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ATPL-ohjelman suositeltu tyypillinen eteneminen täyspäiväisellä opiskelullaLiikennelentäjän työ on tarkkuutta ja hermoja vaativaa, 
mutta koulutukseen päästäksesi tarvitset vain normaalin 
näön (silmälasien kanssa) ja perusterveyden – sekä runsaasti 
innokkuutta ja tavoitteita tähdätä korkealle! Jos sinulta löytyy 
tahtoa olla parhaista parhain, olet oikea henkilö ohjelmaam-
me.

Aeropolen liikennelentäjäohjelma eli ATPL-ohjelma on koulu-
tuspaketti, joka mukautetaan juuri sinun tarpeisiisi ja edisty-
mistahtiisi sopivaksi. Ammattitaitoiset lennonopettajamme 

sekä huippumoderni kalustomme takaavat koulutuksen, jossa 
sinua valmennetaan nykyaikaisten lentokoneiden tietokoneis-
tettujen mittaristojen vaatimuksiin jo ensilennosta lähtien. 
Voit opiskella sekä suomeksi että englanniksi.

Aeropolen ATPL-ohjelman hinta sisältää kaiken koulutukseen 
liittyvän: lentotunnit, oppimateriaalit, oppitunnit, kartat ja 
muut tarvikkeet. Hoidamme myös byrokratiat puolestasi, 
mutta lentokokeet ja koemaksut lisäämme vielä kurssin 
hintaan.

Aloita unelmiesi työ

ATPL-koulutusohjelman

HAKU- 
PROSESSI

TÄYTÄ HAKEMUS
www.aeropole.fi/atpl

HAASTATTELU &  
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TERVETULOA JOUKKOON!
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Aeropole Oy
Aeropole Oy on Suomen nykyaikaisin ilmailualan oppi laitos. Panostamme moderniin ja laadukkaaseen lento koulutukseen, ja 
kurssitarjontaamme kuuluvat sekä yksityislentäjien lupakirjakoulutus että liikennelentäjien tutkintoon vaadittava koulutusvali-
koima ja muu ilmailu alan ammatillinen jatkokoulutus.

Koulutusohjelmamme ovat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymiä, ja valvomme huolellisesti koulutuksen tasoa ja 
turvallisuutta edistyneen laatujärjestelmämme avulla. Aeropole tähtää innovaatioidensa kautta Pohjoismaiden laadukkaimmaksi 
lentokouluksi niin kaluston, koulutusohjelmiensa kuin asiakaspalvelun osalta. Päätoimipisteemme on Helsingissä. Katso muut 
toimipisteemme osoitteessa www.aeropole.fi.

Hakeminen
Aeropolella on jatkuva haku. Täytä hakemus osoitteessa 
www.aeropole.fi/atpl. Hakuprosessi kestää noin kolme 
viikkoa. Lisätietoa www.aeropole.fi/fi/liikennelentaja,  
info@aeropole.fi ja www.facebook.com/aeropole. 

Rahoitus

Jo ennen koulutusohjelmaan hakemista sinun tulisi 
hankkia itsellesi rahoitus opintoihin, esimerkiksi pankin 
myönteinen päätös opintoja varten tai selvitys rahoituk-
sesta tai takauksista. Rahoitusta ei tarvitse kuitenkaan 
nostaa ennen ohjelmaan hyväksymistä, vaan riittää että 
olet varmistanut rahoituskelpoisuutesi ennen hakemista. 
Ota yhteyttä Aeropoleen kysyäksesi lisää rahoituksen 
hakemisesta.

Minimivaatimukset ennen koulutukseen hakemista

Ikä Vähintään 16 vuotta

Kielitaito Hyvä englannin kielen taito*

Matematiikka Lukion lyhyt oppimäärä tai vastaavat 
tiedot on suositeltavaa*

Fysiikka Lukion fysiikan syventävä oppimäärä tai 
vastaavat tiedot on suositeltavaa*

Terveys Normaali perusterveys riittää ilmailulää-
kärin terveystarkastuksessa. Silmälasit 
eivät ole este, kunhan näkö on laseilla 
korjattuna normaali.

Rahoitus Ennen hakemista tarvitset osoituksen 
siitä, että rahoituksesi kurssille on saata-
villa. Katso lisää ohesta.

Lentokokemus Aiempaa lentokokemusta ei tarvita. 
Aiempi kokemus, esim. PPL-lupakirja, 
on kuitenkin mahdollista lukea hyväksi 
osasuoritukseksi tapauskohtaisesti.

* Koulutuksen aloittaminen ei edellytä mitään varsinaisia 
suoritettuja tutkintoja vaan tärkeintä on, että hakijalla 
on valmius lentämisen teorian ymmärtämiseen. Valmiu-
det varmistavien tutkintojen puuttuessa hakijan tiedot 
testataan erillisellä kokeella.

Esitteen tiedot ovat suuntaa-antavia ja annetaan sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 4.2017.05.
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