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OHJEITA KUTSUNTOIHIN 2023 
 
Kutsunnat alkavat tiistaina 15.8.2023. Kutsuntakuulutuksesta näet oman kutsuntatilaisuutesi, johon Sinun 
on Asevelvollisuuslain (1438/2007) mukaan osallistuttava. Viimeinen mahdollinen kutsuntapäivä on 
Turussa perjantaina 15.12.2023.  
Erillistä kutsua ei enää lähetetä, joten laita kuulutus talteen ja päivämäärä muistiin. 
 
Syksyn kutsuntaa varten sinun on mentävä lakisääteiseen terveystarkastukseen oheisen 
liitteen mukaisesti. Tarkastuksia ei tehdä kutsunnoissa. 
 
Kutsuntatilaisuudessa saat maanpuolustusta ja varusmiespalvelusta koskevaa tärkeää  
informaatiota, joka helpottaa palvelusajankohdan ja palveluspaikan valintaa. 
Kutsunnoissa kutsuntalautakunta ratkaisee lääkärin esityksestä palveluskelpoisuutesi. 
Kutsuntalautakunta päättää palvelukseen määräämiseen ja siitä vapauttamiseen liittyvät asiat. 
 
Katso tarkasti mihin aikaan sinun tilaisuutesi alkaa ja saavu ajoissa (vähintään 15 minuuttia ennen 
tilaisuuden alkua) kutsuntakuulutuksessa mainitulle kutsuntapaikalle. 
 
Palveluksen aloittamisajankohdat ovat vuosittain tammi- ja heinäkuu. 
Mikäli sinut todetaan palveluskelpoiseksi, tullaan sinut määräämään palvelukseen joko vuonna 2024 tai 
2025. Painavista syistä, esimerkiksi opintojen viivästymisen vuoksi voidaan sinut määrätä aloittamaan 
palveluksesi viimeistään heinäkuussa 2026. Jos opinnot jatkuvat vielä tämän jälkeen, voit myöhemmin 
hakea palveluksen aloittamisajankohdan siirtoa. 
 
Ilmoita aluetoimistolle mikäli 

- haluat osallistua kutsuntoihin eri päivänä tai toisella paikkakunnalla kuin mihin kutsuntakuulutuksen 
mukaan sinun pitäisi osallistua, 

- haluat osallistua jonkun muun aluetoimiston järjestämään kutsuntatilaisuuteen 
- tunnet, että vakaumuksen puolesta et voi osallistua seurakuntien tiloissa pidettävään 

kutsuntatilaisuuteen. 
 

Kääntöpuolella on piirros, josta selviää joukko-osastot, joihin Lounais-Suomen aluetoimistolla on 
kutsuntakiintiö. Vain näihin joukko-osastoihin voimme määrätä sinut palvelukseen.    
 
Kutsuntatilaisuudessa ei määrätä erikoisjoukkoihin, vaan niihin haetaan puolustusvoimien sähköisessä 
asioinnissa. Erikoisjoukot ovat: 
Elektronisen sodankäynnin joukot, erikoisrajajääkärit, hävittäjä- ja helikopteriapumekaanikot, ilmavoimien 
tilannevalvojat ja taistelunjohtajat, ilmavoimien sotilaskuljettajat sekä lentäjät, laskuvarjojääkärit, 
sukeltajat, Suomen kansainväliset valmiusjoukot, urheilukoulu sekä varusmiessoittajat. 
 
Täytä hakemus erikoisjoukkoihin osoitteessa https://asiointi.puolustusvoimat.fi 
Tietoja erikoisjoukoista: https://intti.fi/erikoisjoukot 
  
Erikoisjoukkoihin hakeutuminen ei oikeuta jäämään pois kutsuntatilaisuudesta. 
  
Täydentäviä tietoja: 
Liitteenä olevasta Varusmies -kirjasesta löydät vastaukset lähes kaikkiin palvelusta koskeviin kysymyksiin. 
Ennen kutsuntoja saat kotiin Ruotuväki-lehden kutsuntanumeron. Tutustu siihen tarkoin, siitä saat paljon 
hyvää ennakkotietoa. 
 
Lopuksi 
Henkilöllisyytesi toteamiseksi ota mukaasi ajokortti tai muu henkilötodistus. KÄÄNNÄ!       
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LISÄTIETOJA ANTAA 
 Lounais-Suomen aluetoimisto  
 Asiakaspalvelu        
 PL 69  Käyntiosoite: Rykmentintie 15, rakennus 1, B-rappu, Turku        
 20811 Turku 
 puh 0299 480190   
 lounais-suomenaluetoimisto@mil.fi 
 
 Puolustusvoimien websivut: www.puolustusvoimat.fi 
  
PALVELUSPAIKKAVAIHTOEHDOT: 
VALITSE NÄISTÄ! (Ainoastaan näihin voidaan määrätä palvelukseen kutsunnoissa) 
 
LOUNAIS-SUOMEN ALUETOIMISTON  KIINTIÖJOUKKO-OSASTOT VUOSINA 2024 - 2026 
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