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ANVISNINGAR FÖR UPPBÅDET 2023 
 
Uppbådet börjar tisdagen den 15.8.2023. I uppbådskungörelsen ser du det uppbådstillfälle som du enligt 
Värnpliktslagen (1438/2007) bör infinna dig på. Den sista lagenliga uppbådsdagen är  
i Åbo fredagen den 15.12.2023. 
Du får ingen särskild kallelse till uppbådet så kontrollera i uppbådskungörelsen när och var du skall 
infinna dig och lägg uppgifterna i minnet. 
 
För höstens uppbåd bör du delta i den lagstadgade hälsogranskningen enligt den bifogade 
bilagan. Hälsogranskningar görs inte vid uppbådet. 
 
Vid uppbådstillfället får du viktig information, som underlättar val av inryckningstid och tjänstgöringsplats 
samt om landets försvar och beväringstjänsten. 
Vid uppbådet bestämmer uppbådsnämnden på läkarens förslag din tjänstduglighetsklass. 
Uppbådsnämnden fattar beslut om inryckning i tjänst eller om befrielse från tjänstgöring. 
 
Granska noggrant var och när du skall infinna dig och kom i tid (minst 15 minuter före utsatt tid) till 
den i uppbådskungörelsen nämnda uppbådsplatsen. 
 
Inryckningstidpunkterna är årligen i januari och juli. 
Om du är tjänstduglig, kommer du att beordras att påbörja tjänstgöring år 2024 eller 2025. 
Av tunga skäl, till exempel på grund av pågående studier kan du bli beordrad att påbörja din tjänstgöring 
senast i juli 2026. 
Om studierna ännu fortsätter efter det, kan du senare ansöka om ändring av inryckningstidpunkten. 
 
Meddela till regionalbyrån ifall 

- du vill delta i uppbådet på en annan dag eller på en annan ort än den i vilken du enligt 
uppbådskungörelsen borde delta 

- du vill delta i någon annan regionalbyrås uppbåd 
- du känner att du av övertygelseskäl inte kan delta i ett uppbådstillfälle som arrangeras i  

församlingens utrymmen. 
 

På nästa sida finns en karta där de truppförband till vilka Sydvästra Finlands regionalbyrå har kvot är utsatta. 
Endast till dessa truppförband kan du beordras vid uppbådet.  
 
Vid uppbådstillfället beordras ingen till specialtrupper utan till dessa söker man genom försvarsmaktens  
elektroniska kundtjänst. Specialtrupperna är:  
Elektroniska krigsföringstrupperna, specialgränsjägarna, stridsplan & helikoptermekaniker, flygvapnets 
lägesövervakare & stridsledare, flygvapnets militärförare samt piloter, fallskärmsjägare, dykare, Finlands 
internationella beredskapstrupperna, idrottsskolan & beväringsmusiker. 
 
Fyll i ansökan till specialtrupper på adressen: https://asiointi.puolustusvoimat.fi 
Information om specialtrupper: https://intti.fi/sv - på väg till milin - uppgifter som söks före tjänstgöringen 
 
Om du redan före uppbådet har sökt till någon specialtrupp berättigar det dig inte att utebli från 
uppbådet. 
 
Kompletterande information: 
I den bifogade broschyren ”Beväring” hittar du svar på nästan alla frågor angående tjänstgöringen. Före 
uppbådet får du per post hem tidningen Ruotuväkis uppbådsnummer. Bekanta dig noggrant med den,  
i den får du mycket god förhandsinformation. 
 

                                                                                                                                                VÄND! 
 

 

 

https://asiointi.puolustusvoimat.fi/
https://intti.fi/sv
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Till slut: 
För att styrka din identitet och körkortsklass bör du ta med körkort eller annat identitetsbevis. 
 
TILLÄGGSUPPGIFTER  GES  AV 
                     Sydvästra Finlands regionalbyrå   
                     Kundtjänst    
                     PB 69                        besöksadress: Regementsvägen 15, byggnad 1, B-trappan, Åbo 
                     20811 ÅBO     
                     tel 0299 480190  
                     lounais-suomenaluetoimisto@mil.fi 
 
                     Försvarsmaktens websidor: www.forsvarsmakten.fi  
 
TJÄNSTGÖRINGSALTERNATIVEN: 
VÄLJ UR DOM HÄR! (Vi kan endast beordra till dessa truppförband under uppbådet) 
 
 
 
SYDVÄSTRA FINLANDS REGIONALBYRÅS KVOT TRUPPFÖRBAND UNDER ÅREN 2024-2026 

 
 
 
 
 
 

NIINISALO 

SÄKYLÄ 

ÅBO 

DRAGSVIK 
OBBNÄS 

NYLANDS 
BRIGAD  

           BJÖRNEBORGS BRIGAD  
               

KUSTBRIGADEN  

http://www.forsvarsmakten.fi/

	ANVISNINGAR FÖR UPPBÅDET 2023
	Granska noggrant var och när du skall infinna dig och kom i tid (minst 15 minuter före utsatt tid) till den i uppbådskungörelsen nämnda uppbådsplatsen.
	Inryckningstidpunkterna är årligen i januari och juli.
	Om du är tjänstduglig, kommer du att beordras att påbörja tjänstgöring år 2024 eller 2025.
	Av tunga skäl, till exempel på grund av pågående studier kan du bli beordrad att påbörja din tjänstgöring senast i juli 2026.
	Om studierna ännu fortsätter efter det, kan du senare ansöka om ändring av inryckningstidpunkten.
	Kompletterande information:
	I den bifogade broschyren ”Beväring” hittar du svar på nästan alla frågor angående tjänstgöringen. Före uppbådet får du per post hem tidningen Ruotuväkis uppbådsnummer. Bekanta dig noggrant med den,
	i den får du mycket god förhandsinformation.
	VÄND!
	Till slut:
	För att styrka din identitet och körkortsklass bör du ta med körkort eller annat identitetsbevis.
	TILLÄGGSUPPGIFTER  GES  AV
	Sydvästra Finlands regionalbyrå
	Kundtjänst
	PB 69                        besöksadress: Regementsvägen 15, byggnad 1, B-trappan, Åbo
	20811 ÅBO
	Försvarsmaktens websidor: www.forsvarsmakten.fi
	TJÄNSTGÖRINGSALTERNATIVEN:
	VÄLJ UR DOM HÄR! (Vi kan endast beordra till dessa truppförband under uppbådet)

