
Sitoutuvan henkilön tiedot

Sitoumus
(toimitetaan aluetoimistoon)
Sitoumuksen osapuolet:
Puolustusvoimat ja sitoutuva henkilö

Etunimi Sukunimi Henkilötunnus

Osoite

Puhelin nro

Erityisosaaminen

Sähköposti

Postinumero ja postitoimipaikka Kotikunta

Sukupuoli Kansalaisuus ellei SuomiSiviilisääty

Ammatti Koulutus

naimaton

Ajokortti Puolustusvoimien ajoluvat

Koulutushaara

Voimassa olevat luvat ja oikeudet

Sotilasarvo Aselaji

Lähiomainen

A. Sitoudun koulutukseen maakuntajoukoissa. Maakuntajoukko

B. Sitoudun osallistumaan puolustusvoimista annetussa laissa ( / ) tarkoitettuihin virka-apu-tehtäviin sekä 
annettaessa virka-apua poliisille puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain (781/1980) mukaan. Olen 
tietoinen siitä, että virka-aputehtävää toteuttaessani olen rikoslain 45 luvun 1 § 1 momentin ja 2 momentin 1 
kohdan sekä 2 - 8 § säännösten alainen

C. Sitoudun valmiustehtävään vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 27 § tarkoittamassa 
tilanteessa (ei asevelvolliset)

D. Sitoudun osallistumaan puolustusvoimien vapaaehtoiseen harjoitukseen ja sen Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistykseltä tilaamaan koulutukseen

E. Jos virka-aputehtävä ulottuu Suomen rajojen ulkopuolelle, olen virka-aputehtävästä 
riippuen käytettävissä virka-apujoukossa

Kyllä Ei

F. Suostun siihen, että Puolustusvoimat saa tehdä minusta lain (177/2002 ) mukaisen perusmuotoisen 
turvallisuusselvityksen.

Kyllä Ei

Sitoumus alkaa Sitoumus päättyy
pv kk v pv kk v

Sitoumus alkaa Sitoumus päättyy
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Sitoumus alkaa Sitoumus päättyy
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Sitoumus alkaa Sitoumus päättyy
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mies nainen
Äidinkieli

naimisissa avoliitossa

Puolustusvoimat
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Puolustusvoimat on peruuttanut sitoumuksenne hyväksymispäätöksen

Sitoumus on Puolustusvoimien puolesta hyväksytty ja toinen kappale siitä on tallennettu tietojärjestelmään.

Sitoutuneen henkilön tunnistaminen

Ajokortti Passi Muu

Suostun siihen, että sitoumukseni perusteella minusta 
saadaan tallentaa asevelvollisuusrekisteriin tai 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen yllä kohdassa A 
mainitut tiedot. Puolustusvoimat ja Maanpuolustus-
koulutusyhdistys saavat käsitellä tietojani. Tiedot 
poistetaan rekisteristä viimeistään vuoden kuluttua siitä, 
kun sitoumusaikani on päättynyt.

Terveystiedot
Sitoudun ilmoittamaan puolustusvoimille tarpeelliset 
tiedot terveydentilastani palveluskelpoisuuden 
määrittämistä varten.

Sitoumuksen peruuttaminen
Tiedän, että minulla on halutessani oikeus peruuttaa 
tämä sitoumus siten, että peruutus tulee voimaan 
kuukauden kuluessa peruutusilmoituksesta. Sitoumusta 
ei kuitenkaan saa peruuttaa valmiuslain 2 §:ssä 
tarkoitettujen poikkeusolojen aikana.

Olen perehtynyt vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 
annetun lain mukaisiin sitoutuneiden  henkilöiden 
velvollisuuksiin ja oikeuksiin.
Olen velvollinen noudattamaan sotilasviranomaisen 
antamaa koulutuskutsua ja vastaavaa muuta määräystä, 
jollei laillista estettä ole. Jos harjoitus tapahtuu työaikana 
on tarvittaessa esitettävä työnantajan kirjallinen 
suostumus.
Minun on suoritettava tehtäväni asianmukaisesti ja 
viivytyksettä sekä noudatettava sen suorittamiseen 
liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Minun on käyttäydyttävä 
tehtävieni edellyttämällä tavalla.
En saa käyttää hyödykseni enkä luvatta ilmaista 
muille laissa vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa 
tarkoitettua tehtävää hoitaessani tietooni 
saamasta seikasta, josta laissa on säädetty 
salassapitovelvollisuus.
Huostaani saatuja varusteita säilytän huolellisesti ja 
palautan ne sitoumusajan päätyttyä takaisin. Olen 
velvollinen korvaamaan varusteilleni aiheutuneen 
vahingon, jos en ole noudattanut varusteiden 
säilyttämisessä tai käyttämisessä sellaista huolellisuutta, 
jota minulta olosuhteet huomioon ottaen voidaan 
kohtuudella vaatia.

Sitoumuksen hyväksyminen

Puolustusvoimat ei  ole hyväksynyt sitoumustaPuolustusvoimat on hyväksynyt sitoumuksen

Puolustusvoimien edustajan allekirjoitus
Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys

Sitoumuksen hylkäämisperustelut / perustelut sitoumuksen hyväksymispäätöksen
peruuttamisesta

Päätökseen, joka koskee sitoumuksen hyväksymistä tai hylkäämistä, ei saa hakea muutosta valittamalla.
Päätökseen, joka koskee sitoumuksen hyväksymispäätöksen peruuttamista, saa hakea muutosta valittamalla siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Sitoutuvan henkilön allekirjoitus
Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys

Oikeudet ja velvollisuudetRekisteröinti 
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