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Voimassaoloaika 25.2.2019 lukien toistaiseksi 

 

Laatija Ilmasotakoulu 

 

Lisätietoja antaa Ilmasotakoulun esikunnan Koulutusosaston Rekrytointisektori 

 

Kumoaa  Ilmavoimien sotilaskuljettajakurssin valintaan liittyvät kohdat normista 
HN839/22.12.2017 ILMAVOIMIEN ERIKOIS- JA KADETTIKURSSIVA-
LINNAT 

  

Säilytys  Sähköinen arkistointi 
- PVAH-järjestelmä / Pv PANOS 
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Normin muutoshistoria 
 
Versio Pvm Asiakirjanro Muutos Laatija 

1.0 25.2.2019 HP169 Alkuperäinen maj Marko Lehtinen 
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1 Yleistä 
Tällä asiakirjalla ohjeistetaan Ilmasotakoulussa suoritettavat Ilmavoimi-
en sotilaskuljettajakurssin valinnat. Valintojen päämääränä on valita 
oppilaita, joilla on riittävät edellytykset menestyä ilmavoimien sotilaskul-
jettajina.  

Ilmasotakoulun johtaja omistaa Ilmavoimien erikoiskurssien valintapro-
sessit, ml. Ilmavoimien sotilaskuljettajakurssin valinnat. Ilmasotakoulun 
valintapäällikkö johtaa Ilmavoimien sotilaskuljettajakurssin valinnat. Il-
masotakoulun kuljetustoimialapäällikkö vastaa valintojen toteuttamises-
ta. Valintasihteerinä toimii Rekrytointisektorin valintasihteeri ja hän vas-
taa valintoihin liittyvästä hakemusten käsittelystä, yhteydenpidosta ha-
kijoiden ja yhteistyötahojen kanssa, sekä muusta valintoihin liittyvästä 
toimistotyöstä.  

 

2 Ilmavoimien sotilaskuljettajakurssin valintojen toteuttaminen 

2.1 Valmistelevat toimenpiteet 
Ilmasotakoulun kuljetustoimialapäällikkö valmistelee yhteistyössä Ilma-
voimien kuljetuspäällikön kanssa tätä asiakirjaa täydentävän käskyn, 
josta selviää tarkka valinta-aikataulu. Käskyn varmentaa Ilmasotakou-
lun valintapäällikkö. Valintavahvuudet käsketään Ilmavoimien toiminta-
suunnitelmassa osana Ilmavoimien joukkotuotantokokonaisuutta. 

2.2 Hakumenettely 
Päämenetelmänä Ilmavoimien sotilaskuljettajakurssille hakeutumisessa 
on vuonna 2017 käyttöönotettu sähköinen asiointi. Poikkeustapauksis-
sa sähköisen haun sijasta voidaan käyttää paperista hakulomaketta. 
Paperiset hakemukset lähetetään Ilmasotakouluun valintasihteerille. 
Ohjeet hakeutumiseen liittyen löytyvät internetistä osoitteesta 
https://varusmies.fi/erikoisjoukot/ilmavoimien-erikoiskurssit. 

Sotilaskuljettajakurssille hakeutuvat naiset lähettävät sähköisen haku-
lomakkeen lisäksi hakemuksen naisten vapaaehtoisesta asepalveluk-
sesta omaan aluetoimistoonsa.  

Hakuaika ilmavoimien sotilaskuljettajakurssille päättyy vuosittain heinä-
kuun saapumiserään 1.3. mennessä ja tammikuun saapumiserään 1.9. 
mennessä. Hakeutuminen on mahdollista ainoastaan seuraavalle alka-
valle kurssille. Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomioida. 

Valintasihteeri päivittää hakijatiedot erilliseen hakutiedostoon hakijoiden 
joukko-osastotoiveiden (palveluspaikkatoive) mukaisesti. Valintasihteeri 
lähettää tiedostot ja hakulomakkeet Satakunnan, Karjalan ja Lapin len-
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nostojen sekä Ilmasotakoulun ja Utin Jääkärirykmentin kuljetusupsee-
reille. 

Joukko-osastot ilmoittavat hakuprosessin 2. vaiheen ajankohdat valin-
tasihteerille saatuaan hakemukset. 

Ilmavoimien sotilaskuljettajakurssin valintavaatimukset 
- Hakijalla tulee olla peruskoulu suoritettuna 
- Hakijalla tulee olla vähintään B-luokan ajokortti, sekä riskienhallinta-

koulutus suoritettuna (jos ajokortti on saatu ennen 1.7.2018) 
- Hakijan tulee olla 18-vuotias ennen kurssin alkua 
- Hakijan terveydentilan tulee täyttää ryhmän 2 mukaiset ajokortin 

terveysvaatimukset (ajokorttilaki 18 §) sekä mahdollistaa lentopolt-
toaineiden käsittelyn 

- Hakijalla ei saa olla vakavia liikennerikkomuksia viimeisen kahden 
vuoden aikana. 

- Hakija on Suomen kansalainen ja hallitsee riittävällä tasolla suomen 
kielen 

2.3 1. valintavaihe 
Joukko-osastojen kuljetusupseerit (ml. ILMASK) selvittävät hakijoiden 
kelpoisuuden kurssille tarkastamalla ajo-oikeus- ja liikenneriketiedot tie-
tojärjestelmästä (PVAJOTI), koulutodistuksista sekä terveystieto-
kyselystä. 

Ensimmäisen valintavaiheen perusteella tarpeelliseksi katsottu määrä 
kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita kutsutaan 2. valintavaiheeseen. Va-
lintavaiheessa painotettavia asioita ovat hakijan: 
- ajo-oikeuden laajuus 
- logistiikka-alan koulutus ja työkokemus 
- liikennerikkeiden määrä 
- koulutuksen tarve tulevaisuudessa (yhteiskunnallisuus) 
- hakemuksessa osoittama henkilökohtainen motivaatio koulutukseen 

Tarvittaessa esivalintaan vaikuttavia lisätietoja hankitaan henkilökohtai-
sella yhteydenotolla hakijaan. 

2.4 2. valintavaihe  
Toinen valintavaihe käsittää joukko-osastoittain järjestettävät hakijoiden 
haastattelut sekä mahdolliset käytännön osaamiskartoitukset. Hakijoita 
kutsuttaessa heille annetaan toimintaohjeet lääkärintarkastuksesta ja 
korvausten hakumenettelystä tai vaihtoehtoisesti lääkärintarkastus jär-
jestetään joukko-osastossa valintavaiheessa 2. 
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Haastatteluissa kartoitetaan myös sopivien valittavien mahdollinen ta-
saaminen joukko-osastojen väleillä kertomalla hakijoille muista mahdol-
lisista palveluspaikoista sotilaskuljettajana. 

Haastattelutilanteessa valintaan vaikuttavia asioita ovat hakijan: 
- kuljettajakoulutusta ja -alaa kohtaan osoitettu henkilökohtainen mo-

tivaatio 
- ammatilliset perusteet kouluttautumiselle 
- yleisesiintyminen ja sosiaalisuus 
- luotettavuus (ml. hakutietojen yhdenpitävyys) 
- tarvittaessa halu palvella muussa joukko-osastossa, kuin mihin on 

hakenut. 

Haastattelutilaisuudessa olleista voidaan pyytää rikos- ja sakkorekisterit 
oikeusrekisterikeskuksesta.  

2.5  Oppilaiden hyväksyminen kurssille 
Valinnat Ilmavoimien sotilaskuljettajakurssille tehdään huomioiden en-
sisijaisesti ensimmäisessä valintavaiheessa painotettavat asiat, haas-
tattelun tulos sekä oma palveluspaikkatoive. Tarkoituksena on valita 
hakijoista parhaiten koulutukseen sopivat sekä varasijalle valittavat. 
Heinäkuun saapumiserän valinnoista voidaan soveltuvat hakijat, jotka 
eivät pääse ko. erään, siirtää tammikuun saapumiserään. 

Valintakokous järjestetään Ilmasotakoulussa saapumiserittäin käsketyn 
aikataulun mukaisesti.  Joukko-osastot valmistelevat kokoukseen pe-
rustellut esityksensä sotilaskuljettajakurssille valittavista henkilöistä se-
kä esitykset joukko-osastomuutoksista. Kokouksen järjestelyistä vastaa 
Ilmasotakoulu ja kokouksesta laaditaan pöytäkirja. 

Valintakokoukseen osallistuu: 
- Ilmasotakoulun valintapäällikkö (puheenjohtaja) 
- Ilmasotakoulun kuljetustoimialapäällikkö (sihteeri) 
- Joukko-osastojen kuljetusupseerit (ml. ILMASK) 
- Valintasihteeri 

Valintapäällikön päätöksellä valintakokoukseen voidaan ottaa myös 
muita valintoihin liittyviä asiantuntijoita. Joukko-osaston kuljetusupsee-
rin paikallaolo voidaan korvata joukko-osaston kirjallisella lausunnolla. 

Valintasihteeri valmistelee valintakokouksen pohjalta esittelyasiakirjan. 
Samassa esittelyasiakirjassa esitellään myös Ilmavoimien aliupseeri-
kurssin erikoiskurssilinjojen valinnat. Ilmasotakoulun johtaja hyväksyy 
oppilaat ilmavoimien sotilaskuljettajakurssille Ilmasotakoulun valinta-
päällikön esittelystä. 
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3 Valintatuloksista tiedottaminen 
Ilmavoimien sotilaskuljettajakurssin esittelyasiakirja jaetaan aluetoimis-
toille palveluksen aloittamismääräysten lähettämistä varten. Mikäli 
kursseille hyväksytyissä on jo varusmiespalveluksen tai naisten vapaa-
ehtoisen asepalveluksen aloittaneita, jaetaan esittelyasiakirja myös ky-
seisiin joukko-osastoihin.   

Hakijalle lähetetään tieto hyväksymisestä tai karsiutumisesta sähköpos-
tilla. Tiedottamiseen voidaan käyttää myös Puolustusvoimien sähköistä 
asiointijärjestelmää. Tieto kurssille hyväksynnästä toimitetaan hakijalle 
viimeistään neljä viikkoa ennen kurssin alkua. Mahdollisessa varasija-
menettelyssä tieto hyväksytystä paikasta voi tulla myöhemminkin.  

Valintatuloksiin liittyvät kyselyt ohjataan pääsääntöisesti Ilmasotakoulun 
valintaorganisaatiolle sähköpostiosoitteeseen erikoiskurs-
sit.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 sotilaskuljetta-
jakurssi on edellä mainitun lain 38 §:n tarkoittamaa koulutusta. Näin ol-
len kurssille hyväksytyillä tai valintaprosessissa karsiutuneilla ei ole oi-
keutta valittaa kurssivalinnasta. 

 

4 Valinnan jälkeen 
Valintojen vahvistamisen jälkeen joukko-osastot palauttavat varsinaiset 
hakemukset sekä mahdolliset matkakorvaus ja/tai lääkärintodistus kor-
vaushakemuksen valintasihteerille. Valintasihteeri arkistoi varsinaiset 
hakemukset Ilmasotakouluun. 

Mikäli Ilmavoimien sotilaskuljettajakurssi on jäämässä vajaaksi, voi-
daan kurssille suorittaa lisärekrytointi Ilmavoimien esikunnan tapaus-
kohtaisen ohjauksen mukaisesti. 

 

5 Kustannukset 
Hakijoille tarjotaan mahdollisuus haastattelupäivinä lounaaseen tai päi-
välliseen, riippuen haastatteluajankohdasta. 

Hakijoille korvataan matkustamiskustannukset ja lääkärintarkastukses-
ta (ajokorttia varten) aiheutuneet kustannukset. Matkakustannukset 
korvataan julkisen taksan mukaan (edestakainen matka kotipaikkakun-
nalta testauspaikalle). Hakijat täyttävät korvaushakemukset matka- ja 

mailto:erikoiskurssit.ilmav@mil.fi
mailto:erikoiskurssit.ilmav@mil.fi


 Ilmasotakoulu Ohje 9 (10) 
 HP169 
TIKKAKOSKI  
  

   
 

 
 
 
 
 
 

lääkärintarkastus kustannuksista ja toimittavat ne haastattelupaikalle, 
jossa hakemukset tarkastetaan haastattelijan toimesta. Hakemus tulee 
kirjoittaa kuulakärkikynällä, ja se on allekirjoitettava hakijan toimesta. 
Allekirjoittamattomia hakemuksia ei käsitellä. Hakemukseen on liitettä-
vä kuitti maksusuorituksesta. 

Haastattelupaikalta korvaushakemukset ja lääkärintodistus toimitetaan 
valintasihteerille. Matka- ja lääkärikorvaukset anotaan haastattelupäi-
vänä. Myöhemmin lähetettyjä 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 
ILMAVE OP-OS 
SOTLK 
SOTLK KLP 
PVTUTKL TOKYOS 
ILMASK KOULKESK 
ILMASK KOULP 
ILMASK HKESK 
ILMASK LTEKNLV 
LAPLSTO 
KARLSTO 
SATLSTO 
UTJR 
MAAV aluetoimistot 

 
TIEDOKSI  
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