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ERILLISHAUN (LENTOUPSEERIN KOULUTUSOHJELMA) VALINTAPISTEIDEN 
MÄÄRÄYTYMINEN  
 
Lentoupseerin koulutusohjelman ohjaajaopintosuuntien erityisenä valintakriteerinä on, että 
hakija on suorittanut lentoreserviupseerikurssin. Lentoupseerin koulutusohjelman haussa 
ja valinnoissa ei ole ns. ensikertalaiskiintiötä. 
 
Valintapisteet määräytyvät aikaisempien opintojen ja lentoreserviupseerikurssin aikaisten 
suoritusten perusteella. Valintapisteiden enimmäismäärä on 100. 
 
1 AIKAISEMMAT OPINNOT 
 
Aikaisempien opintojen pisteytyksellä kartoitetaan hakijan koulutettavuutta sotatieteiden 
perustutkintoihin. Opintojen pisteytyksessä otetaan huomioon korkeimman pistemäärän 
antama vaihtoehto seuraavista: ylioppilastutkintotodistus tai toisen asteen ammatillisen 
tutkinnon todistus. 
 
Tutkintotodistus (0-15 pistettä) 
 
Todistukset pisteytetään alla olevien taulukoiden perusteella. Yhteispistemäärä 20 (tai 
huonompi) antaa 0 valintapistettä ja yhteispistemäärä 50 täydet 15 pistettä. Näiden 
kulmapisteiden välillä valintapisteet määräytyvät lineaarisesti. 
 
Ylioppilastutkintotodistuksesta huomioon otettavat aineet: 
- äidinkieli 
- matematiikka 
- englanti 
- enintään yksi muu arvosana. 
 
Kotimaisen ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys: 

 
Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys:  

 

Arvosana Pitkän oppimäärän 

koe

Pitkän oppimäärän 

koe

Lyhyen oppimäärän 

koe

Lyhyen oppimäärän 

koe

Koe (aine): - Äidinkieli (Suomi tai 

Ruotsi)

- Toinen kotimainen kieli 

(Suomi tai Ruotsi) 

- Lyhyt matematiikka - Vieras kieli (B-, C- tai D-

kieli)

- Pitkä matematiikka - Vieras kieli (A-kieli)

- Reaaliaine

L 14 11 10 9

E 13 10 8 7

M 11,5 8 5,5 5

C 8 7 3,5 3

B 5 5 1 1

A 2 2 0 0

Suomalainen 

ylioppilastutkinto

Relfeprüfungpisteet IB-tutkintopisteet EB-tutkintopisteet

L 15–13 7 10,00–9,00

E 12–10 6 8,95–8,00

M 9–8 5 7,95–7,00

C 7 4 6,95–6,00

B 6–5 3 5,95–5,00

A 4 2 4,95–4,00
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Relfeprüfung-, IB:n Higher level (HL)- ja EB-tutkintojen kokeista pisteet lasketaan pitkän 
oppimäärän mukaisesti. IB:n Standard level (SL) kokeista pisteet lasketaan lyhyen 
oppimäärän mukaisesti. 
 
Ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksesta huomioon otettavat aineet: 
- Ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista 

- matematiikka 
- äidinkieli 
- toinen kotimainen kieli 
- vieras kieli 

- Ammatillisten tutkinnon osien (135 osp) kaikkien opintojen opintoviikoilla painotettu 
keskiarvo, joka pyöristetään kokonaisarvosanaksi. 

 
Tutkintotodistus sisältää päättö- ja näyttötodistuksen. 
 
Jos ammatillisen tutkinnon päättötodistuksen osaamiskoreissa ei ole eritelty edellä 
mainittuja aineita, tehdään pisteytys päättötodistuksen ja opintorekisteriotteen perustella. 
Näyttötutkinnon suorittaneiden pisteytys tehdään tutkintotodistuksen ja 
opintosuoritusotteen perusteella. 
 
Toisen asteen ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen pisteytys: 
 

1) Arvosteluasteikko 1-5  
 

Arvosana Äidinkieli Matematiikka 
2.kotimainen 
kieli Vieras kieli 

Ammatillisen 
tutkinnon osat 
(135osp) 

5 8 6 3 3 10 

3-4  5 4 2 2 6 

1-2 0 0 0 0 0 

 

2) Arvosteluasteikko 1-3 

Arvosana Äidinkieli Matematiikka 
2.kotimainen 
kieli Vieras kieli 

Ammatillisen 
tutkinnon osat 
(135osp) 

3 8 6 3 3 10 

2 5 4 2 2 6 

1 0 0 0 0 0 

 

2 LENTORESERVIUPSEERIKURSSIN AIKAISET SUORITUKSET 
 
2.1 Reserviupseerikurssin todistus (0-15 pistettä)  
 
Reserviupseerikurssin todistuksella kartoitetaan hakijan motivaatiota, ammattiin 
soveltuvuutta ja kiinnostusta alaan. Hakija on voinut saada suorittamastaan 
reserviupseerikurssista 45–130 loppupistettä.  
 
Reserviupseerikurssin todistuksen pisteytys: 
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Reserviupseerikurssin todistuksen loppupisteet 90 (tai huonompi) antaa 0 valintapistettä ja 
loppupisteet 120 (tai parempi) antaa täydet 15 valintapistettä. Näiden kulmapisteiden välillä 
valintapisteet määräytyvät lineaarisesti. 
 
2.2 Lentotaito (0-25 pistettä) 
 
Lentotaito pisteytetään lentoreserviupseerikurssilla lennettyjen arvioitavien lentojen 
arvosanojen painotetun keskiarvon perusteella. Keskiarvo 3,5 (tai huonompi) antaa 0 
valintapistettä ja keskiarvo 4,9 (tai parempi) täydet 25 valintapistettä. Näiden 
kulmapisteiden välillä valintapisteet määräytyvät lineaarisesti.  
 
Mikäli lentoarvosanan muodostumisperusteet muuttuvat esimerkiksi konekaluston, 
lentokoulutusohjelman tai arviointiperusteiden muutosten vuoksi, kulmapisteitä voidaan 
muuttaa Ilmasotakoulun johtajan päätöksellä. Tällöin kiinnitetään erityistä huomiota siihen, 
että eri vuosina lentoreserviupseerikurssin suorittaneet hakijat ovat keskenään 
mahdollisimman tasa-arvoisessa asemassa. 
 
2.3 Soveltuvuus (0-36 pistettä) 
 
Soveltuvuuden valintapisteet muodostuvat kolmesta soveltuvuutta arvioivasta 
osakokonaisuudesta. 
 
2.3.1 Kurssin johtajan ja kouluttajien arvio (0-12 pistettä) 

 
Lentoreserviupseerikurssin johtaja ja kouluttajat arvioivat hakijan soveltuvuutta 
lentoupseerin ammattiin. Huomioitavia ominaisuuksia ja asioita ovat erityisesti: 
- käytös 
- johtamiskäyttäytyminen ja johtajaominaisuudet 
- asenne koulutukseen ja annettuihin tehtäviin 
- palautteen vastaanottokyky. 
 
Kurssin johtaja vastaa palautteen keräämisestä kouluttajilta ja antaa lopullisen arvosanan 
asteikolla 1–3 (0,25 pisteen välein). Kurssin johtajan ja kouluttajien antama arvio 
SOPIMATON on este hakijan valinnalle.  
 
Arvosana 1 antaa 0 valintapistettä ja arvosana 3 täydet 12 valintapistettä. Näiden 
kulmapisteiden välillä valintapisteet määräytyvät lineaarisesti. 

 
2.3.2 Lentueen päällikön ja lennonopettajien arvio (0-12 pistettä) 

 
Hävittäjälentolaivue 41:n 4. lentueen päällikkö ja lennonopettajat arvioivat hakijan sopivuutta 
ilmavoimien hävittäjälentäjäksi. Arviossa huomioidaan erityisesti: 
- asenne koulutukseen ja annettuihin tehtäviin 
- aktiivisuus ja oma-aloitteisuus lentopalveluksessa 
- palautteen vastaanottokyky 
- oppimisnopeus ja -halukkuus suhteessa jatkokoulutuksen vaatimukseen. 
 
Soveltuvuusarviota tulee laskea, mikäli 
- suoritusten taso vaihtelee selvästi lentokoulutusohjelman aikana 
- suoritusten taso on laskenut selvästi ohjelman edetessä. 
 
4. lentueen päällikkö vastaa palautteen keräämisestä lennonopettajilta ja antaa lopullisen 
arvosanan asteikolla 1–3 (0,25 pisteen välein). Lentueen päällikön ja lennonopettajien 
antama arvio SOPIMATON on este hakijan valinnalle. 
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Arvosana 1 antaa 0 valintapistettä ja arvosana 3 täydet 12 valintapistettä. Näiden 
kulmapisteiden välillä valintapisteet määräytyvät lineaarisesti. 
 

 
2.3.3 Vertaisarvio (0-12 pistettä) 
 
Lentoreserviupseerikurssin oppilaat suorittavat vertaisarvioinnin ennen kurssin päättymistä.  
 
Valintapisteet määräytyvät vertaisarvion perusteella seuraavasti: Keskiarvo 3,0 (tai 
huonompi) antaa 0 valintapistettä ja keskiarvo 8,5 (tai parempi) täydet 12 valintapistettä. 
Näiden kulmapisteiden välillä valintapisteet määräytyvät lineaarisesti.  
 
Kurssin johtaja voi harkintansa mukaan ja taustat selvitettyään huomioida heikon 
(numeerisen tai sanallisen) vertaispalautteen myös omassa arvioinnissaan. 
 
2.4 Fyysinen kunto (0-9 pistettä) 
 
Fyysisen kunnon pisteet määräytyvät 12 minuutin juoksutestin ja lihaskuntotestin 
perusteella. Pisterajat ovat samat sekä naisille että miehille. Fyysisen kunnon testaus 
suoritetaan kotiuttamistestien yhteydessä. 
 
2.4.1 12 minuutin juoksutesti (0-5 pistettä) 
 
12 minuutin juoksutesti suoritetaan Pääesikunnan ohjeen HQ1056 liitteen 4 mukaisesti. 
Testissä saavutettu tulos 2800 metriä antaa 0 valintapistettä ja tulos 3300 m metriä (tai 
parempi) täydet 5 valintapistettä. Näiden kulmapisteiden välillä valintapisteet määräytyvät 
lineaarisesti. Juoksutestin tulos alle 2800 metriä on este hakijan valinnalle. 
 
2.4.2 Vatsalihastesti (0-1 pistettä) 
 
Vatsalihastesti suoritetaan Pääesikunnan ohjeen HQ1056 liitteen 4 mukaisesti. Testissä 
saavutettu tulos 35 toistoa (tai huonompi) antaa 0 valintapistettä ja tulos 70 toistoa (tai 
parempi) 1 valintapisteen. Näiden kulmapisteiden välillä valintapisteet määräytyvät 
lineaarisesti. 
 
2.4.3 Etunojapunnerrustesti (0-1 pistettä) 
 
Etunojapunnerrustesti suoritetaan Pääesikunnan ohjeen HQ1056 liitteen 4 mukaisesti. 
Testissä saavutettu tulos 35 toistoa (tai huonompi) antaa 0 valintapistettä ja tulos 70 
toistoa (tai parempi) 1 valintapisteen. Näiden kulmapisteiden välillä valintapisteet 
määräytyvät lineaarisesti. 
 
2.4.3 Vauhditon pituushyppy (0-2 pistettä) 
 
Vauhditon pituushyppy suoritetaan Pääesikunnan ohjeen HQ1056 liitteen 4 mukaisesti. 
Testissä saavutettu tulos 220 cm (tai huonompi) antaa 0 valintapistettä ja tulos 280 cm (tai 
parempi) 2 valintapistettä. Näiden kulmapisteiden välillä valintapisteet määräytyvät 
lineaarisesti. 
 
 


