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ENNAKKOKYSELY VARUSMIESPALVELUSTA VARTEN 

 
1. Yleistä 

 
Ennakkokyselyn tarkoituksena on selvittää halukkuutesi eri koulutusvaihtoehtoihin 
sekä fyysisen kuntosi tilanne. Päämääränä on sijoittaa sinut jo ennakolta haluama-
si koulutusvaihtoehdon mukaiseen perusyksikköön ja fyysisen toimintakyvyn edel-
lyttämään koulutusjoukkueeseen. Vastauksesi otetaan huomioon perusyksikköäsi, 
joukkuettasi sekä palvelustehtävääsi valittaessa. Vastauksesi eivät kuitenkaan ole 
lopullisesti sitovia, vaan lopulliset palvelustehtävähalukkuudet kysytään vielä pe-
ruskoulutuskauden aikana. 

Kyselyyn pyydetään vastaamaan ensisijaisesti Puolustusvoimien asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi.puolustusvoimat.fi/. Palveluun tunnistaudutaan verkko-
pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Jokaisella 
joukko-osastolla on palvelussa omat kyselynsä.  
Huom! Alokaskysely avautuu 2 kk ennen palveluksen alkua. 

Mikäli et voi vastata sähköiseen kyselyyn, täytä ennakkokysely varusmiespalvelus-
ta varten Puolustusvoimat.fi-verkkosivustolta kohdasta Asiointi -> Lomakkeet. Pa-
lauta kysely osoitteeseen: 

Suojauskomppania 
PL 5 
70901 TOIVALA 

Vastaa kyselyyn viimeistään 17.6.2022, jolloin pystymme hyödyntämään antamiasi 
tietoja, kun muodostamme joukkueita ja valitaan palvelustehtäväsi. 

Tutustu koulutushaaroihin ja palvelustehtäviin internet sivulla 
https://ilmavoimat.fi/karjalan-lennosto mistä löydät myös alokasoppaan ladattavaksi 
ja luettavaksi. 

Kyselyyn liittyvissä kysymyksissä tai ongelmatilanteissa, ota yhteyttä joukko-
osastoon: karjalanlennosto@mil.fi 

Huom! Jos aluetoimistosi on ennen tämän kyselyn saapumista siirtänyt tai 
jostain muusta syystä peruuttanut palveluksesi aloittamisen tässä saapu-
miserässä niin jätä kysely palauttamatta. 

Ennakkokyselyssä kysyttävät tiedot kuuluvat henkilötietojen käsittelystä Puolustus-
voimissa annetun lain (332/2019) 4 §:n 1. momentin 1. kohdassa tarkoitettuun 
asevelvollisrekisteriin. Asevelvollisrekisterin rekisterinpitäjä on saman säännöksen 
3. momentin perusteella Pääesikunta. Asevelvollisrekisterin käyttötarkoituksesta 
säädetään henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 5 §:ssä. 
Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan sitä, mitä on säädetty henkilötietojen käsitte-
lystä Puolustusvoimissa annetun lain lisäksi henkilötietojen käsittelystä rikosasiois-
sa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettua lakia 
(1054/2018) sen 10 §:n 2. momenttia, 54 §:ä ja 7 lukua lukuun ottamatta. 

https://asiointi.puolustusvoimat.fi/
https://ilmavoimat.fi/karjalan-lennosto
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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! 
 
Asevelvollisuuslain (1438/2007) 31 § mukaan palveluksen aloittamisajankohtaa 
voidaan asevelvollisen hakemuksesta muuttaa, jos se on asevelvolliselle erittäin 
tarpeellista: 
1) ammattiin valmistumisen vuoksi; 
2) opiskelun vuoksi; 
3) taloudellisten asioiden järjestämisen vuoksi; tai 
4) muun erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi. 
 
Myös palveluspaikkaa voidaan asevelvollisen hakemuksesta muuttaa, jos se on 
asevelvolliselle erittäin tarpeellista erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi. 
 
Edellä tarkoitettuja palvelusajan ja palveluspaikan muutosta haetaan kirjallisesti 
aluetoimistolta. Hakemukseen on liitettävä selvitys 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta 
perusteesta. Edellä tarkoitettu hakemus ei ole pätevä syy jäädä pois palveluk-
sesta. 
 
Lisäksi, jos olet kutsuntojen jälkeen hakeutunut erikoisjoukkohaussa johonkin 
erikoisjoukkoon tai erikoiskurssille, niin ole myös yhteydessä aluetoimistoosi 
mahdollisen palveluksen aloitusajankohdan muutoksen vuoksi. 
 
Oman aluetoimistosi on: 
 
 
Puolustusvoimat 
Pohjois-Savon aluetoimisto 
PL 1080 
70111 KUOPIO 
Puh 0299 435 000 
pohjois-savonaluetoimisto@mil.fi 
 
 


