
Katse kohti
maailmaa

Opiskele liikennelentäjäksi sekä 
sähkö- ja automaatiotekniikan 

insinööriksi Mikkelissä.



Lentokoulu Pirkanmaa Oy toteuttaa kanssasi liikenne- 
lentäjäopinnot. Modulaarisissa opinnoissa hankit ensin yksityis-
lentäjän lupakirjan ja aloitat ATPL-teorian opiskelun. Riittävät 
lentotunnit saavutettuasi etenet mittarilento- ja monimoottori-
koulutukseen sekä suoritat ansiolentäjän lupakirjan. Tarvittaessa 
suoritat miehistöyhteistyökurssin, mikäli tuleva työnantajasi ei 
tällaista erikseen järjestä.

Lennot toteutetaan Mikkelin lentokentältä. Oma kykysi oppia 
ja omaksua uusia asioita vaikuttavat lento- ja teoriatuntien mää-
rään. Lentokoulutus toteutetaan pääsääntöisesti Piper ja Cessna 
-lentokoneilla. Käytössämme on 2, 4 ja 6 istuinpaikkaiset  
koneet. Laivastoomme kuuluu tällä hetkellä 15 lentokonetta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuk-
sella toteutettava sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulu-
tus sisältää perusopintoja, syventäviä opintoja sekä vapaasti  
valittavia opintoja. Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, 
joista noin 45 opintopistettä voidaan korvata lentokoulutuksella. 

Koulutukset toteuttavat 
Lentokoulu Pirkanmaa  
ja Kaakkois-Suomen  
ammattikorkeakoulu

Oletko  
haaveillut  
lentäjän  
ammatista  
tai työstä  
ilmailu- 
alalla? 

Ilmailuala työllistää suoraan ja välillisesti yli 100 000  

ihmistä Suomessa. 

Mikkelissä on nyt mahdollista yhdistää sekä liikenne- 

lentäjän että sähkö- ja automaatioinsinöörin koulutus. 

Yhdistelmäkoulutus antaa valmiudet toimia niin liikenne-

lentäjänä, ilmailualan muissa asiantuntijatehtävissä kuin 

sähkö- ja automaatiotekniikan vaativissa suunnittelu-, 

asiantuntija- ja johtotehtävissä. 

Valmistuessasi sinulla on suoritettuna sekä kansainvälinen 

liikennelentäjän lupakirja (Frozen ATPL) että suomalainen 

insinööritutkinto sähkö- ja automaatiotekniikasta. Lento-

koulutukseesi sisältyvistä opinnoista voidaan sisällyttää  

insinööritutkintoon pääsääntöisesti 45 opintopistettä –  

sisällytettävien opintojen laajuus arvioidaan henkilö- 

kohtaisessa opintosuunnitelmassasi. Voit myös vaikuttaa 

laajuuteen esimerkiksi opinnäytetyösi aihevalinnalla.

Lentokoulutus ei edellytä  
hakijalta aiempia  
ilmailualan opintoja.

Opintojen ohjeellinen suoritus- 
aika on noin 3,5 vuotta.



Lisäksi voidaan järjestää ohjaamoyhteistyökoulutus (MCC), mikäli tuleva työnantajasi ei tällaista järjestä. Kaikki 
lentoyhtiöt eivät hakuvaiheessa ohjaamoyhteistyökoulutusta vaadi. Osa lentoyhtiöistä toteuttaa kurssin itse. 
Tarvittaessa kurssi voidaan järjestää myös ulkomailla.

Lentokoulutuksen 

Lentokoulutuksen rakenne

Hinta ei sisällä kolmannen osapuolen maksuja, kuten 
esimerkiksi ilmailulääkärin tutkimuksia ja ilmailu- 
viranomaisten tutkintomaksuja. 

Korkeakouluopiskelijana saat pelkkää lentokoulutusta  
paremmat opiskelijaedut. Olet oikeutettu valtion takaa- 
maan opintorahaan, opiskelijan asumistukeen sekä mui-
hin opiskelijaetuuksiin. Valtion takaaman opintolainan 
enimmäismäärä 240 opintopisteen tutkinnossa on  
25 350 euroa (vuonna 2020). Opintolainaan sisältyy myös 
kannustin: mikäli suoritat opintosi määräajassa, voit saada 
enintään 4760 euroa opintolainahyvitystä ottamasi lainan 
kokonaismäärästä – siis selvää rahaa, jota sinun ei tarvitse 
koskaan maksaa takaisin.

Lentokoulutusta varten tulee hankkia rahoitus, esimer-
kiksi pankin myönteinen lainapäätös opintoja varten tai 
selvitys rahoituksesta tai takauksista. Rahoitusta ei tarvit-
se nostaa ennen lentokouluun hyväksymistä. Suoritukset 
lentokoululle maksetaan koulutuksen etenemisen aika-
taulussa. Huomioithan, että voit käyttää valtion takaamaa 
opintolainaa (25 350€) lentokoulutuksen rahoitukseen.

Liikennelentäjäkoulutukseen on jatkuva haku. Käsitte-
lemme hakemukset saapumisjärjestyksessä ja mahdolli-
nen aloitusaika sovitaan kunkin hakijan kanssa erikseen. 
Hakuprosessi kestää noin 2 viikkoa.  

Koulutuksen tarkat tiedot ja haku 
www.lentokoulu.com 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sähkö- ja  
automaatiotekniikan insinööri (AMK) -koulutuk-
seen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa. 

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta  
www.xamk.fi/sahkotekniikka

Suorittaaksesi opinnot sinun ei tarvitse aloittaa 
molempia samanaikaisesti – voit siis esimerkiksi 
aloittaa hakemalla insinööriopintoihin ja jatkaa  
tästä lentokoulutukseen opintojesi aikana –  
tai päinvastoin.

Lentokoulu Pirkanmaan hinta sisältää kaiken lentokoulu-
tukseen liittyvän materiaalin: lentotunnit, oppimateriaalit, 
lähiopetustunnit, kartat ja muut tarvikkeet. Koulutus 
järjestetään kokonaisuudessaan Suomessa. Kurssin jälkeen 
olet valmis hakemaan unelmiesi työtä lentoyhtiössä. 

rahoitus

Kuinka haet
koulutukseen 

Täyden paketin hinta  
on alle 90 000* euroa (sis. alv.)
* Koulutuksen hinta vahvistetaan oppilaskohtaisesti  
sen jälkeen, kun opiskelijan henkilökohtainen ajan- 
käyttösuunnitelma on tehty. Suunnitelmassa otetaan 
huomioon mm. tavoitteesi ja aiempi koulutuksesi.

Molempiin koulutuksiin 
haetaan erikseen 

100 h etäteoriaa
10 h lähiteoriaa
45 lentotuntia

Lentokoulutuksen

650 h etäteoriaa
75 h lähiteoriaa
35 h simulaattoria (FNPT1)
15 lentotuntia

300 h etäteoriaa
98 lentotuntia
82 päällikkölentotuntia

20 h teoriaa
11 lentotuntia

Yksityislentäjän  
lupakirja PPL(A) ATPL-teoria

Integroitu ansiolentäjän  
koulutus CPL(A)

Monimoottori-/  
tyyppikoulutus



Mikkelissä opiskelijan on helppo olla. Lentoasema ja 
ammattikorkeakoulun kampus sijaitsevat 3,5 kilometrin 
etäisyydellä toisistaan. Mikkelin opiskelija-asunnot ovat 
käytettävissäsi ja lähimmästä asuntokohteesta on lento-
asemalle vajaa 2 kilometrin kävelymatka.

Kulkeminen Mikkeliin onnistuu helposti linja-
autolla tai junalla. Päivittäin Mikkelin ja Helsingin 
välillä kulkee 17 linja-autoyhteyttä ja 7 junayhteyttä. 
Kaupungin 5000 opiskelijan yhteisö pitää huolen 
siitä, että kampuksilla ja kaupungilla tapahtuu.

Yhdistämällä liikennelentäjän sekä sähkö- ja automaatio-
tekniikan insinööriopinnot varmistat itsellesi parhaat 
edut: asumisedun, ateriaedun, opiskelijakortin, opiskelija-
terveydenhuollon palvelut sekä pelkkää lentokoulutusta 
korkeamman valtion takaaman opintolainaosuuden. 
Laajennat myös uramahdollisuuksiasi.

Lentokoulu Pirkanmaa Oy
0400 979 029 (Erkki Järvinen)
erkki@airspark.fi 

Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu
hakijapalvelut
044 702 8891/
040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi 

Lisätiedot
lentokoulu.com
xamk.fi /sahkotekniikka

Mikkeli

Mikkelissä
Eläminen


