Försvarsmakten

Ansökan till specialtrupper

Till specialtrupperna söker man via Försvarsmaktens elektroniska kundtjänst som finns på Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets
webbplatser och i Suomi.fi-tjänsten. En ansökan i pappersformat jämte bilagor skickas bara om det inte är möjligt att ansöka elektroniskt.

1 Jag söker till beväringstjänst
Flygvapnets specialkurser (punkt 5)

Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår (punkt 8)

Utbildning i elektronisk krigföring (punkt 6)

Fallskärmsjägarutbildningen vid Uttis jägarregemente (punkt 9)

Idrottsskolan (punkt 7)

Dykarskolan (punkt 10)
Finlands internationella beredskapstrupp (punkt 11)
Cyberbeväring (punkt 12)

Jag söker till kontingent

Den tjänstgöring som börjar i januari är årets första kontingent (t.ex. I/22) och
den som börjar i juli årets andra kontingent (t.ex. II/22). Observera att det inom
vissa specialtrupper finns bara en kontingent per år.

/

För ansökan till flygvapnets flygreservofficerskurs samt utbildningen för specialgränsjägare vid gränsbevakningsväsendet finns egna blanketter.
Alla sökande fyller i punkterna 1, 2, 3, 4 och punkten för det truppförband man söker till. Om man söker till flera truppförband ska man fylla i en egen separat
ansökan, på en sådan här blankett, för vart och ett av dem.

2 Personuppgifter
Efternamn

Förnamn (samtliga)

Personbeteckning

Gatuadress

Postnummer och -anstalt

Modersmål

Mobiltelefon/telefon hem/till arbetet

E-postadress
Utbildningsnivå
grundskola

yrkesutbildning på
andra stadiet

student/abi

lägre
högskoleexamen

högre högskoleexamen

Övriga språkkunskaper (jämte intyg)

Studierna är på hälft och avslutas (Vilka studier och när avslutas de?)
Linje eller studieinriktning för yrkes- eller högskoleexamen

3 Övriga uppgifter
Hobbyer

Idrottsgren

Idrottsklass eller serienivå
SM/M

Simkunnighet
kan inte

Resultat i senast utförda 12 min löptest
25 m

200 m

meter,

A/I

Längd

B/II

Vikt

C/III
Körkort

år

Beordrande vid uppbådet (kontingent och truppförband) Tjänstduglighetsklass

Jag har tidigare sökt till det här truppförbandet som jag nu söker till
år

Jag söker nu även till specialtrupper vid följande truppförband
Har du dömts i domstol?
ja

Har polisen bötfällt dig?

nej

ja

nej

Har du brotts-/förseelseärenden under behandling? (Av vilken art?)
ja

nej

Behovet av resebiljetter (eventuellt inträdesprov eller urval); tåg- och/eller bussbiljett (behovet av bussbiljett från ort till ort)

4 Underskrift av sökanden
Fyll i den truppförbandsspecifika ansökan på baksidan.
Plats och tid, och Underskrift av sökanden

441-2257/PVPALVK 8.2021

lägre

Truppförbandsspecifika ansökningar (Om du söker samtidigt till flera olika truppförband ska du göra en separat egen ansökan för vart och ett av dem)

5 Flygvapnets specialkurser vid Luftkrigsskolan
Jag söker till (numrera i preferensordning om du söker till fler än en linje
Underofficerskursens ledningscentrallinje
Militärförarkursen
Underofficerskursens flygtekniska linje
(bara julikontingenten)
Ansökan ska vara framme senast 1.3 för julikontingentens del och
Samtycke till kontroll av uppgifter om förseelser samt till drogtest
senast 1.9 för januarikontingentens del. Adressen är:
Jag samtycker till att mina uppgifter om förseelser kontrolleras i samband med
Ilmasotakoulun esikunta
urvalet och till drogtest under tjänstgöringen
Koulutusosasto
Noggrannare uppgifter med tanke på militärförarkursen
Rekrytointisektori/valintasihteeri
Det fördjupande
PL7
KörkortsKörkortets sista
skedet har
41161 Tikkakoski
klass
giltighesdag
avlagts, datum
Till ansökan bör fogas:
Truppförband där jag vill tjänstgöra efter militärförarkursen (numrera 1-3 alternativ enligt
preferens)
Lapplands
flygflottilj

Satakunta flygflottilj

Karelens flygflottilj

Luftkrigsskolan

Uttis jägarregemente

-Hälsoenkät för ansökan till Luftkrigsskolans specialtrupper
-Kopia av avgångsbetyg från gymnasium eller yrkesläroinrättning
eller periodbetyg över studier som är på hälft.
Tilläggsuppgifter: Luftkrigsskolans urvalssekreterare tfn 0299 250
223 och 0299 250 222, https://intti.fi/sv/flygvapnets-specialkurser
e-post: erikoiskurssit.ilmav@mil.fi

6 Pansarbrigaden, utbildning inom elektronisk krigföring
Ansökan ska vara framme senast 31.1.
Adressen är : Panssariprikaati, Elektronisen sodankäynnin
keskus, PL 5, 11311 Riihimäki
Tilläggsuppgifter: Tfn 0299 445 766 och:
erikoisjoukkohaku.elsokesk.pspr@mil.fi

Nödvändiga bilagor
Läkarintyg eller hälsointyg
för ungdomar (under ett år
gammalt)

Kopia av senaste skolbetyg och
kursintyg över utbildning som eventuellt
är på hälft

7 Idrottsskolan
Idrottsgren, inklusive spelplats och viktklass

Idrottsförening

Förbund

De bästa prestationerna
under de två senaste åren
(Resultat och serienivåer)
Vintergrenar är bl.a. ishockey, innebandy, korgboll, volleyboll, handboll, bandy, alpin skidåkning och kampsporter (inte judo och brottning),
redskapsgymnastik, bowling, tävlingsdans samt de idrottare inom vintergrenarna som söker till Kajanalands brigad. Sommargrenar är bl.a. fotboll, friidrott,
golf, motorsport, orientering, vattensportgrenar, skytte, brottning och judo. E-sportare kan söka till båda kontingenterna.
Till ansökan fogas inga bilagor. Idrottsskolan skaffar utlåtanden
från olika grenförbund.
Tjänstgöringen inleds i Gardesjägarregementet och i
Kajanalands brigad (skidskytte, skidorientering, snowboard,
terrängskidning, backhoppning och skidmomentet i nordisk
kombination

Ansökningarna ska för vintergrenarnas del och för de vintergrenars del där idrottarna
söker till Kajanalands brigad vara framme senast 31.8. och för sommargrenarnas ska
vara framme senast 28.2. Adressen är:
Kaartin jääkärirykmentti, Urheilukoulu
PL 6, 00861 Helsinki
Tilläggsuppgifter: Tfn 0299 421 815

8 Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår

Huvudinstrument (alla instrument, sång, ljus-/ljudteknik, press- och information)

Biinstrument (därtill övriga färdigheter gällande presentation och uppträdande)

Studier, examina (skild bilaga)

Orkestervana och vana att uppträda (skild bilaga)

Läkarintyg (Försv.blankett: Läkarutlåtande om hälsotillstånd, 441-2221)
Fivilliga bilagor, intyg/betyg och rekommendationer

st

Ansökan ska vara framme senast 31.12. Adressen är :
Panssariprikaati
Puolustusvoimien varusmiessoittokunta/Hakemus, PL 5,
13701 Parolannummi
Tilläggsuppgifter:Tfn 0299 442 610 och 0299 442 615
sotilasmusiikki.fi och varusmiessoittokunta@mil.fi

9 Uttis Jägarregemente
Nödvändig bilaga
Frågeformulär för dem som söker till fallskärmsjägarutbildningen vid
Uttis jägarregemente (https://puolustusvoimat.fi/sv/blanketter)

Ansökan ska vara framme senast 30.11.
Adressen är: Utin jääkärirykmentti/Valintasihteeri
PL 5, 45411 Utti, Tilläggsuppgifter: Tfn 0299 417 265 och
lsvjk-hakeutuminen.utjr@mil.fi

10 Dykarskolan
Nödvändiga bilagor
Läkarintyg (Försv.blankett: Läkarutlåtande om hälsotillstånd, 441-2221 eller
T-utlåtande om hälsotillstånd (Terveystietolomake T)) högst 6 mån. gammalt
Kopia av senaste
Läkarintyg över dykar duglighet (om
skolbetyg
sådant finns/inte obligatorisk)

Ansökan ska vara framme senast 31.7. Adressen är:
Sukeltajakoulu
PL 5, 02471 Upinniemi
Tilläggsuppgifter: Tfn 0299 325 502

11 Finlands internationella beredskapstrupper
Nödvändig bilaga

Läkarintyg (Försv.blankett: Läkarutlåtande om hälsotillstånd 441-2221,
högst 12 mån. gammalt)

12 Cyberbeväring
Nödvändig bilaga

Blankett för cyberbeväring

Ansökan ska vara framme senast 15.1. Adressen är: Porin
Prikaati, Hakemus SKVJ-varusmieskoulutukseen Esikunta/
Koulutusosasto, PL 38, 27801 Säkylä. Tilläggsuppgifter: Tfn
0299 441 266

Ansökningarna ska vara framme senast den 31.1 på adressen:
Försvarsmaktens ledningssystemcenter,
Ledningssystemskolan
PB 5 (Viestikatu Byggn. 18) 11311 Riihimäki
Tilläggsinformation: Tfn 0299 568 601

