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Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna) Entiset sukunimet

SyntymäpaikkaHenkilötunnus
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Puolustusvoimat Palvelukseenhakulomake

Postinumero Postitoimipaikka

Virka tai tehtävä, johon haetaan

Asuinkunta Kansalaisuus

Matkapuhelin Sähköposti

Ajokortti Ajokortin ajoneuvoluokka Myöntäjä

Koulutus ja todistusjäljennökset
Yleissivistävä koulutus

Ammatillinen koulutus
Oppilaitoksen nimi, linja ja tutkinto

kansakoulu peruskoulu keskikoulu

lukio  Lukion nimi

Opisto
Oppilaitoksen nimi, linja ja tutkinto

Korkeakoulu
Oppilaitoksen nimi, linja ja tutkinto

vakituinen määräaikainen

Saapumismerkinnät

Joukko-osasto (työnantaja), jonka palvelukseen haetaan

Myöntämispvm

Ei On

yo-tutkinto

Ylin koulutodistus, liite nro

Ylioppilastodistus, liite nro

Muu koulutus
Suoritetut kurssit tms.

Aika Liite nro

Aika Liite nro

Aika Liite nro

Aika Liite nro

AUK:n todistus,
liite nro

RUK:n todistus,
liite nro

Sotilaskoulutus
Sotilasarvo reservissä

Joukko-osasto varusmiehenä Saapumiserä

Koulutus

Erikoiskurssit (-koulutus)



Työkokemus
Nykyinen työnantaja, nimi ja osoite

Nykyinen tehtävä

Harrastukset

Palkka

toivotaan ei toivota

Lähin esimies ja puhelinnumero

Irtisanomisaika Yhteydenottoa nykyiseen työnantajaanTyössäoloaika

Edelliset työpaikat, nimi osoite ja aikamäärä, eron syy

Luottamustehtävät

Henkilöt, jotka voivat antaa lisätietoja hakijasta
Nimi Osoite/Sªhkºposti Puhelinnumero

Aikaisempi hakeutuminen puolustusvoimiin
Milloin, mihin joukko-osastoon ja tehtäväänEi Kyllä

Tietojen rekisteröinti
Suostun En suostu siihen, että puolustusvoimat saa rekisteröidä myöhempiä rekrytointeja varten tässä antamiani tietoja.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi
Paikka ja aika

Hakemuksen liitteet
Nimikirjanote Jäljennös ajokortista

Käsittelymerkinnät (joukko-osasto, johon hakeudutaan, täyttää)
Puoltojärjestys Tehtävän suunniteltu alkamisajankohta

Etusivulla mainittuja

Virkatodistus (viranomainen hankkii tarvittaessa)Työ- ja muita todistuksia

KplLiitteet  nrot

Kpl

Liite  nro

Liite nroLiite nro

Liitteitä yhteensä Kpl

Hakijan allekirjoitus

Lisätietoja (tarvittaessa omana liitteenä)
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