
PUOLUSTUSVOIMAT      Liite 1 
PVHSM HENKILÖSTÖALA 034 - PEHENKOS    1(2) 
RESERVIIN TAI VARARESERVIIN KUULUVAN ASEVELVOLLISEN YLENTÄMINEN 
 

YLENTÄMISEN PERUSTEENA OLEVAT KOULUTUS- JA OSAAMISVAATIMUKSET 
Kertausharjoituspäivä = Puolustusvoimien johtaman reservin koulutustapahtuman (KH ja PVVEH) koulutuspäivä. 

Sotilasarvo Kertaus-
harjoitus-
päivä / 
vaatimus  

Huom. 

Korpraali / 
Ylimatruusi 
  

1 pvä
  

1. Maanpuolustustyöhön liittyvien ansioiden perusteella voidaan 40 -vuotias tai sitä vanhempi 
asevelvollinen, jota ei ole aikaisemmin ylennetty reservissä, ylentää kerran ilman jatkokoulutus-
ta. Sijoitusta ei tällöin vaadita. Perusteet on kirjattava asevelvollisrekisteriin. 

Alikersantti 
  
  

7 pvää 1. Edellisestä ylennyksestä oltava vähintään neljä (4) vuotta 
2. Asevelvollinen, joka ei ole saanut varusmiesaikana aliupseerin koulutusta, voidaan ylentää 

reservissä alikersantin sotilasarvoon. Ylentäminen edellyttää, että asevelvollinen on toiminut re-
servin koulutustapahtumassa aliupseerin tehtävässä tai on osoittanut kelpoisuutensa toimia joh-
tajatehtävässä. Asevelvollinen on oltava sijoitettu tai sijoitettavissa aliupseerin tehtävään  

3. Maanpuolustustyöhön liittyvien ansioiden perusteella voidaan 40 -vuotias tai sitä vanhempi 
asevelvollinen, jota ei ole aikaisemmin ylennetty reservissä, ylentää kerran ilman jatkokoulutus-
ta. Sijoitusta ei tällöin vaadita. Perusteet on kirjattava asevelvollisrekisteriin. 

Kersantti
 
  
 

Reservin 
aliupseerin 
koulutus ja 
10 pvää 

1. Edellisestä ylennyksestä oltava vähintään neljä (4) vuotta 
2. Asevelvollinen, joka ei ole varusmiesaikana saanut aliupseerin koulutusta voidaan ylentää re-

servissä enintään kersantin sotilasarvoon. Ylentäminen edellyttää, että asevelvollinen on reser-
vin koulutustapahtumassa saanut koulutuksen aliupseeriksi sekä on toiminut reservin koulutus-
tapahtumassa aliupseerin tehtävässä ja osoittautunut tehtävään sopivaksi 

3. Asevelvollinen, joka ei ole varusmiesaikana saanut aliupseerin koulutusta, mutta on kriisinhallin-
tajoukoissa tai puolustusvoimissa aliupseerin tai määräaikaisen aliupseerin virassa hoitanut 
esimiestehtävää ja osoittautunut tehtävään sopivaksi, voidaan reservissä ylentää enintään ker-
santin sotilasarvoon 

4. Asevelvollinen on oltava sijoitettu tai sijoitettavissa kersantin sotilasarvoa edellyttävään sodan 
ajan puolustusvoimien tehtävään tai varattu poikkeusolojen muuhun vaativaan tehtävään (hen-
kilövaraus) 

5. Puolustusvoimissa aliupseerin tai määräaikaisen aliupseerin virassa palvellut voidaan ylentää 
kersantiksi, kun hän on saanut koulutusta reservissä oloaikana sodan ajan puolustusvoimien 
tehtävään vähintään kymmenen (10) päivää 

6. Maanpuolustustyöhön liittyvien ansioiden perusteella voidaan 45 -vuotias tai sitä vanhempi 
asevelvollinen, jota ei ole aikaisemmin ylennetty reservissä, ylentää kerran ilman jatkokoulutus-
ta. Sijoitusta ei tällöin vaadita. Perusteet on kirjattava asevelvollisrekisteriin. 

Ylikersantti 
  
  

Reservin 
aliupseerin 
koulutus ja 
20 pvää  

1. Edellisestä ylennyksestä oltava vähintään neljä (4) vuotta 
2. Varusmiehenä kersantiksi ylennettyjen osalta 10 päivää  
3. Asevelvollinen on oltava sijoitettu tai sijoitettavissa ylikersantin sotilasarvoa edellyttävään sodan 

ajan puolustusvoimien tehtävään tai varattu poikkeusolojen muuhun vaativaan tehtävään (hen-
kilövaraus) 

4. Puolustusvoimissa aliupseerin tai määräaikaisen aliupseerin virassa palvellut voidaan ylentää 
ylikersantiksi, kun hän on saanut koulutusta reservissä oloaikana sodan ajan puolustusvoimien 
tehtävään vähintään kymmenen (10) päivää 

5. Maanpuolustustyöhön liittyvien ansioiden perusteella voidaan 45 -vuotias tai sitä vanhempi 
asevelvollinen, jota ei ole aikaisemmin ylennetty reservissä, ylentää kerran ilman jatkokoulutus-
ta. Sijoitusta ei tällöin vaadita Perusteet on kirjattava asevelvollisrekisteriin. 

Vääpeli /  
Pursimies 
  
  

Reservin 
aliupseerin 
koulutus 
40 pvää 

1. Edellisestä ylennyksestä oltava vähintään viisi (5) vuotta 
2. Varusmiehenä kersantiksi ylennettyjen osalta 30 päivää 
3. Asevelvollinen on oltava sijoitettu tai sijoitettavissa vääpelin sotilasarvoa edellyttävään sodan 

ajan puolustusvoimien tehtävään tai varattu poikkeusolojen muuhun vaativaan tehtävään (hen-
kilövaraus) 

4. Puolustusvoimissa aliupseerin tai määräaikaisen aliupseerin virassa palvellut voidaan ylentää 
vääpeliksi / pursimieheksi, kun hän on saanut koulutusta reservissä oloaikana sodan ajan puo-
lustusvoimien tehtävään vähintään kymmenen (10) päivää. 

Ylivääpeli / 
Ylipursimies
  
  

Reservin 
aliupseerin 
koulutus ja 
50 pvää 

1. Edellisestä ylennyksestä oltava vähintään viisi (5) vuotta 
2. Varusmiehenä kersantiksi ylennettyjen osalta 40 päivää 
3. Asevelvollinen on oltava sijoitettu tai sijoitettavissa ylivääpelin sotilasarvoa edellyttävään sodan 

ajan puolustusvoimien ylempään aliupseerin tehtävään tai varattu poikkeusolojen muuhun vaa-
tivaan tehtävään (henkilövaraus) 

4. Puolustusvoimissa aliupseerin tai määräaikaisen aliupseerin virassa palvellut voidaan ylentää 
ylivääpeliksi / ylipursimieheksi, kun hän on saanut koulutusta reservissä oloaikana sodan ajan 
puolustusvoimien tehtävään vähintään kymmenen (10) päivää. 
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Sotilas-
mestari  
 
  

 1. Edellisestä ylennyksestä oltava vähintään viisi (5) vuotta. 
2. Asevelvollinen on oltava sijoitettu sotilasmestarin sotilasarvoa edellyttävään sodan ajan puolus-

tusvoimien ylempään aliupseerin tehtävään tai varattu poikkeusolojen muuhun vaativaan tehtä-
vään (henkilövaraus) 

3. Puolustusvoimissa aliupseerin tai määräaikaisen aliupseerin virassa palvellut voidaan ylentää 
sotilasmestariksi, kun hän on saanut koulutusta reservissä oloaikana sodan ajan puolustusvoi-
mien tehtävään vähintään kymmenen (10) päivää. 

Vänrikki / 
Aliluutnantti  
 

Reservin 
upseerin 
koulutus 

1. Joko reserviupseerikurssin suorittaminen (vast.) tai reservin aliupseerista reservin upseeriksi 
kurssin suorittaminen tai sotilasjohtamisen kurssin suorittaminen. 

Luutnantti 
 
  
 

Reservin 
upseerin 
koulutus ja 
10 pvää 

1. Edellisestä ylennyksestä oltava vähintään neljä (4) vuotta 
2. Asevelvollinen on oltava sijoitettu tai sijoitettavissa luutnantin sotilasarvoa edellyttävään sodan 

ajan puolustusvoimien tehtävään tai varattu poikkeusolojen muuhun vaativaan tehtävään (hen-
kilövaraus) 

3. Opisto-, toimi- tai aliupseerin virassa palvellut voidaan ylentää luutnantiksi, ja sitä ylempiin soti-
lasarvoihin, kun hän on saanut koulutusta reservissä oloaikana sodan ajan puolustusvoimien 
tehtävään vähintään kymmenen (10) päivää 

4. Maanpuolustustyöhön liittyvien ansioiden perusteella voidaan 45 -vuotias tai sitä vanhempi 
asevelvollinen, jota ei ole aikaisemmin ylennetty reservissä, ylentää kerran ilman jatkokoulutus-
ta. Perusteet on kirjattava asevelvollisrekisteriin. 

Yliluutnantti 
 
  
 

Reservin 
upseerin 
koulutus ja 
30 pvää 

1. Edellisestä ylennyksestä oltava vähintään viisi (5) vuotta 
2. Asevelvollinen on oltava sijoitettu tai sijoitettavissa yliluutnantin sotilasarvoa edellyttävään so-

dan ajan puolustusvoimien tehtävään tai varattu poikkeusolojen muuhun vaativaan tehtävään 
(henkilövaraus) 

3. Upseerin, erikois-, opisto-, tai toimiupseerin virassa palvellut voidaan ylentää yliluutnantiksi, ja 
sitä ylempiin sotilasarvoihin, kun hän on saanut koulutusta reservissä oloaikana sodan ajan 
puolustusvoimien tehtävään vähintään kymmenen (10) päivää. 

Kapteeni /  
Kapteeni-
luutnantti 
 
  
 

Reservin 
upseerin 
koulutus ja 
60 pvää 

1. Edellisestä ylennyksestä oltava vähintään kuusi (6) vuotta 
2. Asevelvollinen on oltava sijoitettu tai sijoitettavissa kapteenin / kapteeniluutnantin sotilasarvoa 

edellyttävään sodan ajan puolustusvoimien tehtävään tai varattu poikkeusolojen muuhun vaati-
vaan tehtävään (henkilövaraus) 

3. Upseerin-, erikois-, opisto-, tai toimiupseerin virassa palvellut voidaan ylentää kapteeniksi / 
kapteeniluutnantiksi, kun hän on saanut koulutusta reservissä oloaikana sodan ajan puolustus-
voimien sijoitetussa tehtävässä vähintään kymmenen (10) päivää. 

Majuri / 
Komentaja-
kapteeni 

 

Reservin 
upseerin 
koulutus ja 
60 pvää 
  

1. Edellisestä ylennyksestä oltava vähintään seitsemän (7) vuotta 
2. Asevelvollinen on oltava sijoitettu majurin / komentajakapteenin sotilasarvoa edellyttävään so-

dan ajan puolustusvoimien tehtävään tai varattu poikkeusolojen muuhun vaativaan tehtävään 
(henkilövaraus) 

3. Upseerin, erikois-, opisto-, tai toimiupseerin virassa palvellut voidaan ylentää majuriksi / komen-
tajakapteeniksi, kun hänet on sijoitettu sellaiseen sodan ajan puolustusvoimien tehtävään, johon 
sijoitettavalta edellytetään majurin (vast.) sotilasarvoa, ja kun hän on saanut koulutusta reser-
vissä oloaikana sodan ajan puolustusvoimien sijoitetussa tehtävässä vähintään kymmenen (10) 
päivää. 

Eversti-
luutnantti / 
Komentaja 

Reservin 
upseerin 
koulutus ja 
60 pvää 
 
  
 
 
 
  

1. Edellisestä ylennyksestä oltava vähintään seitsemän (7) vuotta 
2. Upseerin tai erikoisupseerin virassa palvellut voidaan ylentää everstiluutnantiksi / komentajaksi, 

kun hänet on sijoitettu sellaiseen sodan ajan tehtävään, johon sijoitettavalta edellytetään evers-
tiluutnantin / komentajan sotilasarvoa, ja kun hän on saanut koulutusta reservissä oloaikana so-
dan ajan puolustusvoimien sijoitetussa tehtävässä vähintään kymmenen (10) päivää tai varattu 
poikkeusolojen muuhun vaativaan tehtävään (henkilövaraus) 

3. Edellyttää virassa palvelleilta upseereilta esiupseerikurssin suorittamista tai yleisesikuntaupsee-
rin tutkintoa 

4. Erityisistä syistä reservin upseeri / erikoisupseeri voidaan ylentää everstiluutnantiksi / komenta-
jaksi, kun hänellä on tehtävän vaativa osaaminen ja hänet on sijoitettu everstiluutnantin / ko-
mentajan sotilasarvoa edellyttävään sodan ajan puolustusvoimien tehtävään tai varattu poik-
keusolojen muuhun vaativaan tehtävään (henkilövaraus) 

5. Edellyttää yleensä korkeakoulututkintoa ja palvelusta puolustushallinnossa. 

Eversti / 
Kommodori  

Upseerin 
koulutus  

1. Edellisestä ylennyksestä oltava vähintään seitsemän (7) vuotta 
2. Edellyttää yleisesikuntaupseerin tutkintoa ja sijoitusta everstin / kommodorin sotilasarvoa vaati-

vaan sodan ajan puolustusvoimien tehtävään ja kun hän on saanut koulutusta reservissä oloai-
kana sodan ajan puolustusvoimien sijoitetussa tehtävässä vähintään kymmenen (10) päivää. 

 


