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1 Yleistä 

Tällä asiakirjalla ohjeistetaan Ilmasotakoulussa suoritettavat Ilmavoi-
mien aliupseerikoulun erikoiskurssilinjojen (lentotekninen linja ja johto-
keskuslinja) valinnat. Valintojen päämääränä on valita oppilaita, joilla 
on riittävät henkiset ja fyysiset edellytykset menestyä ilmavoimien eri-
koiskursseilla. Lisäksi valinnan aikana pyritään selvittämään hakijoiden 
motivaatiota ja suhtautumista sotilastehtäviin niin, että mahdollisimman 
suuri osa kurssilaisista olisi asenteiltaan rekrytoitavissa jatkokoulutuk-
seen ilmavoimiin ja muihin Puolustusvoimien tehtäviin. 

Ilmasotakoulun johtaja omistaa Ilmavoimien erikoiskurssien valintapro-
sessit. Ilmasotakoulun valintapäällikkö vastaa Ilmavoimien aliupseeri-
kurssin erikoiskurssilinjojen valinnoista ja johtaa valintaprosessiin liitty-
vät järjestelyt Ilmasotakoulussa. Valintasihteerinä toimii Rekrytointisek-
torin valintasihteeri ja hän vastaa valintoihin liittyvästä hakemusten kä-
sittelystä, yhteydenpidosta hakijoiden ja yhteistyötahojen kanssa, sekä 
muusta valintoihin liittyvästä toimistotyöstä. 

Valinnat toimeenpannaan Ilmasotakoulun (ILMASK), Sotilaslääketie-
teen keskuksen Luonetjärven terveysaseman (LUOTERVAS) ja Puo-
lustusvoimien tutkimuslaitoksen toimintakykyosaston (PVTUTKL TO-
KYOS) yhteistyönä. 

Lentotekninen linja toimeenpannaan kaksi kertaa vuodessa (tammi-
kuun ja heinäkuun saapumiserät) ja johtokeskuslinja kerran vuodessa 
(heinäkuun saapumiserä). Linjojen tavoitevahvuudet käsketään Ilma-
voimien toimintakäskyn joukkotuotanto-osiossa. 

1.1 Sijaisuudet ja esteellisyys 

Sijaisuudet määräytyvät työjärjestysten ja normaalien sijaisuusjärjeste-
lyiden mukaisesti. 

Mikäli joku valintojen päätöksentekoon tai niiden valmisteluun osallistu-
vista tunnistaa olevansa esteellinen (asianosaisjäävi, avustus- ja edus-
tusjäävi, intressijäävi, palvelussuhde- ja toimeksiantojäävi, yhteisöjäävi, 
ohjaus- ja valvontajäävi tai esteellisyyden yleislausekkeen perusteella 
jäävi), tulee hänen jäävätä itsensä koko valintaprosessista, kunnes es-
teellisyyden peruste on poistunut. Esteellisyysperusteet on avattu tar-
kemmin hallintolaissa. 
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2 Ilmavoimien aliupseerikoulun erikoiskurssilinjojen (lentotekninen linja ja 
johtokeskuslinja) valintojen toteuttaminen 

2.1 Valmistelevat toimenpiteet 

Valintasihteeri vastaa sähköisen haun avaamiseen liittyvistä toimenpi-
teistä. 

Valintapäällikkö laatii saapumiserittäin tätä asiakirjaa täydentävän valin-
takäskyn, jossa käsketään muun muassa valintojen aikataulu sekä 
mahdolliset erityishuomiot hakuun liittyen. 

2.2 Hakumenettely 

Päämenetelmänä Ilmavoimien aliupseerikurssin erikoiskurssilinjoille ha-
keutumisessa on vuonna 2017 käyttöönotettu sähköinen asiointi. Poik-
keustapauksissa sähköisen haun sijasta voidaan käyttää paperista ha-
kulomaketta. Paperiset hakemukset lähetetään Ilmasotakouluun valin-
tasihteerille. Ohjeet hakeutumiseen liittyen löytyvät internetistä osoit-
teesta https://intti.fi/ilmavoimien-erikoiskurssit 

Erikoiskurssilinjoille hakeutuvat naiset lähettävät sähköisen hakulomak-
keen lisäksi hakemuksen naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta 
omaan aluetoimistoonsa. 

Hakuaika Ilmavoimien aliupseerikurssin erikoiskurssilinjoille päättyy 
vuosittain heinäkuun saapumiserään 1.3. mennessä ja tammikuun saa-
pumiserään 1.9. mennessä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomi-
oida. 

Ohjeita jo palveluksensa aloittaneille hakijoille: 

On tärkeää huomioida, että erikoiskursseille hakevan varusmiespalve-
lusta jo suorittavan hakijan palvelus ei saa päättyä, toisin sanoen hakija 
ei saa kotiutua, ennen kurssin aloitusta. Tilanteissa, joissa palvelus on 
loppumassa ennen kurssin alkua ja valinnat ovat vielä kesken, tulee 
hakijan hakea omasta joukko-osastostaan lomaa pakottavasta henkilö-
kohtaisesta syystä (HSL) siihen asti, kunnes hän mahdollisesti jatkaa 
palvelusta Ilmasotakoulussa. Mikäli HSL-päivät eivät riitä erikoiskurs-
silla palveluksen aloittamisen ajankohtaan saakka, tulee varusmiespal-
velusta suorittavan hakea palveluksen aloittamisajankohdan siirtoa 
joukko-osastosta, jossa palvelee. Suositellaan, että hakija kuitenkin jat-
kaa aiempaa palvelustaan siihen saakka, kunnes palvelusaikaa on jäl-
jellä 1 vrk. Tämä siksi, että mikäli hakija karsiutuu valintatesteissä tai ei 
tule valituksi kurssille, voi hän tuon jäljellä olevan päivän aikana hoitaa 
kotiutukseen liittyvät toimet loppuun omassa joukko-osastossaan. 

Valintatilaisuuteen osallistuville varushenkilöille ei ole välttämättä mah-
dollista järjestää komennuksen edellyttämiä majoitus-, ruokailu- tai 
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valvontamahdollisuuksia. Tarvittaessa palveluksessa olevat käyttävät 
testeihin vapaata muusta palveluksesta (VMP), henkilökohtaista lomaa 
(HL) tai lomaa pakottavasta henkilökohtaisesta syystä (HSL) edellä 
mainitussa järjestyksessä. 

2.3 1. valintavaihe 

Ensimmäisessä valintavaiheessa valitaan valintatilaisuuteen (2. valinta-
vaihe) kutsuttavat hakijat. 

Ensimmäiseen valintavaiheeseen osallistuvat Ilmasotakoulun valinta-
päällikkö, Luonetjärven terveysaseman lääkäri sekä valintasihteeri. Tar-
vittaessa valinnassa konsultoidaan lentoteknisen alan asiantuntijaa ja 
johtokeskusalan asiantuntijaa. Ajallisesti ensimmäinen valintavaihe al-
kaa heti hakuajan päätyttyä ja kestää 1- 2 kuukautta. 

Hakutietojen saavuttua valintasihteeri siirtää tiedot valintatiedostoon.  

Ne hakutiedot, joissa ilmoitetaan terveydellisesti mahdollisesti karsivia 
tekijöitä, toimitetaan Luonetjärven terveysaseman lääkärille. Lääkäri 
päättää hakijan ilmoittamien tietojen perusteella lääketieteellisin perus-
tein hyväksyttävistä ja hylättävistä hakijoista. Epäselvissä tapauksissa 
hakijalta voidaan pyytää lisäselvityksiä terveydentilaa koskien, tai pyy-
tää aluetoimistolta hakijan lääkärintodistus. 

Hakemuksia ei palauteta hakijoille. Hakutietojen ja lääkärinlausuntojen 
perusteella karsiutuneille ilmoitetaan karsiutumisesta sähköpostilla. 

ILMASK:n valintapäällikkö ratkaisee, täyttääkö hakija asetetut valinta-
vaatimukset. Terveyteen liittyvissä asioissa päätöksen tekee valintoihin 
osallistuva lääkäri. 

Lentoteknisen linjan ja johtokeskuslinjan valintavaatimukset 

- Hakijan tulee olla 18-vuotias ennen kurssin alkua 
- Hakijalla tulee olla Ilmavoimien erikoiskurssiin liittyvän varusmies-

palveluksen alkaessa kelpoisuus hakea Maanpuolustuskorkeakou-
luun: 

o Ylioppilastutkinto (lukion päättötodistus ei riitä) 
o International Baccalaureate-tutkinto (IB) 
o Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB) 
o Reifeprüfung-tutkinto (RP) 
o Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammat-

titutkinto 
o Ulkomaalainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa 

kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin 
o Oppisopimuskoulutus 



 Ilmasotakoulu Ohje 8 (16) 

Esikunta HS804 

TIKKAKOSKI  

  

   
 

 
 
 
 
 
 

o Hakijan on esitettävä hyväksytty tutkintotodistus ennen eri-
koiskurssiin liittyvän varusmiespalveluksen alkua. (Saapu-
miserän palveluksenaloittamispäivästä riippuen IB-tutkintoto-
distukset eivät välttämättä valmistu ennen palveluksen alkua. 
IB-todistusten osalta riittää, että todistus toimitetaan mahdol-
lisimman pian todistuksen saamisen jälkeen. Mikäli tutkinto ei 
valmistu aiotusti, erikoiskurssi keskeytetään kyseisen henki-
lön osalta ja henkilö siirretään muihin tehtäviin.) 

o Edellä mainittuihin tutkintoihin tähtäävän koulutuksen viimei-
sellä luokalla opiskeleva voi hakeutua, mikäli hän täyttää 
edellä mainitut tutkintokriteerit ennen palveluksen alkua 

- Hakija on Suomen kansalainen ja hallitsee riittävällä tasolla suomen 
kielen 

- Hakija on henkisen ja fyysisen kuntonsa, terveytensä sekä elämän-
tapojensa puolesta koulutukseen sopiva 

- Hakijan tulee täyttää palveluskelpoisuusluokka A:n vaatimukset 
- Hakijalla tulee olla tarkka väriaisti (tutkitaan päivänvalolampun va-

lossa Ishiharan tauluilla) 
- Hakijan näöntarkkuus tulee olla Landoltin C-taululla (5m) vähintään 

1,0 kummassakin silmässä erikseen; silmälasit sallitaan, lasien vah-

vuus ≤± 5 diopteria) 
- Hakijan näkökenttien tulee olla normaalit sormiperimetrialla tutkit-

tuina 
- Hakijan kuuloluokka tulee olla l-ll 
- Hakijalla ei saa olla voimakkaasti oireilevia allergioita 

Opintojen vaikutus valintaan: 

Todistuksesta huomioitavat aineet ovat: 

- äidinkieli 
- matematiikka  
- englanti 

Todistusnumerot tarkastellaan valinnassa lukion, ammatillisen koulu-
tuksen tai muun vaadittavan koulutuksen päättötodistuksesta. Mikäli 
hakijalla on koulu vielä kesken, käytetään arvosanana aineeseen liitty-
vien kurssien arvosanojen keskiarvoa. Samoin toimitaan, mikäli päättö-
todistuksessa ei ole erikseen ilmoitettu äidinkielen, matematiikan ja 
englannin numeroa. Arvosanat pyöristetään lähimpään kokonaislukuun 
ja pisteytetään jäljempänä esitetyllä tavalla. 

Koulutodistuksesta arvioitavan yksittäisen aineen pistemäärä 1 voidaan 
katsoa hylkäysperusteeksi Ilmasotakoulun valintapäällikön päätöksellä. 

Ensimmäisen valintavaiheen läpäisyyn vaadittavaa todistuspistemää-
rää ei aseteta tässä asiakirjassa. Ilmasotakoulun valintapäällikön pää-
töksellä todistuspisteraja voidaan kuitenkin asettaa hakukohtaisesti 
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huomioiden hakijoiden kokonaismäärä. Mikäli todistuspisteraja asete-
taan, korotettu pistemäärä vaaditaan myöhemmin myös kurssivalintaan 
kyseisessä haussa. 

Paremmuusjärjestyksen loppupisteiden mennessä useamman hakijan 
kanssa tasan ratkaisee 1. matematiikasta, 2. englannista ja 3. äidinkie-
lestä saatavat pisteet. 

Numerot pisteytetään alla olevan taulukon mukaisesti. Jos jokin arvo-
sana puuttuu todistuksesta, merkitään sen arvoksi nolla. Lukion laa-
jasta matematiikasta lisätään 2 pistettä todistuspisteisiin. 

 

 
 

 

 

M 

Mikäli hakija on kirjoittanut äidinkielen tilalla suomen toisena kielenä, 
saa kyseisestä arvosanasta yhden todistuspisteen vähemmän kuin 
vastaavasta äidinkielen numerosta. 

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen arvosanojen rinnastaminen lukion 
arvosanoihin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulkomailla tai kansainvälisissä kouluissa opiskelleiden koulutodistusten 
korkeakoulukelpoisuutta arvioitaessa valintaorganisaatio ottaa epäsel-
vissä tapauksissa yhteyttä Opetushallitukseen Ammatillisen koulutuk-
sen ja tutkintojen tunnustamisen yksikköön. Mikäli ulkomaisten tai 

Lukio/vast koulutus  
(arvosana) 

10  9    8    7    6    5    4    

Ammatillinen koulutus  
(arviointiasteikko 1-5) 

  5 4 3 2 1 

Ammatillinen koulutus  
(arviointiasteikko 1-3) 

  3  2  1 

Todistuspisteet 5 5 4 3 2 1 0 

Suomalaisen lu-
kion todistuspis-

teet 

IB-todistus-
pisteet 

RP-  
todistuspis-

teet 

EB-todistus-
pisteet 

10 7 15-13 10.00-9.00 

9 6 12-10 8.95-8.00 

8 5 9-8 7.95-7.00 

7 4 7 6.95-6.00 

6 3 6-5 5.95-5.00 

5 2 4 4.95-4.00 
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kansainvälisten koulujen arvosanat poikkeavat edellä esitetyistä, tekee 
valintapäällikkö päätöksen todistuspisteiden rinnastettavuudesta. 

2.4 2. valintavaihe  

Valintojen toinen vaihe käsittää lähtökohtaisesti Tikkakoskella järjestet-
tävän valintatilaisuuden. Valintatilaisuus kestää yhden päivän hakijaa 
kohden. Ilmasotakoulu ei järjestä majoitusmahdollisuutta valintatestei-
hin osallistuville hakijoille. 

Valintatilaisuus pyritään järjestämään kahden kuukauden sisällä haku-
ajan päättymisestä. Valintatilaisuuden järjestelyistä vastaa Ilmasota-
koulun esikunnan Koulutusosasto. Ilmasotakoulun Koulutuskeskus ni-
meää valintatilaisuuteen lentoteknisen alan asiantuntijan ja Koulutuspa-
taljoona nimeää valintatilaisuuteen johtokeskusalan asiantuntijan. Ilma-
sotakoulun yksiköistä käsketään tilaisuuteen hakijoiden haastattelijoita 
sekä kuntotestaajat. 

Valintatilaisuus käsittää seuraavat osakokonaisuudet: 

- psykologiset testit (sisältävät varusmiesten peruskokeet P1 ja P2b 
sekä persoonallisuus- ja kykytestejä) 

- lihaskuntotesti 
- haastattelu 
- näkö- ja värinäkötesti 
- lääkärintarkastus niille naishakijoille, joiden palveluskelpoisuusluok-

kaa ei ole vielä määrätty 
- valintatilaisuuden aikana hakijoita pyydetään täyttämään sakko- ja 

rangaistuskysely ja antamaan suostumus huumausaineen käyttöä 
selvittävään tutkimukseen 

Valintatilaisuudessa olleista pyydetään rikos- ja sakkorekisterit oikeus-
rekisterikeskuksesta. 

Psykologiset testit 

Valintatilaisuudessa kaikille hakijoille toteutettavilla soveltuvuustesteillä 
arvioidaan hakijoiden soveltuvuutta erikoiskurssilinjojen tehtäviin tie-
donkäsittelykyvyn ja persoonallisuuden ominaisuuksien suhteen. 
PVTUTKL TOKYOS on määritellyt valintatilaisuudessa käytettävät tes-
tit, joiden perusteella se antaa hakijoista lausuntonsa. Mikäli hakija on 
muille erikoiskursseille hakiessa tehnyt osan testeistä, näiden uudel-
leen suorittamisesta päätetään tapauskohtaisesti. PVTUTKL TOKYOS 
vastaa mahdollisten aikaisempien testitulosten huomioonottamisesta 
soveltuvuuslausuntoa laatiessaan. Luki- tai oppimisvaikeuksien vaiku-
tusta Peruskokeissa suoriutumiseen ei hyvitetä. 

P-kokeiden rajat ovat seuraavat: 
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- Peruskoe 1:n (P1) osalta valinta aliupseerikurssin erikoiskursseille 
edellyttää vähintään P1-arvoa 4  

- Peruskoe 2b:n (P2b) osalta valinta aliupseerikurssin erikoiskursseille 
edellyttää vähintään P2-arvoa 2  

- Mikäli PVTUTKL TOKYOS esittää hakijoita hyväksyttäväksi edellä 
mainittua pienemmillä P-kokeen arvoilla soveltuvuusarviointiin perus-
tuen, voidaan hyväksyttäväksi esiteltävien osalta rajaa pienentää yh-
dellä arvolla Ilmasotakoulun valintapäällikön päätöksellä. Tämä asia 
on tuotava erikseen esille esittelyssä Ilmasotakoulun johtajalle. 

Psykologisen soveltuvuusarvioinnin yhteydessä on huomattava, että ar-
vioinnissa ei ole mahdollista kartoittaa henkilön elämäntilannetta, histo-
riaa, käyttäytymistä ja persoonallisuutta kaiken kattavasti, joten arvioin-
titulos on suuntaa antava ja se on suhteutettava muihin henkilöstä saa-
taviin tietoihin. 

Hakijan soveltuvuus ilmoitetaan seuraavan lausuntoluokituksen mu-
kaan: 

S + Henkilö soveltuu tehtävään erittäin hyvin. Hän on keskitasoa 
selvästi parempi ehdokas. Hän täyttää asetetut vaatimukset 
erinomaisesti. 

 
S (+) Henkilö soveltuu tehtävään hyvin. Hän on keskitasoa pa-

rempi ehdokas. Hän täyttää asetetut vaatimukset vähintään 
kohtalaisesti. Lisäksi joidenkin vaatimusten suhteen hänellä 
on selkeitä vahvuuksia. 

 
S Henkilö soveltuu tehtävään. Hän on keskitasoinen ehdokas. 

Hän täyttää asetetut vaatimukset kohtalaisesti. Hänellä voi 
olla myös joidenkin vaatimusten suhteen heikkouksia, mutta 
tällöin niitä kompensoivat vastaavasti selvät vahvuudet tois-
ten vaatimusten suhteen. 

 
S (-) Henkilö soveltuu tehtävään hieman keskitasoa heikommin. 

Hän ei täytä jotain tehtävässä menestymisen kannalta tär-
keää vaatimusta, mutta hänellä saattaa myös olla joitakin 
vahvoja alueita. Henkilö voidaan valita kurssille, jos on tar-
vetta. 

 
S - Henkilö soveltuu tehtävään heikosti. Hän ei täytä useampaa 

tehtävässä menestymisen kannalta tärkeää vaatimusta. Hä-
nen valintaansa liittyy selvä riski, minkä vuoksi henkilön va-
linta ei ole suositeltavaa. 

 
HYL Henkilö ei sovellu kyseiseen tehtävään. Hän ei täytä tehtä-

vän perusvaatimuksia. Hänen valintaansa liittyy niin selviä 
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riskejä, ettei sitä voi suositella. 

Erikoiskurssilinjojen osalta psykologisten soveltuvuusvaatimusten tulee 
täyttyä vähintään lausuntoluokan S mukaisesti. Ilmasotakoulun valinta-
päällikön päätöksellä voidaan hyväksyttäväksi esitellä myös S (-) arvi-
olla olevaa henkilöä. Tällöin päätöksenteossa tulee huomioida valinta-
psykologin hakijakohtainen lausunto. 

Lihaskuntotesti 

Lihaskuntotesti sisältää vauhdittoman pituushypyn, istumaannousun ja 
etunojapunnerruksen. Vauhdittomassa pituushypyssä sallitaan kolme 
yritystä. Istumaannousussa sekä etunojapunnerruksissa suoritetaan 60 
sekunnin maksimitoistomäärä. Oikeat suoritustekniikat näytetään ja 
opetetaan ennen testien suoritusta. Testaaja valvoo suoritustekniikoi-
den puhtautta testin aikana ja hyväksyy ohjeiden mukaiset toistot. Pis-
teytyksessä käytetään seuraavaa arvosteluasteikkoa: 

Pisteet 
Vauhditon  

pituushyppy Istumaannousu Etunojapunnerrus 

5,00 260 46 40 

4,75 255 45 39 

4,50 250 44 38 

4,25 245 43 37 

4,00 240 42 36 

3,75 235 41 35 

3,50 230 40 34 

3,25 225 39 33 

3,00 220 38 32 

2,75 215 37 31 

2,50 210 36 30 

2,25 205 35 29 

2,00 200 34 28 

1,75 195 33 27 

1,50 190 32 26 

1,25 180 29 23 

1,00 170 26 20 

0,75 160 23 17 

0,50 150 20 14 

Lihaskuntotestin tulos saadaan laskemalla yhteen kolmen osion pisteet.  

Tullakseen valituksi hakijan on saavutettava lihaskuntotestistä vähin-
tään 6 pistettä ja jokaisesta osatestistä vähintään 0,5 pistettä.  

Hakijan lihaskuntotestaus voidaan siirtää tehtäväksi myöhemmin, mikäli 
hakija esittää lääkärintodistuksen, josta käy ilmi perusteltu syy siirrolle. 
Lihaskuntotesti on kuitenkin tehtävä ennen valintakokousta. Hakija, 
jonka testi siirretään, on velvollinen saapumaan käsketylle testauspai-
kalle hänelle ilmoitettuna aikana, tai muuten hänen hakunsa keskeyte-
tään. 
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Haastattelu 

Ilmasotakoulun yksiköt nimeävät haastattelijat tarvittava koulutustausta 
huomioiden. Haastattelun tärkeimpänä tavoitteena on selvittää ovatko 
hakijan arvot, asenne ja motivaatio koulutukseen sopivat. Haastattelun 
aikana haastattelija tarkastelee haastateltavasta seuraavia asiakoko-
naisuuksia:  

- hakijan asenne ja motivaatio koulutukseen 
- yleisvaikutelma hakijan luonteesta ja yhteistyövalmiuksista 
- arvio hakijan soveltuvuudesta johtajakoulutukseen 

 
Haastattelulomake toimitetaan soveltuvuusarviota tekevälle psykologille 
ja kopiona valintakokoukseen osallistuvalle, kyseisen linjan, asiantunti-
jalle. 

2.5  Oppilaiden hyväksyminen kurssille 

Valinnat kurssille tehdään sopivuuslausunnon, haastattelun ja lihaskun-
totestin perusteella huomioiden mahdolliset lääketieteelliset tekijät ja 
rikkeet. Tarkoituksena on valita hakijoista parhaiten kurssille sopivat 
oppilaat ja mahdollisesti henkilöitä varasijoille. 

Esiteltäväksi valittavat hakijat päätetään valintakokouksessa, johon osal-
listuvat: 

- Ilmasotakoulun valintapäällikkö (puheenjohtaja) 
- Lentoteknisen linjan asiantuntija (KOULKESK) 
- Johtokeskuslinjan asiantuntija (KOULP) 
- Valintapsykologi 
- Valintasihteeri 

Valintapäällikön päätöksellä valintakokoukseen voidaan ottaa myös 
muita valintoihin liittyviä asiantuntijoita. 

Puoltojärjestys määritetään valintakokouksessa valintojen aikana kerät-
tyjen tietojen perusteella. Puoltojärjestyksen vaikuttavat soveltuvuus-
luokituksen, haastattelun, kouluarvosanojen ja fyysisen kunnon sekä 
terveystietojen lisäksi myös henkilön riketiedot. Valinnoissa voidaan 
käyttää myös aikaisempien hakukertojen tai muissa erikoisjoukko-
hauissa kerättyä valintadataa.   

Valintasihteeri valmistelee valintakokouksen pohjalta päätösasiakirjan. 
Samassa päätösasiakirjassa esitellään myös Ilmavoimien sotilaskuljet-
tajakurssin valinnat. Ilmasotakoulun johtaja hyväksyy oppilaat Ilmavoi-
mien aliupseerikoulun erikoiskurssilinjoille valintapäällikön esittelystä. 

Mikäli saapumiserää kohden on enemmän soveltuvia hakijoita kuin 
mitä on paikkoja, voidaan soveltuvat hakijat valita seuraavaan saapu-
miserään hakijan suostumuksella. 



 Ilmasotakoulu Ohje 14 (16) 

Esikunta HS804 

TIKKAKOSKI  

  

   
 

 
 
 
 
 
 

Henkilöt, jotka tulevat valituksi erikoiskurssille, mutta joiden valinta jou-
dutaan jonkin ehdon täyttymättömyyden vuoksi (esimerkiksi tutkinto ei 
valmistu määräaikaan mennessä) takautuvasti perumaan ennen eri-
koiskurssin alkamista, voidaan valita seuraavaan saapumiserään Ilma-
sotakoulun johtajan päätöksellä. 

Muissa erikoiskursseille valittujen palvelusajankohdan muutoksiin liitty-
vissä tapauksissa valintapäällikkö tekee arvion, onko jo valitun henkilön 
erikoiskurssipaikan siirtäminen myöhemmäksi perusteltua. Tarvittaessa 
valintapäällikkö esittelee ja Ilmasotakoulun johtaja vahvistaa siirron. 

Kaikissa tapauksissa, joissa erikoiskurssille jo valitun palveluksenaloit-
tamisaika olisi muuttumassa, hakijan ja Rekrytointisektorin tulee olla 
yhteydessä myös asianomaiseen aluetoimistoon, joka viime kädessä 
päättää jo aiemmin käsketyn palveluksenaloittamisajankohdan muutta-
misesta. 

3 Valintatuloksista tiedottaminen 

Ilmavoimien aliupseerikoulun erikoiskurssilinjojen päätösasiakirja jae-
taan aluetoimistoille palveluksenaloittamismääräysten lähettämistä var-
ten. Mikäli kursseille hyväksytyissä on jo varusmiespalveluksen tai 
naisten vapaaehtoisen asepalveluksen aloittaneita, jaetaan päätösasia-
kirja myös kyseisiin joukko-osastoihin. 

Hakijalle lähetetään tieto hyväksymisestä tai karsiutumisesta jokai-
sessa valintavaiheessa sähköpostilla. Tiedottamiseen voidaan käyttää 
myös Puolustusvoimien sähköistä asiointijärjestelmää. Tieto kurssille 
hyväksymisestä toimitetaan hakijalle viimeistään neljä viikkoa ennen 
kurssin alkua. Mahdollisessa varasijamenettelyssä tieto kurssille hyväk-
symisestä voi tulla myöhemminkin. 

Valintatuloksiin liittyvät kyselyt ohjataan Ilmasotakoulun valintaorgani-
saatiolle sähköpostiosoitteeseen erikoiskurssit.ilmav@mil.fi. 

Psykologisten testien palautteesta ohjeistetaan hakijoita erikseen. 

Valintojen yleisestä tiedottamisesta vastaa Ilmasotakoulu. 

Asevelvollisuuslain 12 luvun 112 §:n 2 momentin 1 -kohdan mukaan 
sotilasviranomaisen päätöksestä, joka koskee 38 §:ssä tarkoitettua 
koulutukseen määräämistä, ei saa valittaa. Ilmavoimien aliupseerikurs-
sin erikoiskurssit ovat edellä mainitun lain 38 §:n tarkoittamaa koulu-
tusta. Näin ollen kurssille hyväksytyillä tai valintaprosessissa karsiutu-
neilla ei ole oikeutta valittaa kurssivalinnasta. 

4 Valinnan jälkeen 

Valituksi tulemisen jälkeen varusmiespalvelusta jo suorittavat hakevat 
omasta joukko-osastostaan henkilökohtaista syy -lomaa (HSL) siihen 

mailto:erikoiskurssit.ilmav@mil.fi
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asti, kunnes jatkavat palvelusta Ilmasotakoulussa. Mikäli HSL:n päivät 
eivät riitä aliupseerikurssien erikoiskurssilinjalla palveluksen aloittami-
sen ajankohtaan saakka tulee varusmiespalvelusta suorittavan hakea 
palveluksen aloittamisajankohdan siirtoa joukko-osastosta, jossa palve-
lee. 

Mikäli varasijoille valittuja henkilöitä aloittaa varusmiespalveluksen sa-
manaikaisesti erikoiskurssilinjan kanssa, voidaan heidät tarvittaessa 
nostaa kurssille vielä asepalveluksen alkamisen jälkeen erikoiskurssin 
koulutusvaiheen sen mahdollistaessa. 

Erikoiskurssilinjoille hyväksyttyjen tulee saavuttaa varusmiespalveluk-
sen alussa normaali varusmiesjohtajakoulutuksen edellyttämä taso. Mi-
käli tasoa ei saavuteta, voidaan hakija siirtää Ilmasotakoulun johtajan 
päätöksellä ja koulutuspataljoonan esittelystä toisiin tehtäviin. Ennen 
päätöksen tekoa Ilmasotakoulun Koulutuspataljoona esittelee päätök-
seen liittyvät tekijät Ilmasotakoulun valintapäällikölle, jonka kannanotto 
tulee huomioida päätöksessä. 

Mikäli Ilmavoimien aliupseerikurssin erikoiskurssilinjat ovat jäämässä 
vajaiksi, voidaan linjoille suorittaa lisärekrytointi Ilmavoimien esikunnan 
tapauskohtaisen ohjauksen mukaisesti. 

5 Kustannukset 

Hakijoille tarjotaan valintakoepäivinä lounas ja matkustamiskustannuk-
set julkisen taksan mukaan (edestakainen matka kotipaikkakunnalta 
valintakoepaikalle). 

Matkakorvaushakemuslomakkeet jaetaan hakijoille sähköpostin liit-
teenä tai valintakoepaikalla. Hakijat palauttavat täytetyn matkakorvaus-
anomuksen valintatilaisuudessa. Myöhemmin lähetettyjä tai allekirjoitta-
mattomia hakemuksia ei käsitellä. 

Hakijoille ei korvata kustannuksia matkoista ulkomailta valintakokeisiin, 
eikä matkoista uusinta- tai jälkitarkastuksiin. 

 
Ilmasotakoulun Johtaja 
Eversti Vesa Mäntylä 
 
 
Valintapäällikkö 
Majuri Otto Kinnunen 
 
 

 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 
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LIITTEET       
 
JAKELU PE KOULOS 

ILMAVE HENK-OS 
ILMAVE H-OS 
ILMAVE OP-OS 
SOTLK 
SOTLK KLP 
PVTUTKL TOKYOS 
ILMASK HÄVLLV41 
ILMASK KOULKESK 
ILMASK KOULP 
ILMASK HKESK 
ILMASK LTEKNLV 
MAAV aluetoimistot 

 
TIEDOKSI  
 
 


