluksen suorittamista. 

 

Viestintä 

Varusmiesliitto viestii asiantuntevasti ja ammattimaisesti. Varusmiesliitto näyttäytyy 

sekä päättäjille että varusmies- ja siviilipalvelusta suorittaville uskottavana toimijana ja 

vakavasti otettavana edunvalvojana. 

 

Järjestö 

Varusmiesliitto on vakavarainen ja suunnitelmallisesti johdettu järjestö, jonka työ- ja 

luottamustehtävät ovat houkuttelevia ja haluttuja näköalapaikkoja yhteiskunnalliseen 

vaikuttamiseen. 

 


