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OMAEHTOISEN OSAAMISEN JA TOIMINTAKYVYN KEHITTÄMISEN VAIKUTUS SOTILASARVOSSA YLENTÄMISEEN 

Tarkoituksena on kannustaa reserviläisiä ylläpitämään ja kehittämään sotilaallista osaamista ja toimintakykyä monipuolisesti 
asevelvollisuusaikanaan varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen päätyttyä. 

Ylentämisen perusteeksi hyväksyttäviä koulutuspäiviä muodostuu omaehtoisuuteen perustuvasta sotilaallisen osaamisen ja 

toimintakyvyn kehittämisestä, jossa näyttöinä ovat opiskelujen suorittaminen ja tentit sekä kenttäkelpoisuuteen liittyvät suoritteet ja 

testit.  

Kertausharjoitukseen rinnastettavaksi ja ylentämisen perusteeksi voidaan hyväksytyistä koulutuspäivistä laskea 

kalenterivuoden aikana yhteensä enintään kaksi päivää siten, ettei kyseessä voi kuitenkaan olla esim. kahta samoilla 

perusteilla (esim. 2 x tiedot-osaa) ansaittua päivää. Muut koulutuspäivät voidaan ottaa huomioon suunniteltaessa reserviläistä 

vaativampaan sodan ajan tehtävään.  

Tilaisuuden tai tapahtuman järjestäjä (PV tai MPK) toimittaa tiedot aluetoimistoihin kirjattavaksi asevelvollisrekisteriin. 

Koulutuspäivien muodostuminen:      

Osaaminen ja 
toimintakyky 

Tunnistaminen Kuvaus Koulutuspäivät  

Tiedot Koulutuskokonaisuus verkko-oppimisympäristössä 
PVMOODLE 

Koulutustilan opiskelu 
ja tentin suorittaminen 

1 Arvioitu opintoihin käytettävä 
aika on vähintään 8 tuntia ja 
hyväksytystä suorituksesta 
korvataan yksi (1) 
kertausharjoituspäivä. 

Taidot Johtamistaidon kurssi (PV:n järjestämä), 
MPK:n aselaji- ja koulutushaarakurssit 
 

Kurssin opiskelu 
suorittaminen ja tentin 
suorittaminen 

1 
1 
 

 

Fyysinen toimintakyky 
- lihaskunto 
- kestävyys 

 
- Lihaskuntotesti 
- 12 min juoksutesti 

Hyväksytty 
kokonaistulos 
Tavoitetaso  
vähintään 1 

1 
 

 
 
HP560 mukaisesti 
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Kenttäkelpoisuus 
- ampumataito 
- marssitaito 
- suunnistustaito 

 
- Ampumataitotesti tai -kilpailu 
- Pitkäkestoinen marssi. 
- Suunnistus kuntorastit / kansallinen kilpailu, 
  A-rata tai vähintään 7 km, virallinen ajanotto. 

Vähintään kaksi 
hyväksyttyä tulosta 
kolmesta 

1  

 

Osaaminen ja toimintakyky tunnistetaan näytöillä, joita ovat Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) sopimat 
tilaisuudet.  

Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan joko Puolustusvoimien tai MPK:n kautta. Yleisten tai tehtäväkohtaisten näyttöjen perusteella voidaan 
hyväksyä koulutuspäiviä.  

Yleiset näytöt: 

- Tiedot:  

o Hyväksytysti suoritettu oppaan opiskelu ja tentti verkko-oppimisympäristössä (PVMOODLE).  

o Opiskelupäivä on vähintään 8 h 

- Taidot:  

o Hyväksytysti suoritettu kurssi, johon liittyy tentti tai muu osaamisen tarkistaminen.  

o Opiskelupäivä on vähintään 8 h 
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- Fyysinen toimintakyky:  

o Tehtäväkohtaisen tavoitetason 1 saavuttaminen.  

o Tavoitetason määrittäminen normin HP560 mukaisesti.  

- Ampumataito:  

o Ampumataitotesti rynnäkkökiväärillä, reserviläisaseella tai kiväärillä.  

o Lisäksi hyväksytään ampumakilpailun virallinen tulos. 

- Marssitaito:  

o Pitkäkestoinen liikuntatapahtuma, joka on pituudeltaan jalan siirryttynä vähintään 21 km, hiihtäen vähintään 50 km, 
pyörällä vähintään 100 km.  

- Suunnistustaito:  

o Suunnistussuoritus kuntorastit / kansallinen kilpailu, A-rata tai vähintään 7 km, virallinen ajanotto.  


