Hakemus sotilaallisen kriisinhallinnan
toimintavalmiuteen (Merivoimat)

Puolustusvoimat

Haen sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen

HAKIJA TÄYTTÄÄ

Haen suomalaiseen sotilaallisen kriisinhallinnan valmiusosastoon
Aluetoimisto

Henkilötunnus

Reservin arvo

Henkilötiedot
Sukunimi

Etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna)

Jakeluosoite

Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelin työhön

Matkapuhelin

Sähköpostiosoite

Äidinkieli

Lähiomaisen matkapuhelin

Lähiomaisen suku- ja etunimi

Sukulaissuhde

Puhelin kotiin

Jakeluosoite

Postinumero ja toimipaikka

Puhelin työhön

Puhelin kotiin
Siviilisääty
naimaton

naimisissa

avoliitosssa

eronnut/leski

Työsuhde
Ammatti, tarkasti, nykyinen/viimeisin (opiskelija, jos opiskelet)

Pvm, josta lähtien - mihin saakka

Työnantajan yhteystiedot

Koulutus
Koulusivistys
peruskoulu

3v lukiota

ylioppilas

Suoritetut tutkinnot
ammattikurssi

opistotutkinto

ylempi korkeakoulututkinto

ammattikoulu

alempi korkeakoulututkinto

ammattikorkeakoulu

muu tutkinto

Ammatti- tai muun koulutuksen tutkinto, linja ja suorituspäivämäärä tarkasti
Englannin kielen taito (oma arvio)
kiitettävä

hyvä

Yleinen kielitutkinto, englanti

tyydyttävä

välttävä

tyydyttävä

välttävä

hyvä

Erikoisluvat

Ajokortti
A

B

C

Muu kielitutkinto, mikä?

Pvm

Muu osaaminen

Atk- taidot (Word/Excel)
kiitettävä

Pvm

D

E

T

ADR

Varusmiespalveluksen aselaji- ja koulutushaara / erikoiskoulutus
muu:

Harrastukset (ruoanlaitto, valokuvaus, kielet, atk, VPK-toiminta, liikunta ym.)

Muut tiedot
Aikaisempaa rauhanturvaamispalvelusta (viimeisin)

Ajankohta

Tehtävät

Aikaisempaa ulkomaanpalvelusta (viimeisin)

Ajankohta

Tehtävät

Tehtävätoivomus ja työkokemus ko. tehtävään

Valmiusosaston tehtävätoiveet ( täytä vain mikäli haet sotilaallisen kriisinhallintalain valmiusosaston tehtäviin)

Minua ei ole siviilissä rangaistu tai sakotettu
viimeisen viiden vuoden aikana

On:

Sitoudun noudattamaan tässä hakemuksessa olevien määräysten lisäksi kriisinhallintalain (211/2006) säännöksiä, samoin kuin kyseisen lain nojalla annettuja
asetuksia ja määräyksiä niiltä osin kun ne koskevat koulutukseen ja palvelukseen saapumista.
Hyväksyn, että mahdollisesti samanaikaisesti voimassaolevat päätökset toimintavalmiudesta päättyvät mahdollisen uuden toimintavalmiuspäätöksen alkupäivää
edeltävään päivään.
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn, että tiedot talletetaan sotilaallisen kriisinhallinnan rekisteriin.
Paikka ja aika
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Allekirjoitus

Hakemuksen liitteet
turvallisuusselvityshakemus
(esitäytetty lomake)
CV/ansioluettelo, todistukset kielitutkinnoista, kopiot opinto- ja työtodistuksista
kpl
kysely terveydentilasta

kopio ajokortista

kpl muita liitteitä

Valintaperusteista kriisinhallintapalvelukseen
Kriisinhalllintatehtäviin valittavilta edellytetään mm:
-Suomen kansalaisuutta
-moitteetonta terveyttä (palveluskelpoisuusluokka A)
-ei voimakasta yliherkkyyttä ulkoisille tekijöille esim. ruoka- ja lääkeaineille, ampiaisen pistolle
-hoidetut hampaat
-soveltuvuutta yhteistoimintaan vaikeissakin olosuhteissa (soveltuvuustesti)
-hyvin suoritettua varusmiespalvelusta (arvostelu vähintään 3)
-moitteettomia elämäntapoja, ei rangaistu
-reservinupseereilla ja sotilaspoliisin tehtäviin hakeutuvilla poliiseilla hyvää englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa (opetushallituksen yleinen
kielitutkinto, vähintään keskitaso)
-suomalainen ajokortti, II vaihe oltava suoritettu
Hakijalle on eduksi urheiluharrastukset sekä hyvä kielitaito, erityisesti englannin kielen taito.
Sotilastarkkailijan tehtäviin hakumenettely on sama kuin kriisinhallinta- ja rauhanturvaamispalveluun hakeutuessa. Hakijalta vaaditaan edellä mainittujen
valintaperusteiden lisäksi aikaisempaa hyvin suoritettua kriisinhallinta- tai rauhanturvapalvelusta sekä vähintään luutnantin sotilasarvoa.

Hakeutuminen
Hakemus palautetaan täytettynä osoitteella: Merivoimien esikunta/Henkilöstöosasto/Hakemukset toimintavalmiuteen, PL 58, 20811 Turku
Hakemukseen tulee liittää kysely terveydentilasta, kopio ajokortista ja suostumus turvallisuusselvityksen tekemiseen sekä kopiot valintaasi edistävistä työ-, opinto ja
kielitutkintotodistuksista. Luonnollisesti liität mukaan myös vapaamuotoisen ansioluettelon.
Hakeutuessasi sotilaallisen kriisinhallinnan valmiusosastoon annetaan mahdollisista lisäliitteistä lisätietoa hakuilmoituksissa ja puolustusvoimien internet-sivuilla.
Hakemuksen tulee olla A4 muodossa. Papereita ei saa liittää yhteen. (Ei niittejä, liimaselkiä tai vast.)
Merivoimien esikunta tekee hakemuksen perusteella myönteisen tai kielteisen päätöksen toimintavalmiudesta. Myönteisessä tapauksessa toimintavalmius astuu
voimaan päätöksen mukaisesti.
Mikäli haette samalla myös valmiusosastoon ilmoitetaan mahdolliseen valintakokeeseen pääsemisestä Teille erikseen.
Allekirjoittamalla tämän hakulomakkeen ja mikäli saat myönteisen päätöksen toimintavalmiudesta, sitoudut saapumaan koulutukseen ja/tai valintatilaisuuteen kuten
kriisinhallintalaissa (211/2006) määrätään.

Sitoumus
Sitoumusaika on enintään kaksi vuotta (normaalisti vuoden), ja sitä voidaan jatkaa enintään vuodeksi kerrallaan.
Sitoumusajan päätyttyä, tai sen kuluessa voitte hakeutua uudelleen toimintavalmiuteen.
Sitoumuksen purkamista voi hakea vapaamuotoisella perustellulla hakemuksella Merivoimien esikunnalta. Malli löytyy puolustusvoimien internet-sivuilta.

Koulutus
Kriisinhallintakoulutukseen ja -harjoituksiin otetaan henkilöitä, jotka vapaaehtoisesti sitoutuvat olemaan toimintavalmiudessa ja seitsemän päivän kuluessa kutsusta
tiedon saatuaan osallistumaan koulutukseen tai saapumaan palvelukseen. Kutsu koulutukseen tai harjoitukseen pyritään lähettämään hyvissä ajoin.
Koulutus tai harjoitusjakso on saapumis- ja kotiuttamispäivä mukaan lukien enintään 45 päivän mittainen.
Jos sitoumuksen tehnyt jää kutsun saatuaan saapumatta koulutukseen tai palvelukseen ilman pätevää syytä, tai jos hänen koulutuksensa päätetään sen vuoksi,
ettei hän ole täyttänyt velvollisuuksiaan tai on toiminut vastoin niitä, hänet voidaan velvoittaa korvaamaan valtiolle puolustusministeriön asetuksella säädetty
korvaus, joka saa olla enintään hänelle maksetut varallaolokorvaukset ja puolet valtiolle aiheutuneista koulutus- ja järjestelykustannuksista.

Hakemuslomakkeen täyttöohjeet
Yleistä
Hakemuslomake täytetään mahdollisuuksien mukaan tietokoneella sähköiselle PDF -lomakkeelle ja tulostetaan tai kirjoituskoneella tai selvällä käsialalla.
Henkilötunnus merkitään kokonaisuudessaan.
Hakeutuminen sotilaallisen kriisinhallinan valmiusosastoon
Ruksaa hakemuksen etusivun yläosasta Haen sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuden lisäksi: suomalaiseen sotilaallisen kriisinhallinnan valmiusosastoon
Täydennä muut tiedot kohdasta hakeutumisesi kohden hakuilmoituksessa ilmoitetulla tavalla (esim 2) omasuojakomppania tai 14) sotilaspoliisi)
Työsuhde
Ammatti merkitään tarkasti esim asentaja/jäähdytyslaite, sairaanhoitaja / leikkaussali, ravintolakokki. Täydennä tarkemmat tiedot ansioluetteloa käyttäen.
Koulutus
Siviilikoulutus merkitään mahdollisimman tarkasti, esim tarjoilijan ammattikurssi, ammattikoulu /autoasentaja ja suorituspäivämäärä.
Englanninkielen taito ilmoitetaan rastilla (oma-arvio)
Upseereilta ja sotilaspoliisitehtäviin hakeutuvilta edellytetään Opetushallituksen englanninkielen yleistä keskitason tutkintoa. Jäljennös tutkintotodistuksesta liitetään
hakemukseen. Todistuksen voi myös toimittaa jälkikäteen suoraan Porin Prikaatiin.
Kopio ajokortista on liitettävä hakemukseen
Hakemuksen liitteet
Merkitään oheiset liitteet ja lukumäärä. Hakemuksen liitteitä ei palauteta, vaan ne tuhotaan sitoumusajan umpeuduttua (Alkuperäisiä ei siis saa liittää hakemukseen)

Puolustusvoimat

K

Henkilötiedot
Etunimet

Sukunimi
Henkilötunnus

Palveluskelpoisuusluokka LTO:n kohta (passista)

Veriryhmä

Aluetoimisto

Terveyttä koskevat tiedot
ONKO TEILLÄ OLLUT TAI TODETTU...... Rengastakaa sairauden (vastaava) numero.
Tehkää lisäselvitykset luettelon alle ja varustakaa kyseessä olevan sairauden (vastaava) numerolla.
Sairaus (vastaava)

Sairaus (vastaava)

31. Hengenahdistus
32. Ilmarinta
33. Keuhkokuume tai -katarri
34. Keuhkojen laajentuma
35. Muu hengityselinsairaus
36. Mahahaava tai -katarri
37. Tyrä
38. Sappivika
39. Haimatulehdus
40. Keliakia
41. Laktoosi-intoleranssi
42. Muu suolistosairaus
43. Munuaistauti
44. Virtsakivi
45. Muu virtsaelinsairaus
46. Ihotauti
47. Yliherkkyys (lääkeaine ym. allergia esim.penisiliini, ampiaisenpisto)
48. HIV/immuunikato
49. Nivelreuma
50. Muu niveltauti
51. Toistuvia selkäkipukohtauksia
52. Selkäsairaus
53. Muu tukielinsairaus
54. Vakava tapaturma (mikä)
55. Muu vakava vamma tai sairaus (mikä)
56. Käytättekö lääkkeitä? Mitä?

1. Tuberkuloosi
2. Aivokalvontulehdus
3. Keltatauti
4. Muu tartuntatauti
5. Kasvain/syöpä
6. Struuma
7. Diabetes I
8. Diabetes II
9. Anemia
10. Unettomuutta, hermostuneisuutta
11. Pelko-, masennus- tai ahdistustiloja
12. Mielisairaus, vakava mielenterveyden häiriö
13. Päihteiden väärinkäyttö
14. Kouristus, halvaus
15. Tajuttomuuskohtauksia
16. Huimaus
17. Toistuva päänsärky
18. Silmäsairaus
19. Värisokeus
20. Korvasairaus
21. Huonokuuloisuus
22. Sydäntauti
23. Sydänveritulppa, veritulppa
24. Sydämen rytmihäiriö
25. Rintakipu
26. Kohonnut verenpaine
27. Suonikohjut
28. Muu verenkiertoelinsairaus
29. Allerginen nuha
30. Astma

57. Käytättekö silmälaseja tai piilolinssejä ? Vahvuus?

58. Oletteko ollut pitkäaikaisessa sairaalahoidossa, tarkentakaa lisäselvityksissä (minä vuonna ja miksi?)

Harrastatteko hikoilua ja hengästymistä aiheuttavaa liikuntaa säännöllisesti
Viimeisimmän Cooperin juoksutestin tulos

kyllä

ei

kyllä

ei

Millaista liikuntaa?

ja suoritusvuosi

Tunnetteko olevanne terve ja kykenevä suoriutumaan fyysisistä ja henkisistä rasituksista
Jos ette, miksi ?

Lisäselvitykset (mm. onko edellä mainitsemanne sairaus hoidettu, milloin?)

VAKUUTAN VASTANNEENI SALAAMATTA TAI LIIOITTELEMATTA EDELLÄ ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN.

Tunnistetiedot
Pituus

Paino
cm

Paikka ja aika

Silmien väri
kg
Allekirjoitus

Hiusten väri

