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1

Yleistä
Tällä asiakirjalla ohjeistetaan Ilmasotakoulun johtamat lentoreserviupseerikurssin valinnat. Valintojen päämääränä on valita oppilaita, joilla
on riittävät henkiset ja fyysiset edellytykset menestyä lentoreserviupseerikurssilla. Lisäksi valinnan aikana pyritään selvittämään hakijoiden
motivaatiota ja suhtautumista sotilastehtäviin niin, että mahdollisimman
suuri osa kurssilaisista olisi ominaisuuksiensa osalta rekrytoitavissa jatkokoulutukseen Ilmavoimiin ja muihin Puolustusvoimien tehtäviin.
Ilmasotakoulun johtaja omistaa Ilmavoimien erikoiskurssien valintaprosessit, mukaan luettuna lentoreserviupseerikurssin valintaprosessin.
Valintapäällikkö vastaa lentoreserviupseerikurssin valinnoista ja johtaa
valintaprosessiin liittyvät järjestelyt. Valintasihteerinä toimii Ilmasotakoulun 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 terveysasemien (SOTLKTERVAS), Ilmailulääketieteen
keskuksen (AMC), Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen toimintakykyosaston (PVTUTKL TOKYOS) ja Ilmavoimien esikunnan (ILMAVE) yhteistyönä.
Lentoreserviupseerikurssi toimeenpannaan kerran vuodessa heinäkuun
saapumiserän yhteydessä. Lentoreserviupseerikurssille vuosittain valittavien henkilöiden tavoitevahvuudet käsketään Ilmavoimien toimintasuunnitelmassa.

2
2.1

Lentoreserviupseerikurssin valintojen toteuttaminen
Valmistelevat toimenpiteet
Valintapäällikkö laatii vuosittain tätä asiakirjaa täydentävän valintakäskyn, josta selviää tavoitemäärät eri valintavaiheissa sekä mahdolliset
erityishuomiot ko. hakuun liittyen. Tavoitevahvuudet käsketään Ilmavoimien toimintasuunnitelmassa osana Ilmavoimien joukkotuotantokokonaisuutta.
Testauspaikkakunnilla ei välttämättä ole mahdollista järjestää palveluksessa oleville hakijoille komennuksen edellyttämiä majoitus-, ruokailutai valvontamahdollisuuksia. Tällöin palveluksessa olevat 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 lentoreserviupseerikurssille 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 lentoreserviupseerikurssin alasivuilta osoitteesta intti.fi
Lentoreserviupseerikurssille hakeutuvat naiset lähettävät sähköisen
hakulomakkeen lisäksi hakemuksen naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta omaan aluetoimistoonsa.
Hakuaika lentoreserviupseerikurssille päättyy vuosittain 1.11. Hakuajan
päättymiseen mennessä saapuneet hakemukset osallistuvat seuraavan
vuoden heinäkuussa alkavan kurssin valintoihin. Hakeutuminen on
mahdollista ainoastaan seuraavalle alkavalle kurssille.

2.3

1. valintavaihe
1. valintavaihe voidaan aloittaa jo ennen hakuajan päättymistä. 1. valintavaiheessa valitaan hakijoista 2. valintavaiheeseen kutsuttavat hakijat.
Valintavaatimukset:
-

Hakija on suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittanut tai vähintään kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon suorittanut tai muuten
korkeakoulukelpoinen (lukion tai 3-vuotisen ammattiopiston viimeisellä luokalla opiskeleva voi hakeutua, mikäli hän täyttää
edellä mainitut kriteerit ennen lentoreserviupseerikurssin alkua).

-

Hakijan on esitettävä hyväksytty ylioppilastutkintotodistus tai
muun vaadittavan koulutuksen (esim. ammatillinen) hyväksytty
tutkintotodistus ennen kurssin alkua.

-

Hakija on korkeintaan 22-vuotias kurssin alkamisvuonna.

-

Hakija on täyttänyt 18 vuotta ennen lentoreserviupseerikurssin
alkua.

-

Jo aloitettu varusmiespalvelus ei saa olla loppuun suoritettu ennen kurssin alkua.

-

Hakijan tulee saavuttaa riittävä pistemäärä kouluarvosanoissa
(kts. kohta Opintojen vaikutus valintaan).

-

Hakija on hakenut lentoreserviupseerikurssille aiemmin enintään
kaksi kertaa. Lentoreserviupseerikurssille voi hakea yhteensä
korkeintaan kolme kertaa.
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-

Hakija on Suomen kansalainen ja hallitsee hyvällä tasolla suomen kielen. Suomen kielen taidon osoittamiseksi riittää valintaprosessin aikana osoitettu kielitaito.

-

Hakija on henkisten ja fyysisten ominaisuuksiensa, terveytensä
sekä elämäntapojensa puolesta koulutukseen sopiva.

-

Hakijalla on yleinen uimataito; hän pystyy uimaan pysähtymättä
200 m.

-

Hakijan tulee täyttää ILMAVE:n Huolto-osaston julkaiseman sotilaslentäjien lääketieteellistä valintamenettelyä koskevan normin
vaatimukset.

ILMASK:n valintapäällikkö ratkaisee, täyttääkö hakija asetetut valintavaatimukset. Terveyteen liittyvissä asioissa päätöksen tekee Ilmavoimien ylilääkäri.
Hakutiedot, joissa ilmoitetaan terveydellisesti mahdollisesti karsivia tekijöitä, toimitetaan Ilmavoimien ylilääkärille. Ylilääkäri päättää hakijan
ilmoittamien tietojen perusteella lääketieteellisin perustein hyväksyttävistä ja hylättävistä hakijoista. Epäselvissä tapauksissa hakijalta voidaan pyytää lisäselvityksiä terveydentilaa koskien.
Hakemuksia ei palauteta hakijoille. Hakutietojen ja lääkärinlausuntojen
perusteella karsiutuneille ilmoitetaan karsiutumisesta sähköpostilla.
Opintojen vaikutus valintaan:
Todistuksesta huomioitavat aineet ovat:
-

äidinkieli

-

matematiikka (lukion pitkän oppimäärän matematiikka antaa 2 lisäpistettä)

-

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
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 vaadittava todistuspistemäärä
on 8 pistettä. Ilmasotakoulun valintapäällikön päätöksellä vuosittaista
todistuspisterajaa voidaan kuitenkin nostaa huomioiden hakijoiden ko-
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konaismäärä. Pistemäärän mennessä useamman hakijan kesken tasan
paremmuusjärjestyksen 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.
Lukio/vast. koulutus
(arvosana)
Ammatillinen koulutus
(arvosana)
Todistuspisteet

10

9

8

7

3
5

5

4

3

6

5

2

1

2

1

4

0

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen arvosanojen rinnastaminen lukion
arvosanoihin toteutetaan alla olevan taulukon mukaisesti.
Suomalaisen
lukion todistuspisteet
10
9
8
7
6
5

IBtutkintopisteet
7
6
5
4
3
2

Reifeprüfung
pisteet

EB-tutkinto
pisteet

13–15
10–12
9-8
7
5-6
4

9.00–10.00
8.00–8.95
7.00–7.95
6.00–6.95
5.00–5.95
4.00–4.95

Ulkomailla tai kansainvälisissä kouluissa opiskelleiden koulutodistusten
korkeakoulukelpoisuutta arvioitaessa valintaorganisaatio ottaa epäselvissä tapauksissa yhteyttä Opetushallitukseen Ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen tunnustamisen yksikköön. Mikäli ulkomaisten tai kansainvälisten koulujen arvosanat poikkeavat edellä esitetyistä, tekee valintapäällikkö päätöksen todistuspisteiden rinnastettavuudesta.
2.4

2. valintavaihe
Valintojen toiseen vaiheeseen kutsutaan 1. valintavaiheet läpäisseet
hakijat. Valintavaihe voidaan aloittaa ennen hakuajan päättymistä. Toinen valintavaihe kestää hakijaa kohden yhden päivän ja sen aikana
hakijalle teetetään P-kokeet sekä lihaskuntotestaus. Toinen valintavaihe järjestetään Tikkakosken varuskunnassa ja pääkaupunkiseudulla
sekä hakijamäärästä riippuen Rovaniemen varuskunnassa.
P1-kokeet pisteytetään kokeen tekemisen jälkeen testaajien toimesta.
Mikäli hakija ei saavuta lentoreserviupseerikurssille vaadittavaa vä-
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himmäistulosta 6, valintaa ei hänen kohdallaan jatketa. P1-kokeen tulos
merkitään hakijan hakutietoihin. P-kokeissa ei sovelleta lukihäiriöisten
hakijoiden erityiskohtelua.
PVTUTKL TOKYOS tarkastaa 2. valintavaiheessa P1-tuloksen 6-9
saavuttaneiden hakijoiden mahdolliset aikaisemmat P1-kokeen suorituskerrat oppimisvaikutuksen huomioimiseksi julkaisemansa ohjeen
mukaisesti. Tarkastus tapahtuu vasta valintatilaisuuden jälkeen. Hakijoille on tuotava valintatilaisuudessa esille, että hyväksytyn P1-tuloksen
saavuttaminen ei suoraan tarkoita hakijan etenemistä valintojen kolmanteen vaiheeseen. Mikäli tarkastuksen myötä hakijan P1-kokeen tulos laskee alle vaaditun vähimmäisarvon, valintaa ei hänen kohdallaan
jatketa.
Täytetyt P1- ja P2b-lomakkeet postitetaan osoitteeseen:
PVTUTKL Toimintakykyosasto
Tutkimusassistentit
PL 5, 04401 Järvenpää
P1-lomakkeet lähetetään siinäkin tapauksessa, ettei hakija ole saavuttanut edellytettävää vähimmäistulosta 6. Lomakkeet tulee ennen lähettämistä eritellä 2. vaiheen läpäisseisiin ja 2. vaiheessa karsiutuneisiin.
Sähköisiä tiedostoja ei lähetetä.
2.5

3. valintavaihe
Valintojen kolmas vaihe toteutetaan Ilmavoimien varuskuntien (Jyväskylä, Pirkkala, Rissala ja Rovaniemi) ja Utin Jääkärirykmentin yhteydessä olevilla Sotilaslääketieteenkeskuksen terveysasemilla sekä Ilmailulääketieteen keskuksessa (AMC) Helsingissä. Kolmannen valintavaiheen testit kestävät yhden päivän hakijaa kohden.
Valintasihteeri toimittaa toisen valintavaiheen läpäisseiden hakijoiden
hakupaperit valintapäällikön määrittämiin testipaikkoihin. Terveysasemat kutsuvat hakijat testeihin. Valintapäällikkö vastaa siitä, että terveysasemien kolmannen valintavaiheen tavoitevahvuuksia ei ylitetä.
Tarvittaessa tavoitevahvuuksista neuvotellaan terveysasemien kanssa.
Kolmannen valintavaiheen testaus suoritetaan ILMAVE:n Huoltoosaston julkaiseman sotilaslentäjien lääketieteellistä valintamenettelyä
koskevan normin mukaisesti. Lääkärit selvittävät karsiutuvalle hakijalle
testeissä havaitut sotilaslentokoulutuksen estävät syyt. Hakijoille on
myös tuotava esille, että kolmannen vaiheen läpäisy ei suoraan tarkoita
hakijan etenemistä valintojen neljänteen vaiheeseen. Neljännen valintavaiheen testausresurssit voivat jossakin tilanteessa vaikuttaa neljänteen vaiheeseen otettavien hakijoiden määrään.
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2.6

4. valintavaihe
ILMASK kutsuu neljänteen valintavaiheeseen etenevät hakijat psykologisiin soveltuvuustesteihin PVTUTKL TOKYOS:lle Tuusulaan.
Neljännen valintavaiheen testit kestävät kaksi vuorokautta hakijaa kohden, ja niissä arvioidaan hakijan soveltuvuutta kognitiiviseen ja psykomotoriseen kyvykkyyteen sekä persoonallisuuteen liittyvien henkilöominaisuuksien suhteen. Psykologisesta soveltuvuustestauksesta ja arvioinneista vastaa PVTUTKL TOKYOS julkaisemansa psykologisen
soveltuvuusarviointiohjeen mukaisesti.
Tulokset testeistä ilmoitetaan ILMASK:n valintapäällikölle ja valintasihteerille.
Karsiutuneille lähetetään ilmoitus sähköpostitse. Jokaisella hakijalla on
mahdollisuus saada suullinen henkilökohtainen palaute psykologisten
soveltuvuustestien tuloksista valintapsykologilta. Hakija saa ohjeet palautteen saamisesta hyväksymis- tai hylkäysilmoituksen yhteydessä.

2.7

5. valintavaihe
Neljännen valintavaiheen läpäisseet hakijat kutsutaan Ilmasotakoulun
toimesta valintojen viidenteen vaiheeseen.
Viides valintavaihe toteutetaan Ilmailulääketieteen keskuksessa (AMC)
Helsingissä yhden päivän mittaisena. Valintavaiheeseen osallistuu
AMC:n henkilöstön lisäksi TOKYOS:n valintapsykologi(t) sekä Ilmasotakoulun valintapäällikkö. Valintapäällikön sijaisena voi toimia lentoreserviupseerikurssin johtaja.
Valintakokeiden fysiologiset mittaukset ja tarkastukset suoritetaan
AMC:ssä ILMAVE:n Huolto-osaston julkaiseman sotilaslentäjien lääketieteellistä valintamenettelyä koskevan normin mukaisesti.
Viidenteen valintavaiheeseen sisältyvässä psykologisessa soveltuvuudenarvioinnissa pääpaino on persoonallisuuteen liittyvissä henkilöominaisuuksissa. Psykologi arvioi hakijan persoonallisuuden soveltuvuutta
edellisissä valintavaiheissa teetettyjen testien tulosten sekä viidennessä vaiheessa toteutettavien haastattelun ja ryhmäkeskustelutehtävän
perusteella PVTUTKL TOKYOS:n julkaiseman ohjeen mukaisesti.
Valintapäällikkö haastattelee viidenteen valintavaiheeseen valitut hakijat ja arvioi heidän soveltuvuutensa lentoupseeriksi.
Viidennen valintavaiheen fysiologisissa testeissä karsiutuville valintalääkäri ilmoittaa karsiutumisen syyn, ja hakijan osalta valintakokeet
keskeytetään. Karsiutuneelle annetaan hylkäyssyyn sisältävä lääkärinlausunto kirjallisena.
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Viidennen valintavaiheen aikana järjestetään välivalintakokouksia, joissa päätetään kuudenteen valintavaiheeseen etenevät hakijat. Päätökseen vaikuttavat hakijoille annetut valintapisteet (kts. luku 2.9) sekä
kuudennen valintavaiheen valintaresurssit. Välivalintakokouksista laaditaan pöytäkirjat.
Kaikista 5. valintavaiheen läpäisseistä pyydetään rikos- ja sakkorekisterit kootusti, niin että tiedot ovat käytössä valintakokouksessa.
2.8

6. valintavaihe
Ilmasotakoulu kutsuu kuudenteen valintavaiheeseen valitut hakijat valintatesteihin Helsinkiin. Kuudennen valintavaiheen testit kestävät yhden päivän hakijaa kohden. AMC koordinoi kuudenteen valintavaiheeseen liittyvät tutkimukset ja konsultaatiot mahdollisten ulkopuolisten
toimijoiden kanssa.
Valintavaiheen fysiologiset mittaukset ja tarkastukset suoritetaan
AMC:ssä ILMAVE:n Huolto-osaston julkaiseman sotilaslentäjien lääketieteellistä valintamenettelyä koskevan normin mukaisesti.

2.9

Hakijoiden arviointi
Viidennen valintavaiheen aikana järjestettävissä välivalintakokouksissa
valintapäällikkö ja -psykologi(t) arvioivat hakijoiden soveltuvuutta pisteasteikolla 0 - 3. Valintalääkäri(t) arvioi hakijoiden soveltuvuutta pisteasteikolla 0 - 2,75. Numerot annetaan 0,25 pisteen välein. Arvioinneissa hyödynnetään kaikkea tietoa, joka hakijoista on saatu valintojen
aikana. Arvioinnissa lääkäri arvioi fysiologisia ominaisuuksia, psykologi
antaa erilliset arviot kognitiivisista kyvyistä sekä persoonallisuudesta ja
valintapäällikkö arvioi soveltuvuutta lentoupseeriksi. Missä tahansa
edellä mainituista arvioista annettu yksittäinen valintapistemäärä 1,5 tai
alle on karsiva.
Pisteytystä käytetään työkaluna ja keskustelun pohjana arvioitaessa
hakijan jatkomahdollisuutta. Välivalinta- ja valintakokouksissa arvioidaan jokainen hakija henkilökohtaisten ominaisuuksien ja testimenestymisen pohjalta. Hakijan lopullinen valintapistemäärä määritetään käydyn keskustelun perusteella.
Valintapisteiden tarkastus
Kuudennen valintavaiheen jälkeen, ennen varsinaista valintakokousta
järjestetään kaksi erillistä valintapisteiden tarkastuskokousta. Lääkärit
tarkastavat valintapisteiden tarkastuskokouksessa hakijoiden lääkinnälliset pisteet, kun hakijoiden kaikki lääketieteelliset tekijät ovat tiedossa.
Valintapäällikkö ja valintapsykologi tarkastavat kokouksessaan valintapisteet soveltuvuuden ja motivaation osalta. Ilmasotakoulun johtaja
osallistuu halutessaan kokouksiin.
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2.10 Valintakokous ja valinta
Valintakokous järjestetään pisteidentarkastuskokousten jälkeen. Kokouksessa tarkastetaan hakijoiden pisteet huomioiden mahdolliset uudet ja muuttuneet tiedot kokonaiskuvassa välivalinta- ja pisteidentarkastuskokousten jälkeen. Hakijoiden valintapisteet voivat muuttua vielä
valintakokouksessa tapahtuvan tarkastelun aikana.
Kokouksen tarkoituksena on asettaa hakijat paremmuusjärjestykseen
ja määrittää sen perusteella Ilmavoimien lentoreserviupseerikurssille
sekä mahdollisille varasijoille valittavat henkilöt.
Tarvittaessa samoilla valintapisteillä olevat hakijat asetetaan puoltojärjestykseen seuraavan järjestyksen mukaisesti:
1.

valintapäällikön antamat valintapisteet

2.

psykologin antamat valintapisteet
(kognitiivinen suorituskyky)

3.

psykologin antamat valintapisteet
(persoonallisuus ja motivaatio)

4.

lääkärin antamat valintapisteet

5.

Hakijan todistuspisteet

Mikäli joidenkin hakijoiden osalta kaikki edellä mainitut pisteet ovat yhtenäiset, päätetään valintakokouksessa puoltojärjestys heidän osaltaan.
Valintakokoukseen osallistuvat Ilmasotakoulun johtaja, Ilmasotakoulun
valintapäällikkö, lentoreserviupseerikurssin johtaja, valintalääkäri(t) ja
valintapsykologi(t). Ilmasotakoulun johtajan päätöksellä valintakokoukseen voidaan ottaa myös muita valintoihin liittyviä asiantuntijoita. Kokouksen puheenjohtajana toimii Ilmasotakoulun johtaja. Kokouksesta
laaditaan pöytäkirja.
Ilmavoimien komentaja hyväksyy oppilaat lentoreserviupseerikurssille
Ilmasotakoulun johtajan esittelystä. Esittelytilaisuuteen osallistuvat lisäksi Ilmasotakoulun valintapäällikkö, lentoreserviupseerikurssin johtaja, Ilmavoimien ylilääkäri ja valintapsykologi. Ilmasotakoulun johtajan
päätöksellä esittelytilaisuuteen voidaan ottaa myös muita valintoihin liittyviä asiantuntijoita.
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Valintatuloksista tiedottaminen
Lentoreserviupseerikurssille hyväksyntä tapahtuu esittelyasiakirjalla,
jonka esittelijänä toimii Ilmasotakoulun johtaja ja hyväksyjänä on Ilmavoimien komentaja.
Esittelyasiakirja jaetaan aluetoimistoille palveluksenaloittamismääräysten 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, ellei hän ole saanut tietoa hylkäämissyystä jo valintaprosessin aikana. Tiedottamiseen voidaan käyttää
myös Puolustusvoimien sähköistä asiointijärjestelmää. Lentoreserviupseerikurssin alasivuilla internetosoitteessa intti.fi ilmoitetaan valintavaiheittain ajankohdat, jolloin tieto valintavaiheen läpäisystä viimeistään
lähetetään hakijoille.
Valintatuloksiin liittyvät kyselyt ohjataan Ilmasotakoulun valintaorganisaatiolle sähköpostiosoitteeseen: erikoiskurssit.ilmav@mil.fi. Kolmannen valintavaiheen 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. Lentoreserviupseerikurssi
on edellä mainitun lain 38 §:n tarkoittama koulutus. Näin ollen kurssille
hyväksytyillä tai valintaprosessissa karsiutuneilla ei ole oikeutta valittaa
kurssivalinnasta.
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Valinnan jälkeen
Valituksi tulemisen jälkeen varusmiespalvelusta suorittavat voivat hakea omasta joukko-osastostaan lomaa pakottavasta henkilökohtaisesta
syystä (HSL) siihen asti, kunnes jatkavat palvelusta Ilmasotakoulussa.
Mikäli HSL:n päivät eivät riitä lentoreserviupseerikurssilla palveluksen
aloittamisen ajankohtaan saakka, tulee varusmiespalvelusta suorittavan hakea palveluksen aloittamisajankohdan siirtoa joukko-osastosta,
jossa palvelee.
Lentoreserviupseerikurssille hyväksytyt oppilaat aloittavat palveluksen
muun saapumiserän mukana huolimatta mahdollisesta aiemmasta palveluksesta. Mikäli varasijoille valittuja henkilöitä aloittaa varusmiespalveluksen samanaikaisesti lentoreserviupseerikurssin kanssa, voidaan
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heidät tarvittaessa nostaa kurssille vielä asepalveluksen alkamisen jälkeen lentoreserviupseerikurssin koulutusvaiheen sen mahdollistaessa.
Lentoreserviupseerikurssille hyväksyttyjen tulee hyväksynnästä huolimatta saavuttaa palveluksen alussa 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.

5

Kustannukset
Hakijoille tarjotaan valintakoepäivinä lounas ja matkustamiskustannukset korvataan julkisen taksan mukaan (edestakainen matka kotipaikkakunnalta valintakoepaikalle).
Valintasihteeri toimittaa valintakoepaikoille lomakkeet matkakorvauksien hakemista varten. Hakijat täyttävät lomakkeen ja palauttavat sen
allekirjoitettuna valintakoepaikalla. Lomakkeen täyttöön hakijat tarvitsevat yhteystietojensa lisäksi pankkitiedot. Valintakoepaikalta matkakorvauslomake toimitetaan valintasihteerille. Matkakorvaukset anotaan valintakoepäivänä. Myöhemmin lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.
Hakijoille ei korvata kustannuksia matkoista ulkomailta valintakokeisiin
eikä 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
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SOTLK
SOTLK KLP
PVTUTKL TOKYOS
ILMASK HÄVLLV41
ILMASK KOULKESK
ILMASK KOULP
ILMASK HKESK
TIEDOKSI
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