
      

 
 

SAAPUMISERÄ 1 / 2018 
 
ENNAKKOKYSELY VARUSMIESPALVELUSTA VARTEN - OHJE 
 

 
1. Yleistä 

 
Oheisen kyselyn tarkoituksena on selvittää halukkuutesi eri koulutusvaihtoehtoihin 
sekä fyysisen kuntosi tilanne. Päämääränä on sijoittaa sinut jo ennakolta haluama-
si koulutusvaihtoehdon mukaiseen perusyksikköön ja fyysisen kunnon edellyttä-
mään koulutusjoukkueeseen. Vastauksesi pyritään ottamaan mahdollisimman hy-
vin huomioon tehtävääsi valittaessa, ne eivät kuitenkaan sulje sinua minkään vaih-
toehdon ulkopuolelle - toisin sanoen tarvittavia muutoksia tehdään vielä palveluk-
sen aikana. Ohessa saat myös ohjeita varusmiespalveluksen aloittamiseen liittyen. 

 
2. Palveluksen aloittamisajankohdan muuttaminen 

 
Jos et jostain syystä tunne pystyväsi aloittamaan varusmiespalvelusta tässä 

saapumiserässä, aloita asian selvittäminen heti. Näitä syitä voivat esimerkiksi olla: 

 muutokset terveydentilassa (sairaus, vamma) 

 tärkeässä vaiheessa olevat keskeneräiset opinnot 

 vakavat taloudelliset ongelmat 

 päätös hakeutua siviilipalvelukseen 

 joku muu syy jonka vuoksi et mielestäsi suoriudu varusmiespalveluksesta 
tässä vaiheessa 

 
Ota tällöin viipymättä yhteyttä asuinpaikkakuntaasi vastaavaan aluetoimis-
toon. Oman aluetoimistosi löydät internet-osoitteesta 

www.puolustusvoimat.fi/aluetoimistot kohdasta ”Löydä aluetoimistosi”. 
 

3. Palautusohjeet 
 
Vastaamalla kyselyyn sinulla on siis mahdollisuus vaikuttaa tulevaan palvelustehtä-
vääsi. Palauta kysely postiin oheisessa kuoressa viimeistään 4.12.2017 mennes-

sä, postimaksu on maksettu puolestasi. Jos sinulla ei ole valmista vastauskuorta, 
lähetä lomake osoitteella Panssariprikaati / Varusmiessektori, PL5, 13701 Parolan-
nummi. Vastauksesi käsitellään luottamuksellisena. Kiitos jo etukäteen vastauksis-
tasi. 
 
Jos aluetoimistosi on ennen tämän kyselyn saapumista siirtänyt tai jostain muusta 
syystä peruuttanut palveluksesi aloittamisen tässä saapumiserässä, niin jätä kysely 
palauttamatta. 
 
Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä ylil Markku Nurminen 0299 442719, Riikka 
Raunisto 0299 442750 tai Minna Aarresuo 0299 442751 (vm.pspr@mil.fi). 
 
 
 
 

http://www.puolustusvoimat.fi/aluetoimistot
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”Tehtävät ja koulutushaarat” kohdassa ilmoitat haluamasi haastavat tehtävät. Kirjoita 2 - 3 vaihto-
ehtoa halukkuudestasi ennakkokyselyyn alla olevan luettelon perusteella: 

- Reservin upseeri (12 kk joukkueen-/jaoksenjohtaja /vast. - valitaan aliupseerikursseilta 1. vaiheen 
jälkeen) 

 - Reservin aliupseeri (12 kk ryhmänjohtaja / vast.) 

- Panssarivaunun johtaja (12 kk on myös reservin aliupseeri, B-kortti ja ei vakavia liikennerikko-
muksia). Esimerkkejä vaunutyypeistä: taistelupsv, rynnäkköpsv, kuljetuspsv, tykistöpsv, viestipsv, 
silta-/raivauspsv, komentopsv. 

 - Huollon johtajatehtävät (12 kk ryhmänjohtaja / vast.) 
Tämä sisältää esimerkiksi aseiden ja ampumatarvikkeiden huoltamiseen, varastointiin ja jakami-
seen, elintarvikkeiden varastointiin, jakamiseen ja valmistamiseen, ajoneuvojen ja panssarivaunujen 
huoltamiseen ja korjaamiseen sekä poltto-/voiteluaineiden varastointiin ja jakamiseen liittyviä johtaja-
tehtäviä. 

- Panssarivaunumiehistö (12 kk ajaja / ampuja / lataaja - ajajalla B-kortti ja ei vakavia liikennerik-
komuksia)  

 - Panssarivaunu- tai ajoneuvoasentajat (12 kk)               

 - Sotilaspoliisikoulutus (johtajat 12 kk ja miehistö 9 kk)   

 - Lääkintäalan tehtävät (lääkäri 9/12 kk, lääkintäaliupseeri 12 kk, lääkintämies 9 kk) 

 - Sotilaskuljettajatehtävät (12 kk) 
Lue tarkasti uusittua sotilaskuljettajakoulutusta (2009) koskeva osuus, jos harkitset sotilaskuljettajan 
tehtävää. Yleiset vaatimukset: vähintään B-tason siviiliajokortti, joka ollut voimassa vähintään puoli 
vuotta, II-vaiheen suorittamisen tilanne ei ole poissulkeva - puolustusvoimat hankkii ja maksaa tar-
vitsijoille koulutuksen, liikennerikehistorian tulee olla kunnossa (tapauskohtainen harkinta), ei ratti-
juopumuksia, ei törkeitä liikenteenvaarantamisia. Sotilaskuljettajista koulutetaan myös moottorialiup-
seereita ja kuljetusupseereita. Sotilaskuljettajana sinulla on mahdollisuus saada perustason ammat-
tipätevyyskoulutus ja hankkia BC- tai BECE-ajokortti ”siviiliin”. Lisätietoja puhelimitse 029 944 2670 
tai 029 944 2671. 

 - Työkonemies (9 kk) esim. maansiirtokoneet, traktori, metsätyökone. 

 - AV, mallinnus ja multimedia (9 kk) 
Saapumiserästäsi haetaan muutama tietoteknisten sovellusten osaaja erilaisten sovellusten kehittä-
jiksi, koodaajiksi, videokuvaukseen, valokuvaukseen, videoeditointiin, graafikoksi ja 3D mallinnuk-
seen (VBS). Mikäli sinulla on hankittuja valmiuksia, osaamista ja halukkuutta kyseisenlaisiin tehtäviin 
(miehistötehtävä, palvelusaika 9 kk), niin tiedota tästä ”Vapaa sana” kohdassa. Kirjoita myös koke-
muksestasi lyhyesti. Lopulliset valinnat tehdään hakemuksien ja testien avulla ennen valapäivää. 
(Lisää infoa 029 944 2720 tai jari.markkula@mil.fi) 

 - Maalilennokkimies (6 kk), vaatimuksena kokemusta RC-laitteista 

 - Viestiaselajin / ilmatorjunnan johtamisjärjestelmien miehistötehtävät  

 - Moottoripyörälähetti (6kk A-kortti ja ajokokemus), valitaan useasta perusyksiköstä. 

 - Tykkimies (IT tai KT), panssarijääkäri, pioneeri, viestimies, panssarimies. 
 

”Joukkoyksikkö/aselajivalinta:” kohdassa voit ilmoittaa haluamasi joukkoyksikön ja perusyksikön.  
 
HUOM! Lyhyt palvelusaika 165vrk, on vain 20% saapumiserän vahvuudesta. 

 
 

”Vapaa sana” Tähän kohtaan ennakkokyselyä voit esimerkiksi kirjoittaa keittäjä, kirjuri, jne. tai muu-
ten kuvata ja tarkentaa itsellesi mieluisaa tehtävää. Ei kannata kuitenkaan hakea yhtä ainoaa tehtä-
vää, vaan mieti myös pari vaihtoehtoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 


