
 

 

 

 

 

 

 

Försvarsmakten har tagit i bruk ett elektroniskt  
frågeformulär för rekryter. Punkterna 1 - 5 är lika för alla, medan punkt 6 gäller specifikt det 
truppförband du beordrats till, i detta fall Nylands brigad. Det tar ca 10 minuter att svara på 
frågorna i frågeformuläret. Observera att det är obligatoriskt för alla att svara! Dina svar 
behandlas konfidentiellt. 
 
Tjänstgöringen i Nylands brigad är mångsidig och utmanande. Grundutbildningen räcker sex 
(6) veckor och utbildningen är densamma i alla grundenheter under denna tid.  
Genom att välja de utbildningsalternativ i frågeformuläret som intresserar dig mest, kan du för 
din egen del inverka på den specialutbildning du får efter grundutbildningen. Vi strävar efter 
att beakta dina svar i så hög grad som möjligt då du väljs ut för en uppgift. Svaren utesluter 
dig inte från något alternativ - med andra ord kan ändringar vid behov göras ännu under 
tjänstgöringen. 
 
I beväringsinfon finner du ytterligare information om utbildningens innehåll och 
tjänstgöringstiderna, så läs igenom den innan du fyller i frågeformuläret. Mera information om 
detta frågeformulär hittar du också i beväringsinfon. Där får du säkert också svar på många 
av dina frågor. Eftersom Nylands brigad är ett svenskspråkigt truppförband finns 
Beväringsinfon endast på svenska. Du hittar den även på brigadens hemsidor. Det 
elektroniska frågeformuläret finns på adressen: 
 

  

https://asiointi.puolustusvoimat.fi/ 
 

Uudenmaan prikaatin (Nylands brigad) alokaskysely I/20 

 
 

 För att logga in och för att verifiera dig och dina uppgifter krävs Suomi.fi-
identifikation (bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt personkort).  

 Ifall du t.ex. bor utomlands och inte har finländska nätbankskoder att logga in med 
eller av andra orsaker inte kan logga in, kan du fylla i frågeformuläret för hand, men du 
bör då kontakta utbildningssekreterare Maria Lehtikangas (se kontaktuppgifter på 
följande sida).  

 Om det uppstår tekniska problem med själva frågeformuläret bör du kontakta  
asiointi.tuki@mil.fi för att få hjälp.  
 

 

 
Frågeformuläret bör besvaras elektroniskt under tiden 

 

21.10 - 31.12.2019 
 

(Länken öppnas 21.10.2019 kl. 16:00) 
 
 

KONTINGENT 1/20  

RYCKER IN 

MÅNDAG 6.1.2020 
 

https://asiointi.puolustusvoimat.fi/
mailto:asiointi.tuki@mil.fi


 
 
 
 
 

Om din regionalbyrå har ändrat tidpunkten för när du ska inleda tjänstgöringen till någon 
annan kontingent än 1/20 ska du lämna frågeformuläret obesvarat.  
 
 

 
 

Om du av en eller annan orsak känner att du inte klarar av att 
inleda din beväringstjänst i denna kontingent eller i Nylands 
brigad ska du kontakta din egen regionalbyrå snarast möjligt. 
Sådana orsaker kan t.ex. vara: 

 
• förändringar i hälsotillståndet (sjukdom, skada) som kan 

påverka din tjänstgöringsklass (A -> B, E eller C, B -> A, E eller 
C )  

• studierna är på hälft och i ett viktigt skede 
• svåra ekonomiska problem  
• beslut att söka till civiltjänst  
• beslut att söka till vapenfri tjänst 
• någon annan orsak till att du tror att du inte klarar av 

beväringstjänsten i det här skedet (t.ex. språksvårigheter) 
• erhållande av annat medborgarskap eller dubbelt 

medborgarskap  
 
Har du frågor om värnplikten i allmänhet: ring din egen 
regionalbyrås kundtjänst. Kontaktuppgifterna hittar du på 
www.forsvarsmakten.fi/se/ eller www.puolustusvoimat.fi. 

  
 

 
 
 
 
Ifall din egen regionalbyrås kundtjänst inte kan svara på dina frågor kan du vända dig 
till oss i Nylands brigad:  
 
       Utbildningssekreterare Maria Lehtikangas    0299 331707     maria.lehtikangas@mil.fi 

 Premiärlöjtnant Joakim Borgar 0299 331706 joakim.borgar@mil.fi  
 Socialkurator Jonas Streng   0299 331702 jonas.streng@mil.fi 

 Militärpastor Markus Weckström 0299 331704  markus.weckstrom@mil.fi 
 Idrottsofficer premiärlöjtnant  Harri Paukku    0299 331703     harri.paukku@mil.fi 

 Löjtnant Patric Westerlund   0299 331101     patric.westerlund@mil.fi 

 Beväringskommittén 0299 339101     vmtk.uudpr@gmail.com 

 Facebook-gruppen  NYLBR/UUDPR1/20 
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