
Arvoisa palveluksen 6.1.2020 Panssariprikaatissa aloittava nuori.

Tarkoituksenamme on selvittää halukkuutesi eri koulutusvaihtoehtoihin sekä fyysisen kuntosi tilanne. 
Päämääränä on sijoittaa sinut jo ennakolta haluamasi koulutusvaihtoehdon mukaiseen perusyksikköön ja 
fyysisen kunnon edellyttämään koulutusjoukkueeseen. Vastauksesi pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin 
huomioon tehtävääsi valittaessa, ne eivät kuitenkaan sulje sinua minkään vaihtoehdon ulkopuolelle - toisin 
sanoen tarvittavia muutoksia tehdään vielä palveluksen aikana.

Lopulliset erikoiskoulutusvalinnat ja palvelusaikamääräykset tehdään kuitenkin peruskoulutuskauden 
lopulla halukkuutesi ja antamiesi näyttöjen perusteella esimiestesi ja sinun yhteistyöllä. Joukko-osaston  
aselajit ja joukkoyksiköt sekä niiden koulutustarjonta on esitetty 1/20 saapumiserän 
 

infopaketissa
 osoitteessa 

Sähköinen ennakkokysely

On tärkeää, että vastaat kyselyyn 13.12.2019 mennessä. Tällöin pystyt vaikuttamaan tulevaan 
palvelustehtävääsi. Kyselyssä saat ilmoitettua tilinumerosi johon päivärahat maksetaan ja yhteystietosi.
Vastauksesi käsitellään luottamuksellisena. Kiitos jo etukäteen vastauksistasi!

Vastaa sähköisesti osoitteessa: 

Jos aluetoimistosi on ennen tämän kyselyn saapumista siirtänyt tai jostain muusta syystä peruuttanut 
palveluksesi aloittamisen tässä saapumiserässä, älä vastaa kyselyyn. Vastaamatta jättäminen ei kuitenkaan 
oikeuta jäämään pois palveluksesta.

Valmiusyksikkökoulutus

Palkatusta henkilöstöstä ja varusmiehistä muodostetuilla valmiusyksiköillä parannetaan valmiutta 
vastata nopeisiin turvallisuusympäristössä tapahtuviin muutoksiin kotimaassa. Valmiusyksiköt ovat 
osa niitä Maavoimien joukkoja, jotka ovat tarpeen mukaan nopeasti käytettävissä. Valmiusyksikössä 
pääset osallistumaan monipuolisesti taistelu- ja viranomaisharjoituksiin sekä kansainvälisiin harjoituksiin 
kotimaassa tai ulkomailla tilanteen mukaan. Valmiusyksikkökoulutus antaa kyvyn toimia vaativissa 
taistelutehtävissä uusimmalla kalustolla ja varustuksella. Lisäksi saat perustietoja ja -taitoja useasta eri 
aselajista. Valmiusyksikkökoulutus katsotaan eduksi hakeuduttaessa Maavoimien kriisinhallintatehtäviin. 
Valmiusyksiköissä palvelusaika on 347 vuorokautta koulutuksen vaativuudesta ja laaja-alaisuudesta johtuen.

Ilmoita halukkuudestasi valmiusyksikkökoulutukseen sähköisessä kyselylomakkeessa.

Saate

Panssariprikaati

Parolannummi 1.11.2019



OTA YHTEYS OMAAN ALUETOIMISTOOSI:

Mikäli sinulla on jokin este palveluksen aloittamiselle Panssariprikaatissa 6.1.2020, ota heti yhteys omaan 

asiakaspalvelu

Mahdollisia esteitä ovat esimerkiksi:
• vakava sairaus tai vamma
• mielenterveysongelma
• huume- tai alkoholiongelma
• kesken olevat opinnot / ammattiin valmistuminen
• perheasiat tai elämän tilanne
• olet päättänyt hakeutua siviilipalvelukseen
• haluat palvelukseen johonkin toiseen joukko-osastoon
• haluat lykätä palveluksen aloittamista jostain muusta sinulle tärkeästä syystä

Vain aluetoimisto voi käsitellä edellä mainittujen syiden perusteella tehtyjä hakemuksia ja anomuksia 
riittävän ajoissa ennen palveluksen aloittamista. ÄLÄ POSTITA Panssariprikaatille MITÄÄN hakemuksia tai 
lääkärintodistuksia.

Jos olet jo aiemmin hakenut palveluksen aloittamisajankohdan muutosta, varmista, että olet saanut aluetoimistolta 
myönteisen päätöksen. Pelkkä hakemuksen jättäminen ei oikeuta jäämään saapumatta palvelukseen!

Lisätiedot varusmiespalvelukseen liittyen ylil Erno Peltomäki 0299 442 719 tai Minna Aarresuo 0299 442 751
tai sähköpostitse .

KIITOS VASTAAMISESTA KYSELYYN!

Panssariprikaatin verkkosivujen etusivulta

löytyy tulevan alokkaan infopaketti - tutustu siihen!

Infopakettiin pääset myös skannaamalla
oheisen QR- koodin älypuhelimellasi

Ennakkokyselyn osoite ja QR- koodi:



Panssariprikaatin koulutustarjonta 1/20
JOHTAJAKOULUTUS (347 vrk)

Johtaja: reservin upseeri (joukkueen-/jaoksenjohtaja /vast - valitaan aliupseerikursseilta 1. vaiheen jälkeen) 
tai reservin aliupseeri (ryhmänjohtaja / vast).

Panssarivaunun johtaja: on reservin aliupseeri, edellyttää B-ajokorttia eikä saa olla vakavia 
liikennerikkomuksia. Esimerkkejä vaunutyypeistä: taistelupsv, rynnäkköpsv, kuljetuspsv, viestipsv, 
silta-/raivauspsv, komentopsv, panssarihaupitsi.

Huollon johtajatehtävät: (ryhmänjohtaja / vast)
Esimerkiksi aseiden ja ampumatarvikkeiden huoltamiseen, varastointiin ja jakamiseen, elintarvikkeiden 
varastointiin, jakamiseen ja valmistamiseen, ajoneuvojen ja panssarivaunujen huoltamiseen ja korjaamiseen 
sekä poltto-/voiteluaineiden varastointiin ja jakamiseen liittyviä johtajatehtäviä. Potilaita hoitavan huoltopaikan 
johtajan tehtävä (lääkäri tai lääkintäaliupseeri).

MIEHISTÖKOULUTUS (255-347 vrk)

Panssarivaunumiehistö: Ajaja, ampuja, lataaja, tms. Ajajalla edellyttää B-ajokorttia, eikä vakavia 
liikennerikkomuksia. Esimerkkejä vaunutyypeistä: taistelupsv, rynnäkköpsv, kuljetuspsv, tykistöpsv, viestipsv, 
silta-/raivauspsv, komentopsv, panssarihaupitsi.

Sotilaskuljettajatehtävät: Yleiset vaatimukset: Vähintään B-luokan ajokortti, joka ollut voimassa 
vähintään kolme kuukautta ennen kuljettajakurssin alkua. Harjoittelun ja syventävän vaiheen tilanne ei 
vaikuta kuljettajakoulutukseen hakeutumiseen - puolustusvoimat hankkii ja maksaa tarvitsijoille koulutuksen. 
Liikennerikehistorian tulee olla kunnossa (tapauskohtainen harkinta), ei rattijuopumuksia, ei törkeitä 
liikenteenvaarantamisia. Sotilaskuljettajista koulutetaan myös moottorialiupseereita ja kuljetusupseereita. 
Sotilaskuljettajana sinulla on mahdollisuus saada perustason ammattipätevyyskoulutus ja hankkia BC-, 
BECE- tai BECEDE-luokan ajokortti siviiliin.

Työkonemiehiä koulutetaan sotilaskuljettajista (esim. maansiirtokoneet, traktori). Lisätietoja puhelimitse 
numeroista 0299 442 673 tai 0299 442 674.

Panssarivaunu- tai ajoneuvoasentaja: huoltaa ja korjaa panssarivaunuja tai pyöräajoneuvoja.

Sotilaspoliisikoulutus: Haastava koulutus ja laajasti erilaisia varuskunnan vartiointitehtäviä.
 Ei rikosrekisteriä.

Lääkintämiehen tehtävät: Monipuolinen koulutus lääkintäalan miehistötason tehtäviin.

AV, mallinnus ja multimedia: Saapumiserästäsi haetaan muutama tietoteknisten sovellusten 
osaaja erilaisten sovellusten kehittäjiksi, koodaajiksi, graafikoksi, valokuvaajaksi, videokuvaajaksi ja 3D
mallinnukseen (VBS). Mikäli sinulla on hankittuja valmiuksia, osaamista ja halukkuutta kyseisenlaisiin 
tehtäviin (miehistötehtävä, palvelusaika 255 vrk), niin tiedota tästä ennakkokyselyn “Vapaa sana” kohdassa. 
Kirjoita myös kokemuksistasi lyhyesti. Lopulliset valinnat tehdään hakemuksien ja testien avulla ennen 
valapäivää. Lisätietoja 0299 442 414 tai sähköpostitse kirsi.le

Maalennokkimies: Vaatimuksena kokemusta RC-laitteista tai drone lennokeista.
Moottoripyörälähetti: Edellyttää A-korttia ja ajokokemusta, valitaan useasta perusyksiköstä.
Miehistötehtävät: Panssarimies, panssaritykkimies, taistelupioneeri, panssarikranaatinheitinmies,
tulenjohtomies (tykistö), panssarijääkäri, ohjusmies / tykkimies (ilmatorjunta),
viestimies (johtamisjärjestelmä/ panssariviesti) sotilaskeittäjä,
täydennysmies (taisteluväline/ poltto- ja voiteluaine, vesi ja elintarvikkeet)

HUOM! Lyhyt palvelusaika 165 vrk, on vain 20%:lla saapumiserän vahvuudesta.

MIEHISTÖKOULUTUS (165 vrk)



Alokkaita vastaanottavat perusyksiköt 1/20
HELSINGIN ILMATORJUNTARYKMENTTI

JÄÄKÄRITYKISTÖRYKMENTTI

2. Ohjusilmatorjuntapatteri
Panssari-ilmatorjuntapatteri
Johtokeskuspatteri

Ei alokkaita
Ottaa alokkaita
Ottaa alokkaita

Panssarihaupitsipatteri Ottaa alokkaita
Panssarikranaatinheitinkomppania Ottaa alokkaita

Ottaa alokkaita
Ottaa alokkaita

Panssariviestikomppania
Johtamisjärjestelmäkomppania

HÄMEEN PANSSARIPATALJOONA

Panssarijääkärikomppania
Panssarivaunukomppania
Panssaripioneerikomppania
Sotilaspoliisikomppania Ottaa alokkaita

Ottaa alokkaita
Ei alokkaita
Ei alokkaita

ELEKTRONISEN SODANKÄYNNIN KESKUS Ei alokkaita

PAROLAN HUOLTOPATALJOONA

Autokomppania Ottaa alokkaita
1. Panssarihuoltokomppania Ei alokkaita

Ottaa alokkaita
Esivalitut alokkaat

2. Panssarihuoltokomppania
Puolustusvoimien varusmiessoittokunta

Vapaaehtoiseen naisten varusmiespalvelukseen hakeutuvat aloittavat palveluksensa: 
Panssari-ilmatorjuntapatteri, Panssariviestikomppania, Sotilaspoliisikomppania, 
2. Panssarihuoltokomppania, Puolustusvoimien varusmiessoittokunta (esivalitut). 


