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1

Yleistä
Tällä asiakirjalla ohjeistetaan Ilmasotakoulussa suoritettavat Ilmavoimien aliupseerikoulun erikoiskurssilinjojen (lentotekninen linja ja johtokeskuslinja) valinnat. Valintojen päämääränä on valita oppilaita, joilla on
riittävät henkiset ja fyysiset edellytykset menestyä ilmavoimien erikoiskursseilla. Lisäksi valinnan aikana pyritään selvittämään hakijoiden motivaatiota ja suhtautumista sotilastehtäviin niin, että mahdollisimman
suuri osa kurssilaisista olisi asenteiltaan rekrytoitavissa jatkokoulutukseen ilmavoimiin ja muihin puolustusvoimien tehtäviin.
Ilmasotakoulun johtaja omistaa Ilmavoimien erikoiskurssien valintaprosessit. Ilmasotakoulun valintapäällikkö vastaa Ilmavoimien aliupseerikurssin erikoiskurssilinjojen valinnoista ja johtaa valintaprosessiin liittyvät järjestelyt Ilmasotakoulussa. Valintasihteerinä toimii Rekrytointisektorin valintasihteeri ja hän vastaa valintoihin liittyvästä hakemusten käsittelystä, yhteydenpidosta hakijoiden ja yhteistyötahojen kanssa, sekä
muusta valintoihin liittyvästä toimistotyöstä.
Valinnat toimeenpannaan Ilmasotakoulun (ILMASK), Sotilaslääketieteen keskuksen Luonetjärven terveysaseman (LUOTERVAS) ja Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen toimintakykyosaston (PVTUTKLTOKYOS) yhteistyönä.

2
2.1

Ilmavoimien aliupseerikoulun erikoiskurssilinjojen (lentotekninen linja ja
johtokeskuslinja) valintojen toteuttaminen
Valmistelevat toimenpiteet
Rekrytointisektori valmistelee saapumiserittäin tätä asiakirjaa täydentävän käskyn, josta selviävät valintatilaisuuden ajankohdat. Valintavahvuudet käsketään Ilmavoimien toimintasuunnitelmassa osana Ilmavoimien joukkotuotantokokonaisuutta.
Ilmasotakoulu ei järjestä majoitusmahdollisuutta valintatesteihin osallistuville hakijoille. Hakijoiden on kuitenkin mahdollista kysyä majoitusta
kurssimajoituksesta osoitteesta tikkakoskimajoitus@cleanandsafe.fi
(puhelin 044-777 4941).
Jo varusmiespalveluksessa olevat hakijat käyttävät testeihin vapaata
muusta palveluksesta (VMP), henkilökohtaista lomaa (HL) tai lomaa
pakottavasta henkilökohtaisesta syystä (HSL) edellä mainitussa järjestyksessä.
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2.2

Hakumenettely
Päämenetelmänä Ilmavoimien aliupseerikurssin erikoiskurssilinjoille
hakeutumisessa on vuonna 2017 käyttöönotettu sähköinen asiointi.
Poikkeustapauksissa sähköisen haun sijasta voidaan käyttää paperista
hakulomaketta. Paperiset hakemukset lähetetään Ilmasotakouluun valintasihteerille. Ohjeet hakeutumiseen liittyen löytyvät internetistä osoitteesta https://varusmies.fi/erikoisjoukot/ilmavoimien-erikoiskurssit.
Erikoiskurssilinjoille hakeutuvat naiset lähettävät sähköisen hakulomakkeen lisäksi hakemuksen naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta omaan aluetoimistoonsa.
Hakuaika Ilmavoimien aliupseerikurssin erikoiskurssilinjoille päättyy
vuosittain heinäkuun saapumiserään 1.3. mennessä ja tammikuun
saapumiserään 1.9. mennessä. Hakeutuminen on mahdollista ainoastaan seuraavalle alkavalle kurssille. Myöhässä tulleita hakemuksia ei
huomioida.
Lentoteknisen linjan ja johtokeskuslinjan valintavaatimukset
-

-

Hakijan tulee olla 18-vuotias ennen kurssin alkua
Hakijalla tulee olla Ilmavoimien erikoiskurssiin liittyvän varusmiespalveluksen alkaessa yleinen korkeakoulukelpoisuus;
o Ylioppilastutkinto
o International Baccalaureate-tutkinto (IB)
o Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
o Reifeprüfung-tutkinto (RP)
o Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
o Ulkomaalainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa
kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
o Hakijan on esitettävä hyväksytty tutkintotodistus ennen erikoiskurssiin liittyvän varusmiespalveluksen alkua
o Edellä mainittuihin tutkintoihin tähtäävän koulutuksen viimeisellä 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 elämäntapojensa puolesta koulutukseen sopiva
Hakijan tulee täyttää palveluskelpoisuusluokka A:n vaatimukset
Hakijalla tulee olla tarkka väriaisti (tutkitaan päivänvalolampun valossa Ishiharan tauluilla)
Hakijan näöntarkkuus tulee olla Landoltin C-taululla (5m) vähintään
1,0 kummassakin silmässä erikseen; silmälasit sallitaan, lasien vahvuus ≤± 5 diopteria)
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2.3

Hakijan näkökenttien tulee olla normaalit sormiperimetrialla tutkittuina
Hakijan kuuloluokka tulee olla l-ll
Hakijalla ei saa olla voimakkaasti oireilevia allergioita

1. valintavaihe
Ensimmäisessä valintavaiheessa valitaan valintatilaisuuteen kutsuttavat hakijat. Valintaan osallistuvat Ilmasotakoulun valintapäällikkö, Luonetjärven terveysaseman lääkäri sekä valintasihteeri. Tarvittaessa valinnassa konsultoidaan lentoteknisen alan asiantuntijaa ja johtokeskusalan asiantuntijaa. Kyseiset asiantuntijat toimivat tarvittaessa valintapäällikön sijaisina valintoihin liittyen. Ajallisesti ensimmäinen valintavaihe alkaa heti hakuajan päätyttyä ja kestää 1- 2 kuukautta.
Hakutietojen saavuttua valintasihteeri siirtää tiedot valintatiedostoon.
Hylättävien hakijoiden osalta täydennetään tiedostoon vain hylkäykseen liittyvät tiedot.
Ne hakutiedot, joissa ilmoitetaan terveydellisesti mahdollisesti karsivia
tekijöitä, toimitetaan Luonetjärven terveysaseman lääkärille. Lääkäri
päättää hakijan ilmoittamien tietojen perusteella lääketieteellisin perustein hyväksyttävistä ja hylättävistä hakijoista. Epäselvissä tapauksissa
hakijalta voidaan pyytää lisäselvityksiä terveydentilaa koskien, tai pyytää aluetoimistolta hakijan lääkärintodistus.
Hakemuksia ei palauteta hakijoille. Hakutietojen ja lääkärinlausuntojen
perusteella karsiutuneille ilmoitetaan karsiutumisesta sähköpostilla.
Vähintään yksi kolmasosa valintatilaisuuteen kutsuttavista pyritään valitsemaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneista tai sitä suorittavista.
Viime kädessä Ilmasotakoulun valintapäällikkö ratkaisee, täyttääkö hakija asetetut vaatimukset.
Opintojen vaikutus valintaan:
Todistuksesta huomioitavat aineet ovat:
-

äidinkieli
matematiikka
englanti

Todistusnumerot tarkastellaan valinnassa lukion, ammatillisen koulutuksen tai muun vaadittavan koulutuksen päättötodistuksesta. Mikäli
hakijalla on koulu vielä kesken, käytetään arvosanana aineeseen liittyvien kurssien arvosanojen keskiarvoa. Samoin toimitaan, mikäli päättötodistuksessa ei ole erikseen ilmoitettu äidinkielen, matematiikan ja
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englannin numeroa. Arvosanat pyöristetään lähimpään kokonaislukuun
ja pisteytetään jäljempänä esitetyllä tavalla.
Koulutodistuksesta arvioitavan yksittäisen aineen pistemäärä 1 voidaan
katsoa hylkäysperusteeksi Ilmasotakoulun valintapäällikön päätöksellä.
Ulkomailla tai kansainvälisissä kouluissa opiskelleiden koulutodistuksia
arvioitaessa valintaorganisaatio ottaa epäselvissä tapauksissa yhteyttä
Opetushallitukseen Ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen tunnustamisen yksikköön.
Ensimmäisen valintavaiheen läpäisyyn vaadittavaa todistuspistemäärä
ei aseteta. Ilmasotakoulun valintapäällikön päätöksellä todistuspisteraja
voidaan kuitenkin asettaa hakukohtaisesti huomioiden hakijoiden kokonaismäärä. Paremmuusjärjestyksen loppupisteiden mennessä useamman hakijan kanssa tasan ratkaisee 1. matematiikasta, 2. englannista
ja 3. äidinkielestä saatavat pisteet.
Numerot pisteytetään alla olevan taulukon mukaisesti. Jos jokin arvosana puuttuu todistuksesta, merkitään sen arvoksi nolla. Lukion laajasta matematiikasta lisätään 2 pistettä todistuspisteisiin. Lentokoneasentajan koulutuksesta lisätään 2 pistettä lentoteknisen linjan todistuspisteisiin.
Lukio/vast koulutus
(arvosana)
Ammatillinen koulutus
(arvosana)
Todistuspisteet

10

9

8

3
5

5

7

6

2
4

3

5

4

1
2

1

0

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen arvosanojen rinnastaminen lukion
arvosanoihin
Suomalaisen lukion todistuspisteet
10
9
8
7
6
5

IBtodistuspisteet
7
6
5
4
3
2

RPtodistuspisteet
15-13
12-10
9-8
7
6-5
4

EBtodistuspisteet
10.00-9.00
8.95-8.00
7.95-7.00
6.95-6.00
5.95-5.00
4.95-4.00
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2.4

2. valintavaihe
Valintojen toinen vaihe käsittää Tikkakoskella järjestettävän valintatilaisuuden. Valintatilaisuus pyritään järjestämään kahden kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä ja se kestää yhden päivän hakijaa kohden.
Valintatilaisuuden järjestelyistä vastaa Ilmasotakoulun esikunnan Koulutusosasto. Ilmasotakoulun Koulutuskeskus nimeää valintatilaisuuteen
lentoteknisen alan asiantuntijan ja Koulutuspataljoona nimeää valintatilaisuuteen johtokeskusalan asiantuntijan. Ilmasotakoulun 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
valintatilaisuuden aikana hakijoita pyydetään täyttämään sakko- ja
rangaistuskysely ja antamaan suostumus huumausaineen käyttöä
selvittävään tutkimukseen

Valintatilaisuudessa olleista pyydetään rikos- ja sakkorekisterit oikeusrekisterikeskuksesta.
Psykologiset testit
Valintatilaisuudessa kaikille hakijoille toteutettavilla soveltuvuustesteillä
arvioidaan hakijoiden soveltuvuutta erikoiskurssilinjojen tehtäviin tiedonkäsittelykyvyn ja persoonallisuuden ominaisuuksien suhteen.
PVTUTKLTOKYOS on määritellyt valintatilaisuudessa käytettävät testit,
joiden perusteella se antaa hakijoista lausuntonsa. Kaikki hakijat tekevät kaikki testit. PVTUTKLTOKYOS vastaa mahdollisesti aikaisempien
testitulosten huomioonottamisesta sopivuuslausuntoa laatiessaan.
P-kokeiden osalta valinnoissa ei sovelleta lukihäiriöisten erityiskohtelua. P-kokeiden rajat ovat seuraavat:
-

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 PVTUTKLTOKYOS esittää hakijoita hyväksyttäväksi edellä
mainittua pienemmillä P-kokeen arvoilla soveltuvuusarviointiin perustuen, voidaan hyväksyttäväksi esiteltävien osalta rajaa pienentää
yhdellä arvolla Ilmasotakoulun valintapäällikön päätöksellä. Tämä
asia on tuotava erikseen esille esittelyssä Ilmasotakoulun johtajalle.

Paremmuus lausuntoluokituksen sisällä määräytyy soveltuvuustestien
ja haastattelun perusteella.
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Psykologisen soveltuvuusarvioinnin yhteydessä on huomattava, että
arvioinnissa ei ole mahdollista kartoittaa henkilön elämäntilannetta, historiaa, käyttäytymistä ja persoonallisuutta kaiken kattavasti, joten arviointitulos on suuntaa-antava ja se on suhteutettava muihin henkilöstä
saataviin tietoihin.
Hakijan soveltuvuus ilmoitetaan seuraavan lausuntoluokituksen mukaan:
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 parempi 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 toisten vaatimusten suhteen.

S (-)

Henkilö soveltuu tehtävään hieman keskitasoa heikommin.
Hän ei täytä jotain tehtävässä menestymisen kannalta tärkeää vaatimusta, mutta hänellä saattaa myös olla joitakin
vahvoja alueita.

S-

Henkilö soveltuu tehtävään heikosti. Hän ei täytä useampaa tehtävässä menestymisen kannalta tärkeää vaatimusta. Hänen valintaansa liittyy selvä riski, joka on huomioitava
ja jonka merkitystä tulee punnita valintapäätöstä tehtäessä.

HYL

Henkilö ei sovellu kyseiseen tehtävään. Hän ei täytä menestymisen kannalta tärkeitä vaatimuksia. Hänen valintaansa liittyy niin selviä riskejä, ettei sitä voi suositella.

Erikoiskurssilinjojen osalta psykologisten soveltuvuusvaatimusten tulee
täyttyä vähintään lausuntoluokan S mukaisesti. Ilmasotakoulun valintapäällikön päätöksellä voidaan hyväksyttäväksi esitellä myös S (-) arviolla olevaa henkilöä. Tällöin päätöksen teossa tulee huomioida valintapsykologin hakijakohtainen lausunto.
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Lihaskuntotesti
Fyysistä kuntoa mitataan lihaskuntotestillä, jossa noudatetaan seuraavia arvosteluasteikkoja (suoritusaika 1 min).
Miehet
5
Erinomainen 4,75
4,5
4,25
4
Kiitettävä
3,75
3,5
3,25
3
Hyvä
2,75
2,5
2,25
2
Tyydyttävä
1,75
1,5
1,25
Välttävä
1
0,75
Heikko
0,5

Naiset
Erinomainen

Kiitettävä

Hyvä

Tyydyttävä

Välttävä
Heikko

5
4,75
4,5
4,25
4
3,75
3,5
3,25
3
2,75
2,5
2,25
2
1,75
1,5
1,25
1
0,75
0,5
0,25

Vauhditon pituushyppy
2,60
2,55
2,50
2,45
2,40
2,35
2,30
2,25
2,20
2,15
2,10
2,05
2,00
1,95
1,90
1,85
1,80
1,75
1,70

Istumaannousu Etunojapunnerrus
46
40
45
39
44
38
43
37
42
36
41
35
40
34
39
33
38
32
37
31
36
30
35
29
34
28
33
27
32
26
27
23
22
20
17
17
12
14

Vauhditon pituushyppy
2,10
2,05
2,00
1,95
1,90
1,85
1,80
1,75
1,70
1,65
1,60
1,55
1,50
1,45
1,40
1,35
1,30
1,25
1,20
1,15

Istumaannousu Etunojapunnerrus
40
32
39
31
38
30
37
29
36
28
35
27
34
26
33
25
32
24
31
23
30
22
29
21
28
20
27
19
26
18
21
15
16
12
12
9
8
6
4
3
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Lihaskuntotestin tulos saadaan laskemalla yhteen kolmen osion pisteet.
Lihaskuntotestin yhteispisteet muutetaan lihaskuntoluokaksi seuraavan
arvosteluasteikon mukaan.
Lihaskuntoluokka:
-

0,5 - 4,25 p
4,5 - 7,25 p
7,5 - 10,25 p
10,5 - 13,25 p
13,5 - 15 p

= Heikko/Huono
= Tyydyttävä
= Hyvä
= Kiitettävä
= Erinomainen

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

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

Haastattelulomake toimitetaan soveltuvuusarviota tekevälle psykologille.
2.5

Oppilaiden hyväksyminen kurssille
Valinnat kurssille tehdään sopivuuslausunnon, soveltuvuustestien,
haastattelun ja lihaskuntotestin perusteella huomioiden mahdolliset
lääketieteelliset tekijät ja rikkeet. Tarkoituksena on valita hakijoista parhaiten kurssille sopivat oppilaat ja mahdollisesti henkilöitä varasijoille.
Mikäli saapumiserää kohden on enemmän soveltuvia hakijoita, kuin mitä on paikkoja, voidaan soveltuvat hakijat valita seuraavaan saapumiserään hakijan suostumuksella.
Esiteltäväksi valittavat hakijat päätetään valintakokouksessa, johon
osallistuvat:
-

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

Valintapäällikön päätöksellä valintakokoukseen voidaan ottaa myös
muita valintoihin liittyviä asiantuntijoita.
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Valintasihteeri valmistelee valintakokouksen pohjalta esittelyasiakirjan.
Samassa esittelyasiakirjassa esitellään myös Ilmavoimien sotilaskuljettajakurssin valinnat. Ilmasotakoulun johtaja hyväksyy oppilaat Ilmavoimien aliupseerikoulun erikoiskurssilinjoille valintapäällikön esittelystä.
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Valintatuloksista tiedottaminen
Ilmavoimien aliupseerikoulun erikoiskurssilinjojen esittelyasiakirja jaetaan aluetoimistoille palveluksen aloittamismääräysten lähettämistä
varten. Mikäli kursseille hyväksytyissä on jo varusmiespalveluksen tai
naisten vapaaehtoisen asepalveluksen aloittaneita, jaetaan esittelyasiakirja myös kyseisiin joukko-osastoihin.
Hakijalle lähetetään tieto hyväksymisestä tai karsiutumisesta jokaisessa valintavaiheessa sähköpostilla. Tiedottamiseen voidaan käyttää
myös Puolustusvoimien sähköistä asiointijärjestelmää. Tieto kurssille
hyväksynnästä toimitetaan hakijalle viimeistään neljä viikkoa ennen
kurssin alkua. Mahdollisessa varasijamenettelyssä tieto hyväksytystä
paikasta voi tulla myöhemminkin.
Valintatuloksiin liittyvät kyselyt ohjataan pääsääntöisesti Ilmasotakoulun
valintaorganisaatiolle sähköpostiosoitteeseen erikoiskurssit.ilmav@mil.fi.
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 aliupseerikurssin erikoiskurssit ovat edellä mainitun lain 38 §:n tarkoittamaa koulutusta. Näin ollen kurssille hyväksytyillä tai valintaprosessissa karsiutuneilla
ei ole oikeutta valittaa kurssivalinnasta.
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Valinnan jälkeen
Valituksi tulemisen jälkeen varusmiespalvelusta suorittavat hakevat
omasta joukko-osastostaan henkilökohtaista syy -lomaa (HSL) siihen
asti, kunnes jatkavat palvelusta Ilmasotakoulussa. Mikäli HSL:n päivät
eivät riitä aliupseerikurssien erikoiskurssilinjalla palveluksen aloittamisen ajankohtaan saakka tulee varusmiespalvelusta suorittavan hakea
palveluksen aloittamisajankohdan siirtoa joukko-osastosta, jossa palvelee.
Erikoiskurssilinjoille hyväksytyt oppilaat aloittavat palveluksen muun
saapumiserän mukana huolimatta mahdollisesta aiemmasta palveluksesta.
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Erikoiskurssilinjoille hyväksyttyjen tulee saavuttaa varusmiespalveluksen alussa normaali varusmiesjohtajakoulutuksen edellyttämä taso. Mikäli tasoa ei saavuteta, voidaan hakija siirtää Ilmasotakoulun johtajan
päätöksellä ja koulutuspataljoonan esittelystä toisiin tehtäviin. Ennen
päätöksen tekoa Ilmasotakoulun Koulutuspataljoona esittelee päätökseen 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 matkustamiskustannukset julkisen taksan mukaan (edestakainen matka kotipaikkakunnalta
testauspaikalle).
Valintasihteeri jakaa hakijoille matkakorvaushakemukset valintakoepaikalla. Hakijat täyttävät hakemukset kuulakärkikynällä valintakoepaikalla, johon palauttavat sen allekirjoitettuna. Valintakoepaikalta matkakorvauslomake toimitetaan valintasihteerille. Matkakorvaukset anotaan valintakoepäivänä. Myöhemmin lähetettyjä tai allekirjoittamattomia hakemuksia ei käsitellä.
Hakijoille ei korvata kustannuksia matkoista ulkomailta valintakokeisiin,
eikä matkoista uusinta- tai jälkitarkastuksiin.

Ilmasotakoulun johtajan sijainen
Everstiluutnantti

Kai Naumanen

Valintapäällikkö
Majuri

Marko J Lehtinen

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

LIITTEET
JAKELU

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