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1 JOHDANTO KYSYMYKSIIN JA VASTAUKSIIN 

Tämän asiakirjan tarkoitus on tukea ESAn tiedottajia heidän valmistautuessaan tapaamisiin 
tiedotusvälineiden, päättäjien tai suuren yleisön edustajien kanssa. Asiakirjan alussa on esitellään 
”keskustelunaiheita”. Ne ovat tärkeitä viestejä, joiden välittäminen mahdollisuuksien mukaan 
kaikissa tapaamisissa on tärkeää. Sen jälkeen esitellään yleisimmät odotettavissa olevat 
kysymykset ja ESAn linjan mukaiset vastaukset niihin eroteltuina kolmeen osaan: 1. Ajankohtaiset 
aiheet, 2. Yleiset astronautteja koskevat kysymykset ja vastaukset, 3. Henkilöstöasiat ja juridiset 
kysymykset. 

Lisäksi tätä asiakirjaa käyttää apunaan ESAn sosiaalisen median päivystystiimi 
varmistaakseen sen, että heidän viestinsä on yhdenmukainen kaikissa jäsenvaltioissa koko 
kampanjan ajan. DG-C jatkaa uusien ajankohtaisten kysymysten ja vastausten keräämistä 
kampanjan ajan parantaakseen tämän julkaisun laatua ja varmistaakseen, että tiedottajilla on 
käytössään uusin versio. 
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1.1 Tärkeimmät keskustelunaiheet: astronauttihakukampanja 
 
 ESA hakee nykyisten astronauttiensa täydennykseksi uuden sukupolven 

astronautteja kaikkia ESAn avaruuslentoja varten.  
 

 ESA haluaa viedä eurooppalaisen miehen ja naisen kuuhun ensimmäisen kerran. 
 

 Astronautti on yksi ura monien muiden joukossa. 
 

 Avaruuslentoihin voi osallistua monin tavoin:  Back to Earth - you can make it  
www.esa.int/careers 
 

 Seuraavien kymmenen vuoden aikana ESA rekrytoi vuosittain 100 henkilöä. ESA 
etsii avaruusalan uuden sukupolven ammattilaisia Euroopan avaruustutkimuksen 
tulevaisuutta varten. 
 

 ESA hakee sydämeltään eurooppalaisia ihmisiä, jotka noudattavat eettisiä 
arvojamme, kuten rehellisyyttä, oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua, 
vuoropuhelua ja läpinäkyvyyttä. 
 

 ESA hakee ihmisiä, jotka välittävät! #CareSpace  

  

http://www.esa.int/careers
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1.2 Tärkeimmät keskustelunaiheet: para-astronauttihakukampanja 
(Katso tarkemmat kysymykset ja vastaukset kohdasta  2.5) 
 
 ESAn toiminnassa painotetaan yhteiskunnan kaikkien ryhmien tasapuolista 

edustusta ja osallistavuutta. 
 

 Tämän toteuttamiseksi ESA aloittaa para-astronauttihankkeen. 
 

 Para-astronauttihanke on pilottihanke, jonka tavoitteena on avata mahdollisuus 
astronautin uraan myös ihmisryhmälle, joka on aiemmin suljettu avaruuslentojen 
ulkopuolelle: fyysisesti vammautuneille ihmisille. 
 

 Tämä on ensimmäinen kerta, kun mikään avaruusjärjestö on ryhtynyt tällaiseen 
hankkeeseen näin laajasti. 
 

 Vammaisen astronautin lähettämiseen avaruuslennolle turvallisella ja hyötyä 
tuottavalla tavalla liittyy tietenkin monia vielä tuntemattomia seikkoja, mutta olemme 
päättäneet ottaa tämän haasteen vastaan. 
 

 Esitutkimuksessa selvitetään, onko mahdollista lähettää vammainen astronautti 
turvallisesti hyötyä tuottavalle avaruuslennolle. 
 

 Para-astronauttihankkeeseen valittava(t) henkilö(t) otetaan osaksi ESAn 
astronauttireserviä. 
 

 Toistaiseksi ei ole selvitetty, miten valittava(t) henkilö(t) voivat avustaa ESAa tässä 
esitutkimuksessa.  
 

 Tämän hankkeen pilottiluonteen takia voimme ilmoittaa haun avaamisesta 
ihmisille, jotka täyttävät kaikki astronauteille asetettavat pätevyysvaatimukset ja 
joilla on jokin seuraavista vammoista: 

• jokin alaraajapuutos (esim. amputaation tai synnynnäisen vamman takia) 
seuraavasti:  

o yhden tai kummankin jalkaterän viallisuus nilkasta alaspäin (Lisfranc-
amputaatio) 

o yhden tai kummankin jalan viallisuus polvesta alaspäin 

• eripituiset jalat (raaja puuttuu tai se on tavallista lyhyempi joko synnynnäisesti 
tai traumaperäisesti) 

• lyhytkasvuisuus (<130 cm). 
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 Näistä kahdesta hausta ilmoitetaan eri ilmoituksella, mutta valintaprosessi tehdään 
yhdistetysti. 
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2 AJANKOHTAISET AIHEET YLEISET SUUNTAVIIVAT 

Tapoja vastata yhdenmukaisesti poleemisiin kysymyksiin  

2.1 Johdanto rooleihin 
Selitä, miksi ESA otti käyttöön uudenlaisen valintajärjestelmän: ura-astronautti ja 
projektiastronautti 

 
Lyhyt selitys 

Uudenlaiset entistä tarkemmat astronauttiprofiilit on kehitetty vastaukseksi tulevaisuudessa 
avautuviin entistä monipuolisempiin avaruuslentomahdollisuuksiin. 

• Ura-astronautit (astronauttijoukot): Ura-astronautit rekrytoidaan ESAn vakituiseen 
henkilöstöön. Se on reitti pitkille avaruuslennoille, näkyviin tehtäviin kuten lennon 
komentajaksi sekä kaikkein vaikeimmille tai poikkeuksellisille lennoille (kuten kuulennoille). 
Nämä astronautit ovat ESAn virallisia edustajia julkisuudessa. 

Ehdokkaille, jotka läpäisevät kaikki testit mutta jotka eivät lopulta tule valituiksi, tarjotaan 
mahdollisuutta liittyä astronauttireserviin. Astronauttireserviin valitut henkilöt eivät siirry ESAn 
palvelukseen vaan pysyvät nykyisen työnantajansa palveluksessa. Se avaa heille mahdollisuuksia 
päästä mukaan tuleville avaruuslennoille.  

• Projektiastronautti (reservi): Projektiastronautit eivät kuulu ESAn vakituiseen 
henkilöstöön, mutta he voivat tulla ESAn palvelukseen astronauttireservin kautta, kun heille 
sopiva lentomahdollisuus ilmenee. Se voi olla ESAn normaaliin kiintiön ylittävä lento 
kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle, kaupallinen lento tai jokin muu mahdollisuus, jota 
ESA ja/tai sen jokin jäsenvaltio on päättänyt hyödyntää. Tällainen lento on luonnostaan 
lyhytaikainen. 
 

Tällaiset henkilöt palkataan tiettyyn lentoon liittyvällä määräaikaisella sopimuksella, jonka keston 
oletetaan olevan enintään 4 vuotta ESAn normaalien määräaikaisten työsopimusten mukaisesti. 
Sopimuskauden jälkeen he palaavat Euroopan astronauttijoukoista takaisin reserviin. 
Astronauttireserviin kuuluvat voidaan teoriassa myös nimittää vakituisiksi ura-astronatiksi, jos tietyt 
edellytykset täyttyvät. Lisäksi astronauttireserviin kuuluvat voidaan kutsua seuraaviin astronauttien 
rekrytointikampanjoihin niiden viimeisiin valintavaiheisiin. Astronauttireserviin kuuluvat voivat olla 
kotoisin ESAn miehitettyjen avaruuslentojen ohjelman rahoitukseen osallistuvasta valtiosta, ESAn 
liitännäisjäsenvaltiosta tai muusta ESAn jäsenvaltiosta, joka on valmis osallistumaan tietyn edellä 
esitetyn kaltaisen lennon rahoitukseen. 

Reservissä olevilla astronauteilla, joita ei ole nimetty millekään avaruuslennolle, on ESAn kanssa 
konsulttisopimus eikä heillä ole oikeutta puhua Euroopan avaruusjärjestön nimissä. Tämän 
konsulttisopimuksen rahallinen korvaus, kesto ja ehdot päätetään myöhemmin. 
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Mitä hyötyä astronauttireservistä on? 
 

• On syytä huomata, ettei tämä uusi muoto vaikuta ura-astronauttien määrään tai ohjelman 
laajuuteen. 

• Ensinnäkin reservi antaa lisää joustavuutta: ESA pyrkii mukautumaan tuleviin jatkuviin 
muutoksiin ja olemaan entistä valmiimpi reagoimaan avautuviin uusiin mahdollisuuksiin.  

• Toiseksi se antaa ESAn uusille jäsenvaltioille lisää mahdollisuuksia nähdä kansalaisensa 
avaruudessa. Se puolestaan tarjoaa lisää mahdollisuuksia asian hyödyntämiseen tuoreella 
ja innovatiivisella tavalla esimerkiksi tutkimuksessa tai opetuksessa. 

• Reserviastronauttien ammatillinen tausta voi olla hyvin monenlainen ja he palaavat 
tehtävänsä jälkeen normaaliin työhönsä, mikä parantaa yhteyksiä ESAn/avaruusalan ja 
muun yhteiskunnan välillä. 

• Se auttaa ESAa kanavoimaan kaupallisia mahdollisuuksia: astronauttireserviin perustuva 
toimintamalli parantaa pienten maiden kansalaisten mahdollisuuksia päästä 
avaruuslennolle. Vaikkei näitä henkilöitä olekaan vielä koulutettu, he ovat läpäisseet ESAn 
valintaprosessin, he ovat yleisesti tunnettuja, kenties he jo toimivat sanansaattajina omassa 
maassaan ja he ovat valmiita tulemaan mukaan ESAn koulutukseen. 

• Asiaa voi ajatella myös astronauttiemme näkökulmasta: he ovat pitkälle koulutettuja 
henkilöitä, joille me tarjoamme mahdollisuuden palata työhönsä ja tehtäviinsä (opettajaksi, 
insinööriksi, terveydenhoitoon, lentäjäksi ym.) ainutlaatuista työkokemusta rikkaampana. 

Erityishuomautus tiedottajille: 

• Älä peittele asiaa: reserviin kuuluvilla on yleisesti ottaen vain pieni todennäköisyys tulla 
valituksi projekti- tai ura-astronautiksi ja päästä mukaan avaruuslennolle. 

• Reserviluettelo uudistetaan joka toisen astronauttihakukampanjan yhteydessä. Luettelossa 
olevilla on siis mahdollisuus tulla valituksi kahden kampanjan aikana.  

• Reservissä olevilla astronauteilla on automaattisesti oikeus päästä seuraavan 
hakukampanjan haastatteluvaiheeseen.  

 

2.2 Kansainvälinen konteksti 
ESAn astronauteille ei ole tulevaisuudessa riittävästi vahvistettuja 
lentomahdollisuuksia / ESAn avaruuslentomahdollisuudet ovat vahvasti riippuvaisia 
siitä, että kansainväliset kumppanimme säilyttävät nykyisen linjansa. Miksi ESA 
sitten rekrytoi uusia astronautteja? 

 
• Euroopan avaruusjärjestön on varmistettava tiedon sujuva siirtyminen eri 

astronauttiluokkien välillä. Uusien astronauttien rekrytoiminen ja kouluttaminen vie aikaa, ja 
kun uusi luokka on valmis lentämään, uusia mahdollisuuksia on hyvinkin voinut jo 
ilmaantua. 
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• Edellisen kampanjan aikaan (2008) ei myöskään ollut juurikaan vahvistettuja 
avaruuslentomahdollisuuksia. Loppujen lopuksi tämä uusi luokka on kuitenkin viettänyt 
avaruudessa enemmän aikaa kuin mikään aikaisempi astronauttiluokka. 

• Mahdollisia tulevia tehtäviä ovat: 
o uudet pitkäkestoiset tieteelliset ISS-tehtävät 
o Artemis-ohjelman lennot kuuta kohti 
o uusien kumppanuuksien (esim. Kiinan tai kaupallisten kumppanien) tuottamat 

lentotilaisuudet. 
• Olemme parhaillaan kehittämässä ESAn kuututkimusohjelmaa tulevaisuutta varten ja 

tarvitsemme ESAn astronautteja sen toteuttamiseen. 
• Itse avaruuslentojen lisäksi on myös monia muita tehtäviä (lentojen tukitoiminnot, ESAn 

tieteelliset ja/tai teknisen suunnittelun hankkeet), joissa astronauttien näkemykset ovat 
äärimmäisen arvokkaita. 

 

2.3 Monimuotoisuus ja osallistavuus 
Rekrytoinnissa on vahva poliittinen ulottuvuus: rekrytointikutsu koskee kaikkien 
jäsenvaltioiden kansalaisia, mutta hakijoita kuitenkin arvotetaan kansallisuutensa 
perusteella. Miten selitätte tämän? 

• Totta: vain ESAn jäsen- ja liitännäisjäsenvaltioiden kansalaiset voivat osallistua. Tässä 
hyväksyttyjen joukossa hakijoita ei kuitenkaan syrjitä heidän kansallisuutensa perusteella. 
Lopullisessa rekrytoinnissa otetaan huomioon monia perusteita, mukaan lukien kunkin 
jäsenvaltion tai liitännäisjäsenen ESAn avaruuslento-ohjelmalle antama tuki. 

• Astronauttien valinnan erityispiirteitä: 
o Tosiasia on, että kansallisuus ei merkitse mitään valintaprosessin aikana. Siinä 

arvioidaan vain pätevyyttä. Vuoden kestävän valintaprosessin päätteeksi komitea 
kokoaa tiedot hakijoista, jotka ovat päteviä aloittamaan astronauttien 
peruskoulutuksen, ja toimittaa ne ESAn hallitukselle. 

o Sen jälkeen hallitus tekee astronauttien rekrytointipäätökset pyrkien varmistamaan 
jäsenvaltioiden tasapuolisen edustuksen. 

o Emme kuitenkaan sulje pois pienempien lahjoittajien mahdollisuutta lisätä 
panostustaan. Tämä tarkoittaa, että pienemmät jäsenvaltiot (tai liitännäisjäsenet) 
voivat harkita lisäävänsä panostustaan ohjelmaan esimerkiksi rahoittamalla jotakin 
tiettyä tutkimusohjelmaa ja siten edesauttavansa oman kansalaisensa pääsyä 
astronautiksi. 

o ESA pyrkii saamaan Euroopan astronauttijoukkoihin mukaan edustavan otoksen 
Euroopan avaruusohjelman suurista ja pienistä osallistujavaltioista. 

• Seuraava koskee kaikkia ESAn rekrytointeja: 
o Sääntö on yksinkertainen: Ensin pätevyys, sitten monimuotoisuusperusteet. Niitä 

ovat kansallisuus ja sukupuoli. Toimimme lainsäädännön puitteissa ja pyrimme 
tekemään ESAn henkilöstöstä mahdollisimman hyvin jäsenvaltioita edustavan 
ottaen huomioon myös monimuotoisuuden kaltaiset tekijät. 
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ESA on miesvaltainen. Eikö se ole heikkous sukupuolijakauman osalta 
tasapuoliselle rekrytoinnille? 

 
• Viime vuosina ESAn rekrytoinnit ovat olleet sukupuolijakauman kannalta hyvin tasapainoisia 

(noin 40 %) ja naisten osuus ESAn työntekijöistä kasvaa tasaisesti (tällä hetkellä noin 30 % 
henkilöstöstä).  

• Koska tavoitteena on tasapuolinen astronauttien valinta, valintaa seurataan seuraavasti: 
o ESAn monimuotoisuudesta vastaava johtaja (Chief Diversity Officer) kuuluu 

valinnasta vastaavaan työryhmään ja on mukana valintahankkeen hallinnossa sen 
kaikissa vaiheissa. 

o Henkilöstöhallinto huolehtii monimuotoisuudesta ja kuuluu myös kiinteänä osana 
valinnasta vastaavaan työryhmään. 

o Valintakomitea on kokoonpanoltaan monimuotoinen ja käy läpi tiedostamattomia 
ennakkoasenteita käsittelevän koulutuksen.  

• Tiedämme useimpien muiden maailman avaruusjärjestöjen tavoin, että monimuotoisuus on 
rikkautta. Sen vuoksi tavoitteemme on mahdollisimman laaja monimuotoisuus, jonka 
keskipisteessä on astronauttijoukkojen tasainen sukupuolijakauma: 

• Euroopassa naisten osuus ammateissa, joista astronautit tavallisesti rekrytoidaan, on 12 %. 
Vuonna 2008 naispuolisten hakijoiden osuus oli 16 %. Tämä näkyi siten, että yksi kuudesta 
rekrytoidusta astronautista oli nainen.   

o Tällä kertaa pyrimme saamaan enemmän naispuolisia hakijoita, jotta meillä olisi 
paremmat mahdollisuudet tehdä astronauttijoukon sukupuolijakaumasta 
tasapuolisempi.  

o Kohdistamme tiedotuskampanjamme hyvin koulutetuille, työelämässä oleville 
naisille ja pyrimme vaikuttamaan heidän roolikäsityksiinsä ja minäkuvaansa. 

Voivatko vammaiset henkilöt osallistua valintaan? 

Se vaihtelee vamman tyypin ja vakavuuden mukaan. Asia arvioidaan tapauskohtaisesti 
arviointivaiheessa. Huomaa, että myöhemmin esitetään vielä erikseen astronauttireserviin 
haluaville hakijoille tarkoitettu kutsu, jonka kelpoisuusperusteita koskevassa asiakirjassa on 
lisätietoja aiheesta (katso kohta  2.5). 
 

Mikä on ESAn monimuotoisuutta ja osallistavuutta koskeva käytäntö? 

Vuonna 1975 perustettu ESA on alusta asti pyrkinyt tarjoamaan Euroopan maille ja niiden 
asukkaille mahdollisuuden lähentyä toisiaan ja hyödyntämään heidän edustamiensa kulttuurien 
moninaisuuden tuottamaa vaurautta.  
ESA on yhtäläiset mahdollisuudet tarjoava työnantaja, joka on sitoutunut monimuotoisuuden 
toteuttamiseen henkilöstössään ja osallistavan työympäristön luomiseen. Sen vuoksi haluamme 
saada hakemuksia kaikilta vaatimukset täyttäviltä hakijoilta heidän sukupuolestaan, seksuaalisesta 
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suuntautumisestaan, etnisestä taustastaan, uskomuksistaan, iästään, vammaisuudestaan tai 
muista ominaisuuksistaan riippumatta.  
 
ESAn vuosien 2021–2022 astronauttihaussa pyrimme erityisesti rohkaisemaan naisia hakemaan 
näitä paikkoja, sillä haluamme aidosti parantaa astronauttijoukkojen nykyistä sukupuolten 
moninaisuutta.  
 
Mutta meillä on vielä mielenkiintoisempia uutisia: Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa ESA 
valitsee astronauttireserviin mukaan ihmisiä, joilla on fyysinen vamma (katso kohta 2.5). Lisäksi 
ESA suorittaa esitutkimuksen, jolla selvitetään, onko mahdollista lähettää vammainen astronautti 
turvallisesti hyötyä tuottavalle avaruuslennolle. Toistaiseksi ei ole päätetty, miten valittava(t) 
henkilö(t) voivat avustaa ESAa tässä esitutkimuksessa. Lisätietoja tästä uraauurtavasta 
hankkeesta on asiaa koskevassa hakuilmoituksessa ESAn työpaikkasivustossa. 

2.4 Rekrytointi ja valinta 
 
Tässä kohdassa käsitellään sitä mahdollisuutta, että prosessin lopussa naispuolisten hakijoiden 
osuus ei ole oikeassa suhteessa alan keskiarvoon tai vertailuarvoon. 
 

Onko valintaprosessissa piilotettuja kiintiöitä? 

Kiistä tämä väite:  
• Tämänkertaisessa astronauttien valintaa koskevassa tiedotuskampanjassa keskitymme 

siihen, että saamme mukaan hakijoita tavalla, joka edustaa paremmin eurooppalaista 
yhteiskuntaa ja parantaa hakijakunnan monimuotoisuutta.  

• Vaikka monimuotoisuuden ja yhtäläisten mahdollisuuksien saralla on vuonna 2022 vielä 
paljon tehtävää, astronauttijoukkojemme monimuotoisuus on monien yhteiskunnan eri 
aloilta olevien toimijoiden yhteistyön ansiota. 

• Valintaa koskeva tiedotuskampanjamme on keskittynyt erityisesti puhuttelemaan ihmisiä 
yhteiskunnan eri osa-alueilta. 

 
Tässä kohdassa käsitellään sitä mahdollisuutta, että valittujen astronauttiehdokkaiden 
sukupuolijakauma ei ole yleisen mielipiteen mukaan hyväksyttävä. 
 

• Jos naispuolisia hakijoita on vähän: tarkista, onko naisten tekemien hakemusten 
suhteellinen osuus syy nimitysten vähäisyydelle. 

• Korosta myönteisessä sävyssä pyrkimyksiämme saada jäsen- ja 
liitännäisjäsenvaltioidemme kautta hakemuksia mahdollisimman monelta eri yhteiskunnan 
osa-alueelta. 

• Monet toimijat yhteiskunnan eri osa-alueilta pyrkivät parantamaan sukupuolten 
moninaisuutta. Lisäksi olemme kohdistaneet kampanjan nimenomaan houkuttelemaan 
ihmisiä yhteiskunnan eri osa-alueilta. Ole nöyrä ja aito  emme ilmeisesti ole tehneet 
tarpeeksi, ja se on asia, jota meidän on käsiteltävä. 
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Onko rekrytointiprosessi sukupuolittunut? 

Ei missään tapauksessa. Joitakin sukupuoleen liittyviä lääkärintarkastuksia lukuun ottamatta 
psykologiset, terveydelliset ja koulutukseen liittyvät vaatimukset ovat kaikille sukupuolille samat. 
ESA on yhtäläiset mahdollisuudet tarjoava työnantaja, joka kehottaa vahvasti kaikkia sukupuolia 
edustavia henkilöitä osallistumaan vuoden 2021 astronauttihakukampanjaan. Fyysinen yleiskunto 
ja aerobinen kunto arvioidaan aina yksilöllisellä tasolla, ja tavoitearvot on säädetty naisten ja 
miesten fysiologisten ominaisuuksien mukaan. 

2.5 Para-astronauttihanke 
 
Johdanto ja selostus 

Tämä on pilottihanke. 

ESA hakee henkilöitä, jotka ovat psyykkisesti, kognitiivisesti, teknisesti ja ammatillisesti sopivia 
astronautiksi, mutta joilla on fyysinen vamma, joka normaalisti estäisi heidän valintansa nykyisten 
avaruusvarusteiden käyttöön liittyvien vaatimusten takia. ESA on valmis investoimaan 
avaruusvarusteisiin tarvittavien muutosten tekemiseen, jotta näillä muuten vaatimukset täyttävillä 
henkilöillä olisi mahdollisuus palvella avaruuslennon miehistön jäseninä tavalla, joka on turvallinen 
ja hyödyllinen.  
 
Asiaan liittyy monta epävarmaa seikkaa, ja tällä hetkellä voimme vain luvata, että pyrimme 
vakavissamme ja päättäväisesti raivaamaan mahdolliset esteet, jotta voimme lähettää vammaisen 
astronautin avaruuteen. 
 
Samanaikaisesti para-astronauttihaun kanssa aloitamme tutkimuksen yhteistyössä kansainvälisten 
kumppaniemme ja yhdysvaltalaisten miehistönkuljetusalusten toimittajien kanssa selvittääksemme, 
mitä muutoksia tarvitaan, jotta vammainen astronautti voisi osallistua lennolle. 
 
Tämä on tilaisuus yhdelle tai usealle henkilölle päästä avaruuslennolle, minkä lisäksi se tuottaa 
turvallisuuteen liittyviä innovaatioita ja muita hyötyjä tuleville lennoille. 

 

Osallistavuuden voima 

Uskomme, että tutkimus on yhteistyötä. Siksi meidän on laajennettava käytössämme olevaa 
osaajien joukkoa, jotta voimme jatkaa työtämme tavoitteidemme saavuttamiseksi. Yksi tehokas 
tapa tehdä tämä on ottaa mukaan lisää paitsi eri sukupuolia ja ikäryhmiä edustavia ja taustaltaan 
erilaisia lahjakkaita ihmisiä, myös ihmisiä, joilla on eritystarpeita, kuten vammaisia ihmisiä. 

Tällä hetkellä olemme kuitenkin tässä suhteessa nollatasolla. Ovi on suljettu vammaisilta ihmisiltä. 
Tällä pilottihankkeella pyrimme avaamaan oven ja tekemään harppauksen nollasta ykköseen.  

Kahdessa suhteessa olemme ehdottomia: lennon on oltava yhtä turvallinen ja hyödyllinen kuin 
mikä tahansa ura-astronautin lento. 
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Emme ole vammaisasioiden asiantuntijoita ja siksi olemme aloittaneet turvautumalla parhaaseen 
tietämäämme asiantuntijatahoon: Kansainväliseen paralympiakomiteaan. Käytämme heidän 
vuosien kuluessa kehittämäänsä taulukkoa eri vammojen ja niiden asteiden luokitteluun. 

Sen jälkeen olemme yksinkertaisesti arvioineet kutakin vammaluokkaa oman tuvallista ja 
hyödyllistä avaruuslentoa koskevan asiantuntemuksemme ja tietämyksemme pohjalta.  

Olemme päätyneet kolmiportaiseen luokitukseen:  

1) Punainen: vamman laatu ja haitta-aste on sellainen, ettei tehtävää voi toteuttaa turvallisesti. 

2) Vihreä: vamman laatu ja haitta-aste tekee henkilöstä täysin tehtävään sopivan. 

3) Keltainen: vamman laatu ja haitta-aste voi olla tehtävään sopiva tiettyjen muutosten, 
mukautusten tai innovaatioiden jälkeen.  

Osana para-astronauttihankettamme henkilöstömme arvioi tarkemmin, mitä tarvitsemme 
voidaksemme varmistaa vaatimusten mukaisen yksilöllisen ja kollektiivisen turvallisuustason 
tällaisella lennolla.  

Tässä hankkeessa teemme kaikkemme edesauttaaksemme näitä muutoksia yhdessä 
avaruuslentojen tarjoajien ja kansainvälisten kumppaniemme kanssa.  

 

Mitä vammaisen astronautin pääsy avaruuslennolle edellyttää? 

Olemme aloittaneet konkreettisen hankkeen, jonka tarkoituksena on tutustua asiaan liittyviin moniin 
tuntemattomiin seikkoihin ja selvittää, mitä ennakkovaatimuksia fyysisesti vammautuneen 
astronautin turvallinen ja hyödyllinen avaruuslento asettaa.  

Meillä on tätä varten monenlaisia työkaluja: tekniset tutkimukset, painottomuuslennot, simuloidut 
lennot sekä keskustelut kansainvälisten kumppanien ja avaruuslentojen tarjoajien kanssa.  

Kun nämä ennakkovaatimukset on selvitetty ja mukautukset ja mahdolliset innovaatiot toteutettu, 
toivomme sen avaavan näille astronauteille mahdollisuuden avaruuslentoon. 

Tiedämme oikein hyvin, että tässä hankkeessa on paljon tuntemattomia muuttujia. Tällä hetkellä 
emme myöskään tiedä, löytyykö näihin kaikkiin kysymyksin vastauksia. Vaatii suurta rohkeutta 
aloittaa, ottaa ensimmäinen askel. Ja sen me teemme nyt. 
 
Vamman laatu ja haitta-aste? Todennäköisin vamma?  

Tämän hankkeen pilottiluonteen takia voimme ilmoittaa haun avaamisesta ihmisille, jotka 
täyttävät kaikki astronauteille asetettavat pätevyysvaatimukset ja joilla on jokin seuraavista 
vammoista: 
 

• jokin alaraajapuutos (esim. amputaation tai synnynnäisen vamman takia) seuraavasti:  
o yhden tai kummankin jalkaterän viallisuus nilkasta alaspäin (Lisfranc-amputaatio) 
o yhden tai kummankin jalan viallisuus polvesta alaspäin 

• eripituiset jalat (raaja puuttuu tai se on tavallista lyhyempi joko synnynnäisesti tai 
traumaperäisesti) 
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• lyhytkasvuisuus (<130 cm). 
 
Tämä luettelo on tulos alustavasta arviosta, jonka mukaan ihmiset, joilla on tällaisia vammoja ja 
rajoitteita, pystyisivät suoriutumaan ammattiastronautilta vaadittavista tehtävistä. 
 
Miksi henkisiä vammoja ei oteta huomioon? 

Sama kuin edellä: ESA hakee para-astronautti-pilottihankkeessa henkilöitä, jotka ovat psyykkisesti, 
kognitiivisesti, teknisesti ja ammatillisesti sopivia astronautiksi. 
 

Miksi ESA haluaa valita ja lähettää avaruuslennolle vammaisen astronautin? 

Osallistavuus: Toimintamme kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS) on opettanut meille 
monimuotoisuuden merkityksellisyyden. Kun otamme mukaan ihmisiä, joilla on erityistarpeita, 
voimme hyödyntää heidän ainutlaatuisia kokemuksiaan ja näkemyksiään sekä heidän kykyään 
sopeutua vihamieliseen ympäristöön. 
Vastuullisuus: Olemme vakuuttuneita siitä, että pystymme toteuttamaan tämän osallistavuuden 
tason astronauttijoukoissa ja kansainvälisellä avaruusasemalla. Sen vuoksi velvollisuutemme on 
ainakin yrittää sitä. 
Johtaminen esimerkillä: Toivomme, että pystymme muuttamaan käsityksiä vammaisten 
henkilöiden mahdollisuuksista työelämässä ja innostamaan ihmisiä, joilla on eritystarpeita, 
hakemaan myös muita tehtäviä ESAssa ja yleensä avaruusalalla. 
Erilaisuus opettaa: Astronauttimme suorittavat avaruudessa erilaisia biotieteellisiä kokeita, ja jos 
niiden toteuttajina on ihmisiä, joilla on eritystarpeita, voimme saada biotieteiden alalta uudenlaisia 
hämmästyttäviä tuloksia, joista on hyötyä ihmisillä maan pinnalla. 
 
Miksi nyt? 

ESAn edellisestä astronauttirekrytoinnista vuonna 2009 on nyt kulunut yli vuosikymmen, ja sen 
aikana yhteiskuntaa koskevat monimuotoisuus- ja osallistavuusvaatimukset ovat muuttuneet 
huomattavasti. Miehitetyn avaruuslento-ohjelman kustannukset (joiden maksajia ovat 
eurooppalaiset veronmaksajat) ovat sitä luokkaa, ettei ESA voi ohittaa näitä vaatimuksia. 
Yhteiskunnan kaikkien ryhmien tasapuolinen edustus on tärkeä seikka niin hallitusten, laitosten 
kuin yritystenkin toiminnassa. Tämä näkyy myös avaruusalalla, ja ESAn kansalliset edustajat ovat 
myös ilmaisseet voimakkaan kantansa asiaan. Sen vuoksi ESAn on otettava tämä muutos 
huomioon pysyäkseen varteenotettavana vaihtoehtona erityisesti nuoremmille sukupolville.  
 
ESAn sukupuolijakauma on edelleen epätasapainoinen ja te painitte jo seuraavan 
ongelman parissa. Mikä oikein on monimuotoisuuden kokonaiskonsepti? 

Olemme hyvin tietoisia siitä, että ESAn sukupuolijakaumassa on toivomisen varaa, ja pyrimme 
korjaamaan asiaa konkreettisin toimenpitein. Meille monimuotoisuus ei kuitenkaan ole pelkkä 
sukupuolikysymys. Siinä on kyse myös sukupolvista, maantieteestä ja osallistavuudesta. Ja tämä 
tuo mukanaan mahdollisuuden ottaa hakuun mukaan myös ihmiset, joilla on erityistarpeita. 
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Mitä voimme luvata aluksi? Miksi rekrytoida joku, jos emme voi taata pääsyä 
lennolle? Miksei jokin kevyempi vaihtoehto (painottomuuslento, avaruuslennolle 
osallistuminen tms.)? 

On totta, ettemme voi taata, että valittu henkilö tai valitut henkilöt pääsevät osallistumaan 
avaruuslentoon. Tämä on kuin tutkimusmatka: kun jotakin tehdään ensimmäisen kerran, vastausta 
ei löydy kirjoista. Emme siis voi taata onnistuvamme, mutta lupaamme tehdä kaikkemme sen 
eteen. ESA on jo aloittanut erityishankkeen, jonka tavoitteena on keskustella avaruuslentojen 
tarjoajien ja kansainvälisten kumppanien kanssa siitä, mitä toimenpiteitä esteiden raivaamiseen 
tarvittaisiin, jotta valitut henkilöt pystyisivät osallistumaan avaruuslentoon, eivät matkustajina vaan 
ISS-lennon täysivaltaisina miehistön jäseninä. Esteiden raivaaminen yhdessä kansainvälisten 
instituutioiden ja kaupallisten kumppanien kanssa tuottaa todennäköisesti paljon innovaatioita 
miehitettyjen avaruuslentojen koulutukseen, laukaisuun, toimintaan aluksella ja laskeutumiseen 
liittyvissä menettelytavoissa ja teknologioissa. Lopuksi on mainittava, että kun meillä todella on 
avaruuslentoon halukkaita ihmisiä, se antaa lisää painoarvoa toiminnallemme poistaa esteitä 
vammaisten henkilöiden osallistumisen tieltä.  
 
Miten turvallisuus (koulutuksen, laukaisun, lennon, laskeutumisen ym. aikana) 
voidaan varmistaa näissä olosuhteissa? 

ESA varmistaa yhdessä lentojen tarjoajien ja kansainvälisten yhteistyökumppaniensa kanssa, että 
kaikkia turvallisuusvaatimuksia noudatetaan. Tämä varmistetaan joko tekemällä muutoksia 
välineistöön ja varusteisiin tai kehittämällä erityisiä menettelytapoja. 
 
Saavatko vammaiset astronautit erityskohtelua (koulutuksen, laukaisun, lennon tai 
laskeutumisen aikana)? 

Tämä on asia, johon etsimme ratkaisua edellä mainitussa hankkeessamme. Tätä ei ole koskaan 
aikaisemmin tehty, joten jonkinlainen ”erityiskohtelu” lienee tarpeen, jotta nämä ihmiset pystyvät 
saavuttamaan tavoitteenaan olevan avaruuslennon. Mutta se on koko hankkeen tarkoituskin.  
 
Millaisia teknisiä muutoksia tarvitaan? Tekevätkö avaruuslentojen toimittajat 
muutoksia istuimiin, pitääkö ISS-avaruusasemaan tehdä muutoksia? Pitäisikö 
Gateway-avaruusaseman elementtejä muuttaa? Muutoksia peruskoulutukseen? 

Nämä ovat hyviä kysymyksiä, joihin edellä mainittu hanke pyrkii löytämään vastauksia. 
 
Mikseivät muut yhteistyökumppanit kutsu vammaisia ihmisiä pyrkimään 
astronauteiksi? Ovatko he samaa mieltä tästä? Mitä ESA tekee, jos kansainväliset 
kumppanit tai jäsenvaltiot vastustavat tätä? 

Jälleen kerran täytyy todeta, että koska tämän on ensimmäinen kerta kun tällaista yritetään, emme 
voi taata onnistumista. Olemme valmistautuneet siihen, että tämä on vaikea hanke, jossa on paljon 
tuntemattomia tekijöitä. Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että se on ESAn ja koko 



 

17 
 

yhteiskunnan kannalta hyödyllinen ja siksi aiomme tehdä kaikkemme saadaksemme 
kumppanimme ja sidosryhmämme vakuuttuneiksi asiasta. 
 
Kuinka paljon para-astronauttien valinta ja valittujen henkilöiden lento maksaa? 

On selvää, ettei ESAlla itsellään ole kaikkea näin innovatiivisen hankkeen vaatimaa 
asiantuntemusta sen enempää hakukampanjan suunnittelua ja toteuttamista kuin tarvittavia 
teknisiä, operatiivisia ja ohjemallisia ratkaisujakaan varten. ESA toimii yhdessä eri alojen 
asiantuntijoiden kanssa. Tarvittavien resurssien määrää on tässä vaiheessa vaikeaa arvioida. 
Projektin kesto ja monien sidosryhmien mukanaolon tarve huomioiden ESAn alkuvaiheessa 
asettama budjetti on miljoona euroa. 
 
Syytöksiä positiivisesta syrjinnästä? Syytöksiä tokenismista? [sarkastisia 
kommentteja ym…]  

 
ESAn tavoitteet tälle hankkeelle ovat paljon muutakin kuin roolimallin luominen yhteiskunnan eri 
osa-alueita edustavien ihmisten innostamiseksi. Olemme jo aloittaneet erityishankkeen, jonka 
tavoitteena on keskustella avaruuslentojen tarjoajien ja kansainvälisten kumppanien kanssa siitä, 
mitä toimenpiteitä esteiden raivaamiseen tarvittaisiin, jotta valitut henkilöt voisivat tulla mukaan 
avaruuslennolle, eivät matkustajina tai osallistujina vaan ISS-lennon täysivaltaisina miehistön 
jäseninä. Esteiden raivaaminen yhdessä kansainvälisten instituutioiden ja kaupallisten kumppanien 
kanssa tuottaa todennäköisesti paljon innovaatioita miehitettyjen avaruuslentojen koulutukseen, 
laukaisuun, toimintaan aluksella ja laskeutumiseen liittyvissä menettelytavoissa ja teknologioissa. 
 
Lisäksi näin merkittävä hanke on aloitettava jostakin, vaikka sitten vain yhdestä henkilöstä. Se voi 
pinnalta katsoen vaikuttaa tokenismilta, mutta sen taustalla on joukko vankkoja pragmaattisia 
päätöksiä.  
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3 YLEISET ASTRONAUTTEJA KOSKEVAT KYSYMYKSET JA 
VASTAUKSET 

Yleisöltä odotettavissa olevia yleisiä kysymyksiä. Aiheina esimerkiksi ESAn avaruustutkimusohjelma/HRE-
tavoitteet, ESAn astronauttien tehtävät, elämä avaruudessa ym. 

3.1 Yleisiä seikkoja 
 
Tehtävämme 
Euroopan avaruusjärjestön (ESA) tehtävä on avaruuden rauhanomainen tutkiminen ja 
hyödyntäminen kaikkien eduksi. Tutkimme Maata, kehitämme ja toteutamme innostavia 
avaruushankkeita, koulutamme astronautteja sekä laajennamme tieteellisen ja teknisen 
tutkimuksen rajoja etsien vastauksia tieteen suuriin kysymyksiin maailmankaikkeudesta. Olemme 
eri puolilta Eurooppaa kotoisin olevien tutkijoiden, insinöörien ja liiketoiminnan ammattilaisten 
yhteisö, joka työskentelee yhdessä monimuotoisessa ja monikansallisessa ympäristössä. 
Tavoitteemme on yhtenäinen avaruus Euroopassa ja yhtenäinen Eurooppa avaruudessa. 
 
Ainutlaatuinen hakutilaisuus 
22 jäsenvaltiota ja 2 liitännäisjäsentä tekevät ESAsta aidosti monikansallisen avaruusjärjestön. Se 
tarkoittaa, että kaikkien jäsen- ja liitännäisjäsenvaltioiden kansalaiset voivat osallistua ESAn 
astronautti- ja para-astronauttihakuohjelmaan.  

Tämä on mielenkiintoinen ja myös harvinainen tilaisuus, sillä ESA on rekrytoinut astronautteja vain 
kolme kertaa vuoden 1978 jälkeen, viimeksi vuonna 2008. Nyt on tullut uusi tilaisuus. ESA rekrytoi 
vuosien  2021–2022 valintaohjelmalla 4–6 uutta astronauttia järjestön tulevia avaruushankkeita 
varten. Tässä kampanjassa valitaan sekä ura-astronautteja (astronauttijoukkoihin) että 
astronautteja uuteen astronauttireserviin. Toisin kuin ura-astronautit, reserviastronautit eivät kuulu 
ESAn vakituiseen henkilöstöön, mutta heillä on mahdollisuus tulla valituksi tiettyyn hankkeeseen tai 
lentoon projektiastronautiksi. Astronauteilla, joita ei ole kiinnitetty mihinkään avaruuslentoon, on 
ESAn kanssa konsulttisopimus. Heillä voi myös olla mahdollisuus päästä ura-astronautiksi.  
 
Etsi innoitusta uusista haasteistamme ja avaruuslennoistamme. Hae astronauttijoukkoihin ja liity 
mukaan tähän uskomattomaan hankkeeseen. ESAssa Maa on vasta lähtökohta!  

3.2 Työ: eurooppalainen astronautti 
 

Mikä on astronautti? 
Astronautti on henkilö, joka on koulutettu toimimaan avaruusaluksen miehistössä tai ohjaamaan 
avaruusalusta avaruuslennon aikana ja suorittamaan avaruustutkimukseen liittyviä tehtäviä. 
Avaruuslennon määritelmä vaihtelee. Esimerkiksi Kansainvälinen ilmailuliitto määrittelee 
avaruuslennoiksi kaikki lennot, jotka nousevat vähintään 100 km:n korkeudelle. Avaruudessa 
elämiseen liittyvien haasteiden ja avaruusympäristön vihamielisyyden takia suuri osa astronautin 
urasta kuluu koulutuksessa. 
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Venäläisiä ammattimaisia avaruuslentäjiä kutsutaan kosmonauteiksi. Kiinalaisista ammattimaisista 
avaruuslentäjistä käytetään joskus nimitystä taikonautti.  

Toimiminen ESAn astronauttina 
ESA otti ensiaskeleensa miehitettyjen avaruuslentojen alalla vuonna 1978 hakemalla ensimmäisen 
kerran astronautteja palvelukseensa. Marraskuussa 2019 ESAn ministerineuvosto Space 19+ 
käsitteli Euroopan avaruusohjelman tulevaisuuden tavoitteita ja vahvisti sitoutumisensa 
miehitettyjen avaruuslentojen ohjelmaan.  

Astronautit ovat huippuunsa koulutettuja ammattilaisia, jotka osallistuvat avaruuslennoille 
komentajana tai miehistön jäsenenä. Nämä koko ihmiskuntaa edustavat avaruuslentäjät 
koettelevat ihmiskehon rajoja avaruudessa, suorittavat tutkimuksia, tukevat uusien teknologioiden 
kehitystä ja tutkivat maailmankaikkeuden ihmeitä äärimmäisissä olosuhteissa. 

Onko Euroopassa astronauttien koulutuskeskusta? 
On. ESAn European Astronaut Centre (EAC) sijaitsee Kölnissä. Se on eurooppalainen 
astronauttikeskus, jossa koulutetaan kaikki kansainväliselle avaruusasemalle (ISS) eurooppalaisen 
Columbus-laboratorion toimintaa varten lentävät astronautit. Siellä tapahtuu myös eurooppalaisten 
astronauttikokelaiden peruskoulutus. Se on toimipaikka suurimmalle osalle ESAn astronauteista, 
jos heitä ei ole nimetty tietylle avaruuslennolle. Suuri osa astronauttien ajasta kuluu 
matkustamiseen muiden avaruusjärjestöjen välillä, esimerkiksi Roscosmosin Venäjällä tai NASAn 
Yhdysvalloissa. 

Kuinka monta astronauttia ESAn palveluksessa tällä hetkellä on? 
ESAn astronauttijoukkoihin kuuluu tällä hetkellä seitsemän vakinaista astronauttia: Samantha 
Cristoforetti (IT), Alexander Gerst (GER), Matthias Maurer (GER), Andreas Mogensen (DEN), Luca 
Parmitano (IT), Tim Peake (UK), Thomas Pesquet (FR). ESAn vakinaiset astronautit jatkavat 
lentojaan myös uuden luokan astuessa palvelukseen.  
 
Tämän lisäksi on monia aiempia astronauttiluokkia, jotka toimivat ESAn ja yhteiskunnan tukena, 
vaikkeivät he enää lentäisi aktiivisesti.  
 
Astronautin tehtävät ja velvollisuudet 
Astronautit ovat huippuammattilaisia, joiden pitää pystyä käyttämään tietojaan ja osaamistaan 
stressaavissa olosuhteissa suuren paineen alla ja jotka usein joutuvat viettämään pitkiä aikoja 
erossa perheestään ja normaalista sosiaalisesta elämästä. Ollessaan kiertoradalla heillä on valtava 
vastuu ja heidän tehtävänsä vaativat päättäväistä toimintaa. Astronautin ura on koko elämän 
kestävä haaste, ja se tekee siitä ainutlaatuisen kokemuksen. 
 
Jotta astronautit voivat täyttää velvollisuutensa, he tarvitsevat jatkuvasti erityiskoulutusta. Tämän 
lisäksi ESAn astronautit ovat yksi näkyvimmistä miehitettyihin avaruuslentoihin liittyvistä ryhmistä, 
ja he edustavat ESAa ja sen ohjelmia julkisuudessa. Tässä roolissa heidän on esiinnyttävä 
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tapahtumissa ja avaruusaiheisissa keskusteluissa sekä osallistuttava aktiivisesti myös 
tiedotusvälineiden ja sosiaalisen median toimintaan.  
 
Lisätietoja ESAn astronauttien tehtävistä ja velvollisuuksista on hakuilmoituksessa. 
 
Mikä on tyypillinen rooli ESAn astronautille? 
Tällä hetkellä astronautit osallistuvat pitkille avaruuslennoille kansainvälisellä avaruusasemalla, 
jossa he suorittavat mikropainovoimaolosuhteisiin liittyviä kokeita ja käyttävät avaruusaseman 
järjestelmiä. He kokoavat, ottavat käyttöön ja testaavat aseman uusia elementtejä, tekevät 
tieteellistä tutkimustyötä ja toimivat myös itse koehenkilöinä biotieteellisissä kokeissa. 

Astronautin rooli muuttuu jatkuvasti. Tulevaisuuden astronauttien on oltava valmiita matkustamaan 
yhä kauemmas Maasta, sillä ESA osallistuu miehitettyihin ja roboteilla tehtäviin kuulentoihin ja 
avaruusjärjestöt pyrkivät yhdessä luomaan ihmiskunnalle pysyvän läsnäolon kuuhun.  

Mitä astronautit tekevät silloin, kun heitä ei kouluteta seuraavaa lentoa varten? 
Astronautit tarjoavat teknistä tukea miehitetyille ja robotisoiduille avaruustutkimushankkeille, 
ylläpitävät taitojaan kertauskoulutuksella tai maan päällä tehtävillä simuloiduilla lennoilla sekä 
osallistuvat avaruustutkimuksen merkitystä korostavaan PR-toimintaan. Lisäksi he toimivat 
aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja julkisuudessa, sillä heidän tehtävänsä ja tavoitteensa ovat 
yleisen kiinnostuksen kohteina.  

Kuinka kauan astronauttikoulutus kestää? 
Astronautin koulutus ei lopu koskaan, mutta se koostuu kolmesta päävaiheesta: peruskoulutus, 
lentoon valmistava koulutus ja lennolle nimetyn miehistön koulutus, nk. increment-koulutus. 

Heti rekrytoinnin jälkeen astronauttikokelaat käyvät läpi vuoden kestävän peruskoulutuksen 
toimipaikassaan Euroopan astronauttikeskuksessa (EAC). Koulutuksen aluksi kerrotaan tietoja 
ESAsta ja muista avaruusjärjestöistä ja niiden tärkeimmistä avaruustutkimusohjelmista. Tämän 
perehdyttämisen jälkeen kokelaat jatkavat erilaisten teknisen suunnittelun ja tieteenalojen 
perusasioiden pariin. Kolmas kokonaisuus käsittelee tärkeimpiä avaruustutkimusjärjestelmiä: 
kansainvälinen avaruusasema ISS, kuljetusalukset, kuten yhdysvaltalaiset kaupalliset 
miehistönkuljetusalukset (SpaceX ja Boeing) sekä venäläinen Sojuz-avaruusalus. Koulutukseen 
kuuluu näiden järjestelmien toiminta, lennonjohto mukaan lukien. Peruskoulutukseen kuuluu myös 
ISS:llä tarvittavia erityistaitoja, kuten toiminta aluksen ulkopuolella (avaruuskävely), robotiikka sekä 
avaruusalusten kohtaaminen ja telakoituminen. Peruskoulutukseen kuuluu myös venäjän kielen ja 
käyttäytymistieteiden opintoja, fyysiseen kuntoon liittyviä harjoitteita ja pelastautumistaitojen 
opetusta.  

Astronauttikoulutuksen seuraava vaihe on lentoon valmistava koulutus. Tämä on kestoltaan 
vaihteleva vaihe, jossa kaikille kansainvälisen avaruusaseman kumppaneiden – NASA (USA), 
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Roscosmos (Venäjä), ESA (Eurooppa), JAXA (Japani) ja CSA (Kanada) – astronauteille annetaan 
tarkemmat tiedot ja taidot, joita tarvitaan avaruusaseman moduulien, lastien ja kuljetusalusten 
käyttämiseen, huoltamiseen ja ylläpitoon. Tämä yksityiskohtaisempi, mutta silti yleisluontoinen, 
koulutus antaa astronauteille lähes kaikilla avaruusasemalle suuntautuvilla lennoilla tarvittavan 
osaamisen. Siihen kuuluu erikoistuminen tiettyihin tehtäviin, kuten resurssi- ja datatoimintoihin, 
robotiikkaan, navigointiin, huoltoon, avaruuskävelyihin, lääkintätehtäviin ja lastien käsittelyyn. 
Opetus toteutetaan kaikkien kumppanien toimitiloissa, jotta osallistujat saisivat omakohtaista 
kokemusta lennon eri osa-alueista ja toiminnoista. Lisäksi astronautit suorittavat tämän vaiheen 
aikana meneillään olevien lentojen tukitehtäviä. 

Kun astronautti on nimetty tietylle lennolle, hän aloittaa increment-vaiheen koulutuksen. Tämä noin 
1,5 vuotta kestävä koulutus keskittyy tehtäviin, joita astronauttien täytyy suorittaa oman kuusi 
kuukautta kestävän oleskelunsa aikana kansainvälisellä avaruusasemalla. Heidän on sovellettavat 
koulutuksen aiemmissa vaiheissa saamiaan tietoja ja taitoja eri puolilta Eurooppaa ja Euroopan 
ulkopuolelta tulleiden tutkijoiden kehittämän koeohjelman toteuttamiseksi. Astronautit oppivat 
käyttämään koelaitteistoja ja tutustuvat kokeen tieteelliseen taustaan. Lisäksi miehistön jäsenet 
valmistautuvat huolehtimaan avaruusaseman eri komponenttien toiminnasta. Tähän kuuluu 
valvonta, ylläpito ja viallisten komponenttien korjaus. Tehtävään valmistautumisen viimeistelee 
miehistönkuljetusalusta, aluksella pelastautumista ja toimintaa hätätilanteissa käsittelevä 
intensiivikoulutus.  

Astronauttikoulutus kehittyy jatkuvasti teknologian ja tehtävien vaatimusten kehittymisen myötä. 
Uudet muodot, kuten virtuaalitodellisuus ja laajennettu todellisuus, auttavat tekemään kulutuksesta 
immersiivisempää ja tekevät etäkoulutuksesta mahdollista. Myös simulointikurssit, kuten ESA 
CAVES (Cooperative Adventure for Valuing and Exercising human behaviour and performance 
Skills), jossa astronautit toteuttavat simuloidun tutkimuslennon maanalaisessa luolassa, NEEMO 
(NASA Extreme Environment Mission Operations), jossa astronautit elävät vedenalaisella 
tutkimusasemalla kahden viikon ajan, tai ESAn geologinen kenttäkoulutusohjelma PANGAEA, 
auttavat astronautteja kehittämän taitojaan ja tietojaan vastaavissa ympäristöissä kuin mitä he 
mahdollisesti kohtaavat planeettamme ulkopuolella. 

Onko koulutuksessa mitään eroja sukupuolen mukaan? 
Ei. Kaikki astronautit saavat koulutuksessa saman pätevyystason sukupuolesta riippumatta. ESA 
on yhtäläiset mahdollisuudet tarjoava työnantaja, joka kehottaa vahvasti kaikkia sukupuolia 
edustavia henkilöitä hakemaan kaikkia ESAn avoimia työpaikkoja.  

3.3 ESAn avaruustutkimusohjelma  
 
Minne suuntaamme seuraavaksi? 
Avaruuden tutkimisessa on kyse matkustamisesta yhä kauemmaksi ja palaamisesta takaisin 
mukana uusia kokemuksia ja uutta tietoa, joka voisi auttaa meitä täällä Maan pinnalla. 
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Strategiaamme kuuluu kolme kohdetta, joissa ihmiset työskentelevät yhdessä robottien kanssa 
kootakseen uutta tietoa: matalla kiertoradalla Maata kiertävä kansainvälinen avaruusasema ISS, 
Kuu ja Mars. Näillä kolmella kohteella on yhteinen lopullinen tavoite: ihmisen läsnäolo Marsissa. 
 
20 vuotta matalalla kiertoradalla ollut ISS säilyy edelleen tärkeänä tutkimuskohteena. 
 
Lyhyellä aikavälillä tutkimusohjelmaan kuuluu Euroopan huoltomoduuli NASAn Orion-
avaruusaluksen kuuhun suuntautuvaa matkaa varten, laskeutuminen kuuhun Roscosmosin Luna-
aluksella ja porautuminen Marsiin pintaan ESAn ExoMars-kulkijalla. 
 
Keskipitkän aikavälin tavoite on ihmisen pysyvä läsnäolo Kuun kiertoradalla Gateway-kuuasemalla, 
johon ESA kehittää asuinmoduulin (IHAB) sekä tietoliikenneinfrastruktuurin, 
tankkausmahdollisuuden ja ikkunan sisältävän moduulin (ESPRIT), ja robottiretkikunnan tekemä 
matka Marsiin ja takaisin. 
 
Mitä teemme siellä? 
Ura-astronautit toteuttavat kansainvälisellä avaruusasemalla monenlaisia toimenpiteitä tieteellisistä 
kokeista (ihmisen fysiologiaa, biologiaa, fysiikkaa koskevasta perustutkimuksesta) ja 
teknologiakokeiluista (soveltavasta tutkimuksesta) ISS:n huoltotoimiin osallistumiseen.  
 
Ura-astronautit ovat kiinteä osa ISS:n vakituista tutkimusmiehistöä ja heidän on osallistuttava 
moniin tärkeisiin toimiin (esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen, avaruuskävelyihin, lastin siirtoon, 
huoltoon), joista muut kansainvälisen yhteistyön osapuolet vastaavat. Mahdolliset ura-astronautiksi 
valittavat reserviastronautit toimivat lyhyemmillä lennoilla, joiden laajuus voi vaihdella 
huomattavasti. Lisäksi ura-astronauttien odotetaan esittelevän avaruustutkimusohjelmaamme ja 
tekevän sitä tunnetuksi suurelle yleisölle. 
 
Kansainvälistä avaruusasemaan kauempana Maasta sijaitseva Gateway-asema toimii 
ponnahduslautana pitkäaikaiselle kuun pinnan tutkimiselle ja valmistelee seuraavaa suurta 
harppaustamme kohti Marsia. Robotit toimivat yhdessä astronauttien ja lennonjohdon kanssa 
tehden etukäteistiedustelua, valmistelemalla laskeutumispaikkoja ja tutkivat kohteita, jotka ovat 
ihmisille liian vaarallisia. 
 
ESAn toive on, että myös projektiastronautit toimisivat avaruusasioiden lähettiläinä kotimaissaan. 
 
Mikä on astronauttien osuus näissä tulevissa hankkeissa? 

• Gateway  Asennus ja kokeiden suorittaminen avaruusasemalla ja sen ulkopuolella. 
Ihmisiä koskevien tutkimusten toteuttaminen. Laskeutuminen kuun pinnalle ja pinnalle 
suoritettavien lentojen tukeminen, kuunäytteiden käsittely ja palauttaminen. Kunnossapito- 
ja kokoonpanotyöt. PR-tehtävät.  

• Kuu  Geologiset kenttätutkimukset, näytteiden keruu, tieteellisten laitteiden käyttö, 
robottilaitteistojen käyttö, PR-tehtävät.  

• Mars  Tällä hetkellä hyvin vähäinen, mutta odotetaan kasvavan huomattavasti 
tulevaisuudessa.  
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3.4 Eläminen avaruudessa 
 
Aiheuttaako oleskelu avaruudessa ongelmia astronauttien terveydelle? 
Avaruuslennot ovat lähtökohtaisesti vaarallisia ja Maan ilmakehän ulkopuolella astronautin 
hyvinvointi on elämää ylläpitävien järjestelmien varassa. Avaruuslentojen ei ole todettu aiheuttavan 
vakavia pitkäaikaisia haittoja, mutta painottomuudella on negatiivisia vaikutuksia ihmisen 
fysiologiaan. Niihin kuuluvat luuston haurastuminen ja lihasmassan katoaminen kiertoradalla 
oleskelun aikana.  
 
ESAn astronauttien tukena on ESAn astronauttikeskuksessa Kölnissä toimiva 
avaruuslääketieteellinen tiimi. Tämä tiimi vastaa siitä, ettei avaruudessa oleskelusta aiheudu 
haittaa astronauttien fyysiselle tai psyykkiselle terveydelle. Ympäristöä ja elämää ylläpitäviä 
järjestelmiä valvotaan jatkuvasti, ja käytössä on perusteellinen ennaltaehkäisy- ja torjuntatoimien 
ohjelma.  

Onko avaruudessa lääkärintarkastuksia? 
Lennolle nimitetty lääkäri (flight surgeon) huolehtii astronauteista ennen lentoa, sen aikana ja sen 
jälkeen. Astronautit ovat säännöllisesti yhteydessä lääkäriin, keskustelevat terveyteen liittyvistä 
seikoista ja tekevät lääketieteellisiä kokeita avaruudessa.  
 
Vaikka joillakin astronauteilla voi olla lääkärin tai lääketieteellisen tutkijan koulutus, kansainvälisellä 
avaruusasemalla ei pääsääntöisesti ole lääkäriä paikalla. Miehistöön kuuluu kaksi astronauttia, 
joille on annettu koulutus lääkinnällisen avun tarjoamiseen lennon aikana. Näiden miehistön 
jäsenten tarjoaman avun taso on verrattavissa ensihoitajiin Maan päällä.  
 
Avaruusasemalla oleva lääketieteellinen tarkistuslista auttaa astronautteja diagnosoimaan ja 
hoitamaan sairaita tai loukkaantuneita miehistön jäseniä. Maassa toimiva nimetty lääkäri on myös 
jatkuvasti valmiina neuvomaan astronautteja tämän tarkistuslistan käytössä ja tekemään 
tarvittaessa erilaisia hoitopäätöksiä.  
 
Miehistöllä on käytössään monia lääkepakkauksia, joissa on tavallisimpia lääkkeitä, kuten aspiriinia 
tai muita mietoja lääkkeitä sekä ensiapupakkaus, jossa on vahvempia kipulääkkeitä, lääkkeitä 
hammashoitoon, sidetarpeita, stetoskooppeja sekä defbrillaattori ja muita apuvälineitä ja lääkkeitä 
hengenvaarallisten tilanteiden varalta. 
 
Lisäksi astronauteilla on kerran viikossa mahdollisuus 15 minuutin luottamukselliseen keskusteluun 
terveydentilastaan lennon lääkärin kanssa suojatun yhteyden kautta. Sitä kutsutaan nimellä 
”private medical conference” (yksityinen lääkäritapaaminen).  
 
Entä astronauttien hampaat? 
Avaruudessa on aiemmin ilmennyt hammasongelmia. Tällaisten ongelmien välttämiseksi 
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astronauttien hampaiden tila tutkitaan huolellisesti ennen lentoa. Paikat voidaan varotoimenpiteenä 
uusia.  
 
Avaruudessa on käytettävissä perusvarusteisia ensiapupakkauksia hampaiden hoitoa varten. 
Astronautit saavat ESAlta ja NASAlta käytännön koulutuksen tavallisimpien hammasongelmien 
hoitamiseen.  

Mitä fysiologisia vaikutuksia pitkällä oleskelulla avaruudessa on? 
Pitkällä oleskelulla avaruudessa voi olla monia fysiologisia vaikutuksia, kuten lihas- ja luumassan 
katoaminen, asennon hallinnan ja liikkuvuuden heikkeneminen sekä veren plasmatilavuuden 
huomattava pieneneminen ja aerobisen suorituskyvyn heikkeneminen. Nämä vaikutukset ovat 
kuitenkin tilapäisiä. ESAn avaruuslääketieteellinen tiimi auttaa astronautteja lieventämään niitä 
oikealla ruokavaliolla ja liikunnalla avaruudessa oleskelun aikana ja tukee heidän kuntoutustaan 
heidän palattuaan Maahan.  

Onko totta, että astronauttien luuston massa pienenee avaruudessa? Voiko siitä parantua? 
Astronautit voivat menettää noin prosentin luustonsa massasta kuukaudessa. Tähän vaikuttavat 
liikunnan määrä ja yksilökohtaiset erot. Tämän massan palautumisen kesto vaihtelee lennon 
pituuden mukaan. Pitkien, noin kuusi kuukautta kestävien lentojen jälkeen luuston palautuminen 
lentoa edeltävään tilaan kestää vähintään kuusi kuukautta. Myös siihen vaikuttaa liikunnan määrä: 
lennon aikana harjoitettu liikunta nopeuttaa toipumista. 

Millainen on astronautin päivä avaruudessa? 
Jokainen kiertoradalla vietetty päivä (vapaapäiviä lukuun ottamatta) on lennonjohdon tarkasti 
suunnittelema. 12-tuntinen työpäivä avaruusasemalla alkaa herätyksellä. Peseydyttyään nopeasti 
saippuaisella liinalla miehistö syö aamiaisen ja käy läpi päivän tehtävät lennonjohdon kanssa. 
Niihin voi kuulua tieteellisiä ja tekniikkaan liittyviä kokeita, joihin voi sisältyä keskustelua Maassa 
olevien tutkijoiden kanssa, huoltotoimia, korjauksia ja avaruusaseman yleiseen toimintaan liittyviä 
tehtäviä sekä PR-tehtäviä. 

Astronautit syövät kolme ateriaa päivässä, ja juotavaa ja välipaloja on aina tarjolla. Liikuntaan 
käytetään vähintään kaksi tuntia päivässä. Se on välttämätöntä miehistön kunnon ja terveyden 
ylläpidon kannalta. Roskien lastaaminen yhteysalukseen ja uusien tavaratoimitusten purkaminen 
ovat nekin tärkeitä toimia. Monia tunteja kuluu myös avaruuskävelyihin (Extra Vehicular Activity, 
EVA) valmistautumiseen ja niiden toteuttamiseen. 

Miten astronautit syövät avaruudessa? 
Suurin osa astronauttien avaruudessa syömästä ruoasta on pakattu purkkeihin tai pusseihin ja se 
on valmistettava erityisellä tavalla, jotta sen syöminen painottomassa tilassa onnistuu. Yleisin 
valmistustapa avaruudessa käyttämistä varten on kuivaus. Astronautit kosteuttavat tällaisen ruoan 
lisäämällä siihen vettä tai yksinkertaisesti laittamalla sen suuhunsa. Jotkin ruokatarvikkeet voivat 
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olla lämpökäsiteltyjä, mikä tarkoittaa haitallisten mikro-organismien ja entsyymien tuhoamista 
kuumentamalla. Täydennyslennoilla toimitetaan myös tuoreita hedelmiä, vihanneksia ja tortilloja, 
mutta ne on syötävä muutaman päivän kuluessa toimituksesta, jotta ne eivät pilaannu. 

Miten astronautit käyvät WC:ssä avaruudessa? 
WC on suunniteltu sopivaksi kaikille sukupuolille. Istuinvyö ja jalkapidikkeet pitävät astronautin 
kiinni istuimessa ja ilmavirrat vetävät jätteet astioihin – kukin omaansa. Virtsa yhdistetään muuhun 
nestemäiseen jätteeseen ja uloste tyhjiökuivataan, käsitellään kemiallisesti hajujen ja bakteerien 
poistamiseksi ja varastoidaan kuljetettavaksi pois avaruusaluksella. 

Miten astronautit käyvät avaruudessa suihkussa? 
Astronautit eivät käy avaruudessa suihkussa. Kansainvälinen avaruusasema kierrättää kaiken 
mahdollisen, ja vesi on yksi tärkeimmistä hyödykkeistä. Suihku ei oikein toimi painottomassa 
tilassa – vesi vain leijuu ympäriinsä – joten astronautit käyttävät sen sijaan kosteita pyyhkeitä.  

Miten astronautit nukkuvat avaruudessa? 
Mikropainovoimaympäristön takia avaruudessa ei ole suuntia ”ylös” tai ”alas”. Sen vuoksi 
astronautit voivat nukkua missä asennossa haluavat, mutta jokaisella on oma nukkumakammio ja 
makuupussi, joka kiinnitetään seinään, jotta he eivät leiju ympäriinsä.  

Millaisia vaatteita astronautit käyttävät avaruudessa? 
Yleisesti ottaen astronautit käyttävät avaruusasemalla aivan tavallisia vaatteita, kuten housuja ja T-
paitaa. He käyttävät myös sukkia, mutta eivät kenkiä, sillä heidän on usein kiinnitettävä jalkansa eri 
puolille avaruusasemaa tehtyihin pidikkeisiin pysyäkseen paikoillaan työskentelyn aikana.   
 
Koska avaruusasemalla ei ole pyykinpesukonetta, on vaikeaa pakata mukaan riittävä määrä 
esimerkiksi sukkia ja alusvaatteita, sillä jokainen avaruuteen ammuttava kilogramma lasketaan 
tarkkaan. Tämän takia vaatteita ei voi vaihtaa joka päivä. Alusvaatteet vaihdetaan kahden tai 
kolmen päivän välein. Astronautit saavat keskimäärin yhdet shortsit ja yhden T-paidan kolmea 
päivää kohti liikuntaa varten. Työpaidat ja housut/shortsit vaihdetaan keskimäärin 10 päivän välein. 

Astronautit käyttävät avaruuspukua Maasta lähdön ja Maahan paluun aikana. Tämä puku vaihtelee 
sen mukaan, millainen avaruusalus on kyseessä. Lennon aikana astronautit voivat käyttää erilaista 
avaruuspukua suorittaessaan tehtäviä avaruusaseman ulkopuolella. Suorittaessaan 
avaruuskävelyjä kansainvälisellä avaruusasemalla eurooppalaiset astronautit käyttävät NASAn 
EMU-pukua (Extravehicular Mobility Unit). Kuun pinnalla suoritettavia avaruuskävelyitä varten 
tarvitaan toisenlainen avaruuspuku, jota NASA parhaillaan kehittää.  

Onko astronauteilla avaruudessa vapaa-aikaa? 
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Miehistöllä on tavallisesti jonkin verran vapaa-aikaa ennen nukkumaan menoa. Lisäksi heillä on 
viikonloput vapaata. Silloin he voivat kirjoittaa sähköpostia kotiin tai puhua perheidensä kanssa, 
katsoa elokuvia, lukea kirjoja, kuunnella musiikkia tai pelata pelejä. Suosituin vapaa-ajan harrastus 
avaruudessa on kuitenkin katsella ulos ikkunasta, miten Maa pyörii alapuolella, ottaa valokuvia siitä 
ja jakaa niitä Massa olevien kanssa.  
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4 HENKILÖSTÖHALLINTOON JA JURIDISIIN SEIKKOIHIN 
LIITTYVÄT KYSYMYKSET 

Kaikki varsinaiseen rekrytointiin ja hakemuksiin liittyvät kysymykset, kaikki mitä hakija voisi haluta tietää 
(pätevyys- ja osaamisvaatimukset, urakehitys, edut ym.) 

4.1 Kuka voi hakea ja miten? 
 
Kuka voi hakea?  
ESA on yhtäläiset mahdollisuudet tarjoava työnantaja, joka on sitoutunut monimuotoisuuden 
toteuttamiseen henkilöstössään ja osallistavan työympäristön luomiseen. Hakuun voi osallistua 
kuka tahansa henkilö, joka täyttää kaikki ESAn työnkuvauksessa esitetyt vaatimukset.  
 
Miten ja missä hakeminen tapahtuu? 
Haku alkaa ESAn työpaikkasivustossa 31.03.2021. Vain ESAn työpaikkasivuston kautta ennen 
hakuajan päättymistä tehdyt hakemukset otetaan huomioon. Hakuajan päätyttyä lähetettyjä 
hakemuksia ei hyväksytä. 

Hakijoiden on luotava itselleen tili ja ladattava siihen työpaikkailmoituksessa mainitut asiakirjat, joita 
ovat CV, hakemuskirje, kopio passista ja ilmailulääkärin antama lääkärintodistus (katso kohta 4.3).  

Hakemuslomakkeen täyttämisen ja edellä mainittujen asiakirjojen liittämisen lisäksi hakijan on 
vastattava kyselylomakkeeseen, jolla on tärkeä rooli valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa. 

 
Mitkä ovat kansallisuusvaatimukset? 
ESAn yleiskokouksen päätöksen mukaisesti hakemuksia voivat lähettää vain ESAn täysjäsen- tai 
liitännäisjäsenvaltion kansalaiset. Nämä valtiot ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-
Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, 
Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro sekä Latvia ja Slovenia. 

Mitä asiakirjoja hakemiseen tarvitaan? 
Hakemiseen tarvitaan yksityiskohtainen ja ajan tasalla oleva CV, hakemuskirje ja tarvittavat 
lääkärintodistukset. Asiakirjojen on oltava englanninkielisiä. CV:n pohjana on käytettävä virallista 
EUROPASS-mallipohjaa (linkki). Hakemuskirjeen on suositeltavaa olla lyhyt ja asiallinen, 
hakukohteen vaatimusten mukaan laadittu.  

4.2 Pätevyys ja osaaminen 
 
Mitä pätevyysvaatimuksia hakijoilla on?  
Hakijoilla täytyy olla vähintään ylempi korkeakoulututkinto(*) tunnustetusta korkeakoulusta 
luonnontieteen (mukaan lukien fysiikan, geotieteiden, ilmakehän tai valtamerien tutkimuksen tai 
biologian), lääketieteen, tekniikan tai matematiikan/tietojenkäsittelytieteen alalta ja vähintään 
kolmen vuoden työkokemus tutkinnon alalta. Se voi olla työskentelyä laboratoriossa, 

http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en
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kenttätutkimusta tai työskentelyä sairaalassa. Tohtorintutkinto (tai vastaava) edellä mainituilta 
aloilta on etu, mutta ei vaatimus.  
 
Eduksi katsotaan myös kokemus koelentäjänä ja/tai koeinsinöörinä virallisessa 
koelentolaitoksessa. Näitä laitoksia ovat EPNER (Ranska), ETPS (Englanti), USAF TPS 
(Yhdysvaltain ilmavoimat) ja USNTPS (Yhdysvaltain merivoimat). Myös kaupallinen NTPS-
koelentäjäkoulu lasketaan niihin. Nämä vaatimukset täyttävät hakijat arvioidaan tapauskohtaisesti 
ja heitä saatetaan pyytää esittämään kopio tutkintotodistuksestaan tai oppilaitoksen lausunto 
heidän koulutuksensa tasosta. 
 
 
Hakijoiden vaatimukset 
Astronautin rooli on tärkeä ESAlle ja koko maailmalle, joten haluamme löytää kaikkein parhaat!  

Työpaikkailmoituksessa esitetään vähimmäisvaatimukset, jotka jokaisen ehdokkaan on täytettävä, 
ja eduksi katsottavat seikat. Nämä eduiksi katsottavat seikat vaikuttavat harkintaan erityisesti, jos 
hakijoiden määrä on suuri.  

Työpaikkailmoituksessa mainittujen vaatimusten ja valintaperusteiden lisäksi seuraavassa on 
esitetty lisävaatimuksia, jotka jokaisen hakijan on täytettävä.1 Jotkin seuraavista vaatimuksista 
kuuluvat osana vaativaan koulutusohjelmaan, joka astronauttien on läpäistävä.  

• Astronautin tehtäviin kuuluu kohtalaista tai raskasta fyysistä rasitusta, kuten kävelyä, 
juoksemista, seisomista, raskaiden taakkojen nostamista, kumartumista ja työskentelyä 
ankarassa ilmastossa. Sen vuoksi astronauttien täytyy olla valmiita tekemään raskasta 
fyysistä ponnistelua osana tehtäviään.  

• Astronauttikokelaiden on läpäistävä uimakoe koulutuksen ensimmäisen kuukauden aikana. 
Sen vuoksi astronauttien on suostuttava uimakokeeseen. 

• Astronautin tehtäviin kuuluu osallistuminen mikropainovoimaolosuhteita simuloivan ja 
painottomuuteen sopeutumista auttavan parabolisen lentoradan lennoille. Sen vuoksi 
astronauttien on suostuttava tällaiseen lentokoulutukseen.  

• Avaruuden mikropainovoimaolosuhteiden simulointia varten astronauttikokelaat ja 
astronautit osallistuvat koulutukseen, jossa ollaan pitkiä aikoja (jopa 8 tuntia päivässä) 
veden alla sukellusvarusteissa tai EMU-puvussa (avaruuspuvussa). Sen vuoksi 
astronauttien on suostuttava viettämään pitkiä aikoja veden alla. 

• Liikkuminen tietyissä toimipisteissä edellyttää voimassa olevaa ajokorttia. Sen vuoksi 
kokelaiden, joilla ei vielä ole oman maansa voimassa ajokorttia tai kansainvälistä ajokorttia, 
on hankittava sellainen.  

• Astronauttien on pystyttävä toimimaan yhdessä ryhmänä myös ahtaissa tiloissa ja 
stressaavissa olosuhteissa. Sen vuoksi katsotaan eduksi, jos hakijalla on näyttöä toimivan 
ryhmätyön tukemisesta ryhmän vaativien tavoitteiden saavuttamiseksi.  

                                                      
1 Monet näistä kohdista sisältyvät karsintalomakkeeseen. 
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• Avaruusmatkoihin sisältyy paljon riskejä ja vaaroja. Sen vuoksi on etu, jos hakijalla on 
kokemusta toiminnasta, jossa hän on altistunut henkilökohtaisille vaaroille ja joka on 
edellyttänyt häneltä selkeää riskinhallintakykyä.  

 

Jos todella haluat tälle uralle ja täytät vähimmäisvaatimukset, mutta et ole varma kaikista 
työpaikkailmoituksessa tai tässä julkaisussa esitetyistä eduksi katsottavista seikoista, kehotamme 
sinua silti lähettämään hakemuksen. 

Kaikki hakemukset ovat tervetulleita! 

 
Mitkä ovat kokelaalle tärkeimmät ominaisuudet? 
Kyky toimia tehokkaasti osana monikulttuurista, monialaista ryhmää ja pysyä rauhallisena paineen 
alla ovat välttämättömiä ominaisuuksia ESAn astronauteille. ESA on luonnostaan monikulttuurinen 
yhteisö, ja työskentelet läheisessä yhteistyössä erilaisista taustoista ja eri puolilta maailmaa 
tulevien ihmisten kanssa vaativissa tilanteissa – selkeä, ytimekäs ja muut huomioiva tapa viestiä on 
välttämätön vaatimus.  

Astronauttikokelailla tulee lisäksi olla erinomaiset hienomotoriset ominaisuudet, hyvät analysointi- 
ja raportointitaidot, kyky omaksua ja käsitellä nopeasti monimutkaisia tietoja sekä hyvä 
päätöksentekokyky. Astronautin on omaksuttava paljon monimutkaisia tietoja koko koulutuksensa 
ajan ja opittava priorisoimaan ne, jotta hän voi toimia jatkuvasti laadukkaalla tavalla avaruudessa 
ollessaan.  

Astronautin työmäärä on suuri ja työajat voivat olla epäsäännöllisiä. Se vaatii suurta motivaatiota. 
Hänen on oltava luonteeltaan joustava ja halukas matkustamaan säännöllisesti sekä Euroopassa 
että sen ulkopuolella ja jopa Maan ulkopuolella. Lisäksi hänen on pystyttävä viettämään pitkiä 
aikoja erossa läheisistään tai työskentelemään kotimaansa ulkopuolella olevassa toimipaikassa 
intensiivikoulutuksen, lennon tai tehtävän aikana. 

Koska astronautit kuuluvat Euroopan avaruusohjelman näkyvimpiin edustajiin, heidän on myös 
osallistuttava PR-työhön ja opetustoimintaan sekä oltava kiinnostuneita jakamaan osaamistaan 
muiden kanssa ja lisäämään laajan yleisön – erityisesti nuorten – kiinnostusta ESAa ja 
avaruustutkimusta kohtaan. Astronauttien odotetaan pysyvän julkisuudessa huomattavan pitkään 
vielä avaruuslennon tai -lentojen jälkeenkin. 

Mitkä ovat kielivaatimukset? 
Hakijalla täytyy olla hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito (vähimmäistaso CEFR C1). 
Toisen vieraan kielen hyvä taito (vähintään CEFR B2) ja kaikki muu kielitaito on etu. Venäjän kielen 
taito on etu, mutta ei vaatimus. Se on kansainvälisen avaruusaseman toinen virallinen kieli ja se 
opetetaan astronauttikoulutuksen aikana. 
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Ikäraja 
Jokainen avaruuslento on kaikille siihen osallistuville sidosryhmille hyvin suuri investointi. Sen 
vuoksi astronauttien suositeltava ikäraja on 50 vuotta. Tähän vaikuttaa myös se, että halutaan 
varmistaa, että jokainen astronautti pystyy palvelemaan vähintään kahdella lennolla ESAn 
palveluksessa ollessaan.  

4.3 Terveys ja fyysinen kunto 
Seuraavassa kohdassa käsitellään astronauttien valintaa. Para-astronauttiohjelman erityispiirteet 
on esitelty kohdassa 2.5. 

Mitä lääketieteellisiä ja psykologisia perusteita ehdokkaiden valinnassa käytetään? 
ESAn astronautilla on oltava monenlaisia taitoja, kykyjä ja ominaisuuksia. Valintaprosessin yksi 
tärkeä osa on fyysisen ja psyykkisen terveyden arviointi. Ehdokkaiden on osoitettava kognitiivisia, 
henkisiä ja persoonallisuuteen liittyviä ominaisuuksia, joiden avulla he pystyvät työskentelemään 
tehokkaasti älyllisesti ja sosiaalisesti haastavassa ympäristössä. Hakijoilla ei myöskään saa olla 
minkäänlaisia lääke- tai huumeriippuvuuksia.  
 
Arviointiin käytetään tavallisia fyysisen ja psyykkisen terveyden arviointiperusteita. Nämä perusteet 
on laadittu näyttöön perustuvan ja kliinisin tutkimuksin varmistetun lääketieteen pohjalta. Tarkat 
vaatimukset on esitetty seuraavassa: 

• Hakijan on läpäistävä ilmailulääketieteestä vastaavan kansallisen viranomaisen valtuuttaman 
ilmailulääkärin suorittama luokan 2 PART-MED-lääkärintarkastus. 

• Hakijalla ei saa olla mitään sairauksia. 
• Hakijalla ei saa olla riippuvainen mistään lääkkeestä tai huumausaineesta, alkoholista tai 

tupakasta. 
• Hakijan kaikissa nivelissä on oltava normaali liikkuvuus ja toimivuus. 
• Hakijan näöntarkkuuden täytyy olla kummassakin silmässä 100 % (6/6) luonnostaan tai 

korjattuna silmälaseilla tai piilolinsseillä. 
• Hakijalla ei saa olla mitään psyykkisiä ongelmia. 
• Hakijan on osoitettava kognitiivisia, henkisiä ja persoonallisuuteen liittyviä ominaisuuksia, joiden 

avulla hän pystyy työskentelemään tehokkaasti älyllisesti ja sosiaalisesti haastavassa 
ympäristössä. 

Jotta astronautit pystyvät selviytymään tällaisen vihamielisen ympäristön avaruudessa asettamista 
haasteista ja vaikeuksista, heidän on täytettävät tietyt fyysiset, lääketieteelliset ja psyykkiset 
terveysvaatimukset. Astronautin työ vaatii paljon sekä keholta että mieleltä: pitkiä poissaoloja 
läheisten ja ystävien luota, paljon työtä ja epäsäännöllisiä työaikoja ja työtehtäviä, jotka ovat poissa 
omalta mukavuusalueelta. Astronautin ja koko tiimin hyvinvointi on jokaisen lennon onnistumisen 
ehto.  

Edellä kerrotuista syistä kaikkien hakijoiden on liitettävä hakemukseensa ilmailulääkärin antama 
todistus, josta käy ilmi, että hakija täyttää yksityislentäjän lupakirjan lääketieteelliset 
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kelpoisuusvaatimukset (PPL) tai sitä tiukemmat (esim. liikennelentäjän lupakirjan) vaatimukset. 
Yksityislentäjän lupakirja ei ole vaatimus, mutta astronauttien on oltava riittävän terveitä 
suorittaakseen yksityislentäjän tehtäviä. Liitetyn lääkärintodistuksen näkee vain todistuksen 
tarkastava ESAn ensivaiheen karsinnasta vastaava henkilöstö ja ESAn lääkäritoimikunta. Todistus 
säilyy osana hakemustiedostoa, johon on pääsy vain edellä esitetyillä henkilöillä.2 

 
Millaista kuntotasoa vaaditaan?  
On tärkeää olla terve, mutta ESA ei etsi äärimmäisen hyvässä fyysisessä kunnossa olevia tai 
huippu-urheilijoita. Ylikehittyneistä lihaksista voi itse asiassa olla haittaa painottomuudessa eläville 
astronauteille. Emme suosittele mitään tiettyä urheilulajia, liikunta on yleisesti ottaen hyväksi 
terveydelle. Valintaprosessin fyysistä kuntoa ja terveyttä koskevissa osioissa hakijan suoritus on 
joko hyväksyttävä tai hylätty. Mitään arvosteluasteikkoa ei ole. 
 
Miten lääkärintarkastuksiin tulee valmistautua? 
Terveydentilaan perustuvan valinnan aikana hakijat käyvät läpi monenlaisia testejä monilla eri osa-
alueilla. Jotkin testit ovat fyysisesti vaativia, kuten kuntopyörä- tai juoksumattoharjoitukset. Osa 
kokeista on henkilöön käyviä, osa vain kyselyitä. Näihin lääketieteellisiin tarkastuksiin ei yleensä 
voi valmistautua millään tavalla. Jos tarkastus vaatii erityistä valmistautumista, esimerkiksi 
paastoamista ennen verikokeita, siitä ilmoitetaan etukäteen.  

Onko astronauteille paino- tai pituusvaatimuksia? 
Astronauttien pituuden on oltava vähintään 153 cm, jotta he sopivat avaruuspukuun, ja enintään 
190 cm, jotta he mahtuvat sisään avaruuskapseliin. 
 
Lisäksi heidän painoindeksinsä (BMI) on oltava Maailman terveysjärjestön (WHO) määritelmän 
mukaisesti ”normaalipainoista” vastaava.3  

Mitkä ovat hakijan näkökykyvaatimukset? 
Näkökentän laajuuden suhteen sovelletaan lentäjien lääketieteellisiä vaatimuksia.  

 
Tärkeimmät näkökykyyn liittyvät kokeet, jotka hakijoiden on läpäistävä, käsittelevät näöntarkkuutta, 
värinäköä ja syvyysnäköä. 
Silmälasien tai piilolinssien käyttö ei yksinään ole hylkäämisperuste, mutta silloin on arvioitava, 
voiko näkökyky heiketä nopeasti, mikä voi olla hylkäämisperuste. Vähäiset näkökyvyn heikkoudet, 
jotka voidaan korjata linsseillä täydelliseksi näkökyvyksi, ovat hyväksyttäviä. 

                                                      
2 Tietosuojasta: Jos lääkärintodistuksessa ei esitetä terveystietoja (kuten esimerkiksi sairauslomaan 
tarvittavassa lääkärintodistuksessa esitetään), ei ole syytä huoleen. 
Jos asiakirja kuitenkin sisältää terveystietoja, sitä saavat käsitellä vain ESAn lääketieteellisen ryhmän 
jäsenet. 
3 (https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-
bmi) 
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Joissakin tapauksissa näöntarkkuutta korjaavat kirurgiset toimenpiteet voivat aiheuttaa 
hylkäämisen, mutta toisessa tapauksessa ne voivat olla hyväksyttäviä – tämä arvioidaan 
tapauskohtaisesti. 
 
Mitkä ovat hakijan kuulovaatimukset? 
Hakijoilla ei saa olla mitään kuulovaurioita, ts. heidän on erotettava 25 dB:n tai sitä voimakkaampi 
ääni (parempi korva) Maailman terveysjärjestön (WHO) määritelmän mukaisesti. Tämä 
vauriottoman kuulon vaatimus on välttämätön, sillä astronautit altistuvat joskus kovalle melulle ja 
heidän on turvallisuussyistä samanaikaisesti pystyttävä kommunikoimaan maa-aseman kanssa 
radion välityksellä. 
 
Mitkä ovat psykologiset tai älylliset vaatimukset?  
Hakijoilta edellytetään muun muassa seuraavia ominaisuuksia: hyvä päättelykyky, kyky toimia 
paineen alla, hyvä muisti ja keskittymiskyky, hyvä tilallisen hahmottamisen kyky, psykomotoriset 
kyvyt ja sorminäppäryys. Hakijan on persoonallisuudellaan osoitettava motivaatiota, joustavuutta, 
empaattisuutta, rauhallisuutta ja emotionaalista vakautta. 
 
Astronauteille asetetaan sekä koulutuksessa että avaruudessa olon aikana hyvin tarkkoja 
vaatimuksia, joten valintaprosessi keskittyy erityisesti psyykkisen terveyden vaatimuksiin ja käyttää 
monissa valintaprosessin vaiheissa psykometrisiä kokeita. Lisäksi valintaprosessiin kuuluu 
terveydentilan perusteella tapahtuva karsinta, joka pohjautuu kansainvälisiin pitkäaikaista oleskelua 
avaruudessa koskeviin vaatimuksiin. 
 
Vammaisia henkilöitä koskeva lisähuomautus 
Hakuun voi osallistua henkilö, jolla on jokin fyysinen vamma ja joka uskoo täyttävänsä kaikki 
astronauttien hakuilmoituksessa esitetyt ehdot. Hänen on osallistuttava valintaprosessin aikana 
kaikkiin samoihin testeihin kuin muidenkin hakijoiden. Lisäksi kuten kohdassa 2.5 kerrotaan, ESA 
on aloittamassa esitutkimukset mahdollisuudesta lähettää avaruuteen henkilö tai henkilöitä, joilla 
on jokin fyysinen vamma. Ensimmäisenä vaiheena ESA julkaisee erityisen hakuilmoituksen 
fyysisesti vammautuneiden henkilöiden valinnasta astronauttireserviin. 
 

4.4 Rekrytointiprosessi ja valinta 
 
Miten hakemusta voi seurata sen lähettämisen jälkeen? 
Kaikista vastaanotetuista hakemuksista lähetetään automaattinen vastaanottokuittaus. 
Hakemuksen lähettämisen jälkeen hakija pystyy seuraamaan hakemuksensa tilannetta. Kaikki 
hakijat saavat sähköpostitse ilmoituksen hakemuksensa tuloksesta riippumatta siitä, tulevatko he 
valituiksi seuraavaan vaiheeseen vai eivät. Kaikki tulevaa tai nykyistä hakemusta koskevat 
tiedustelut tulee lähettää osoitteeseen Astronaut.recruitment@esa.int  
 
Mikä on seuraava vaihe hakemuksen määräajan jälkeen? 
Hakuaika on kahdeksan viikkoa, 31.3.–28.5.2021. Vain ESAn työpaikkasivuston kautta lähetetyt 
hakemukset hyväksytään.  

mailto:astronaut.recruitment@esa.int
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Astronauttien valintaprosessi 
Valintaprosessi koostuu kuudesta valintavaiheesta. Prosessi alkaa hakuajan päätyttyä 28.5.2021 ja 
päättyy, kun valittujen astronauttien nimet julkistetaan maailmanlaajuisesti arvion mukaan 
lokakuussa 2022.  

 

Valintavaiheet 
Seuraavassa on lyhyt yhteenveto valintaprosessin vaiheista. Jos hakija saa kutsun johonkin 
testausjaksoon tai jollekin haastattelukierrokselle, hänelle lähetetään kutsun mukana lisätietoja 
kyseisestä vaiheesta.  

• Hakemusten vastaanotto: Hakemus on lähetettävä verkossa ESAn työpaikkasivuston 
kautta ennen hakuajan päättymistä. 

• Vaihe 1: Karsinta: Hakemuksen mukana toimitettujen asiakirjojen ja hakemuksen osana 
täytetyn karsintalomakkeen perusteella suoritetaan useita karsintakierroksia.  

• Vaihe 2: Testausjakso 1 koostuu kognitiivisia ja teknisiä kykyjä, motorista koordinaatiota ja 
persoonallisuutta arvioivista testeistä.  

• Vaihe 3: Testausjakso 2 on arviointikeskus, joka koostuu psykometrisistä testeistä, 
ryhmässä ja yksin tehtävistä harjoitustehtävistä sekä käytännön kokeista.  

• Vaihe 4: Testausjakso 3 on lääketieteellinen valinta, joka testaa fyysisiä ja psyykkisiä kykyjä 
pitkiä avaruuslentoja koskevien kansainvälisten lääketieteellisen kriteerien mukaisesti.  

• Vaihe 5: Haastattelukierros 1 on paneelihaastattelu, joka testaa hakijan teknisiä ja 
käyttäytymiseen liittyviä kykyjä. Tässä vaiheessa varmistetaan hakijan koulutuksellinen 
pätevyys ja tarkistetaan hänen rikosrekisterinsä.  

• Vaihe 6: Haastattelukierros 2 on viimeinen valintavaihe, johon kuuluu tavallisesti ESAn 
johtajan haastattelu. Sen jälkeen tehdään lopullinen valintapäätös.  

• Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että kaikki testausvaiheet ja haastattelukierrokset järjestetään 
henkilökohtaisesti, mikä edellyttää matkustamista eri puolille Eurooppaa. Jos covid-19-
tilanne ei lähitulevaisuudessa helpotu, matkustusrajoitukset ja suojatoimet voivat vaikuttaa 
aikatauluihin.  

 
Valintaprosessin eteneminen 
Koko valintaprosessi on verrattain pitkä ja kestää yli vuoden. Sen vuoksi hakijan on syytä 
valmistautua henkisesti tähän rasittavaan prosessiin ja siihen liittyviin odotusaikoihin.  
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Kunkin valintavaiheen jälkeen vain vaatimukset täyttävät ja/tai kokeissa muihin hakijoihin 
verrattuna parhaiten menestyneet hakijat jatkavat valintaprosessia. Hakija saa jokaisen vaiheen 
jälkeen ilmoituksen siitä, onko hänet valittu seuraavaan vaiheeseen vai ei. Odotamme saavamme 
suuren määrän hakemuksia tähän tehtävään, joten kunkin vaiheen tulosten ilmoittamisessa voi olla 
jonkin verran viiveitä.  

Lisäksi hakijoiden suuri määrä aiheuttaa sen, että vaikka kaikille hakijoille ilmoitetaan heidän 
hakemuksensa tulos, vain lääketieteellisessä karsinnassa ja haastattelukierroksilla 1 ja 2, ts. 
vaiheesta 5/6 eteenpäin, karsiutuneille hakijoille voidaan antaa suullinen palaute4 heidän 
suoriutumisestaan. Se annetaan pyydettäessä. 

Jos olet läpäissyt kaikki vaiheet: onneksi olkoon, olet yhden askeleen lähempänä astronautin uraa.  

Jos et tullut valituksi, ei ole syytä masentua. Astronauttivalinta on hyvin kilpailtu prosessi ja 
suunnattu tietynlaiselle hakijaprofiilille. ESAlla on kuitenkin monia muitakin kiinnostavia työtehtäviä. 
Suosittelemme, että tarkistat ilmoittamamme työpaikat.  

 

Sopimuksellinen asema 
Edellä esitetyn valintaprosessin päätteeksi rekrytoimme 4–6 ehdokasta, joille tarjotaan ESAn 
henkilöstön työsopimus, aluksi 4 vuoden ajaksi. Tätä sopimuskautta voidaan jatkaa rajattomasti, 
jos kulloisetkin voimassa olevat ehdot täyttyvät. Ehdokkaat, joille tällaista sopimusta tarjotaan, 
liittyvät suoraan ESAn astronauttijoukkoihin ura-astronautteina.  

Nykyisiin joukkoihin liittyvien astronauttien lisäksi ESA aikoo nyt ensimmäisen kerran perustaa 
astronauttireservin. Reserviin otetaan noin 20 vapaaehtoista parasta hakijaa niistä, jotka eivät 
tulleet valituiksi valintaprosessin lopuksi. Reservissä olevat astronautit pysyvät kukin nykyisen 
työnantajansa palveluksessa, mutta heitä koulutetaan ESAn astronauttijoukkojen rinnalla. Kun 
reservissä olevat astronautit eivät ole nimettyinä mihinkään tehtävään, he ovat ESAan 
konsulttisopimussuhteessa, jonka yksityiskohdista päätetään myöhemmin. Heidät voidaan kutsua 
mukaan tiettyyn tehtävään tarpeen niin vaatiessa. Jos he saavat mahdollisuuden osallistua 
avaruuslennolle, heidän on suostuttava liittymään ESAn henkilöstöön lentotehtävän ajaksi.  

 
Mitä tapahtuu hakijoille, jotka pääsevät viimeiselle kierrokselle mutta jotka eivät tule 
valituiksi? 
Ehdokkaille, jotka ovat läpäisseet koko valintaprosessin mutta jotka eivät tule valituiksi, tarjotaan 
mahdollisuutta liittyä astronauttireserviin.   

4.5 Edut ja palkka 
 
Korvaus 
 
Seuraavassa on lyhyt yhteenveto ESAn henkilöstölle tarjottavasta palkkaus- ja etuuspaketista:  

                                                      
4 Tämä koskee suullista palautetta. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei muilla hakijoille ole mahdollisuutta saada 
palautetta kirjallisena. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta vastata yleisellä vastauksella tilanteen mukaan. 
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• ESAn astronautin työ on luokiteltu rinnasteisten organisaatioiden palkka-asteikolla luokkaan 
A2–A4. ESA on hallitusten välinen organisaatio, joten astronauteilla on kansainvälisen 
virkamiehen asema ja heidät on vapautettu valtion tuloverosta. 

 
• Peruspalkan lisäksi ESA tarjoaa henkilöstölleen monenlaisia luontaisetuja ja päivärahoja, 

kuten muutto- ja perhemäärärahoja ja ESAn päivähoidon. Lisäksi kotimaastaan pois 
muuttavat työntekijät voivat saada taloudellista tukea lastensa koulutusta varten.  
 

• Kotimaastaan pois muuttaville ESAn työntekijöille tarjotaan kattava sopeutumistukipaketti. 
Siihen kuuluu apua asunnon etsinnässä, muuttokustannusten korvaaminen ja avustus 
uuden kodin perustamista varten. Lisäksi ESA tarjoaa kielikursseja. 

 
• ESA tarjoaa myös runsaan sairausvakuutuksen ja eläkepaketit. Eläkeikä on tällä hetkellä 63 

vuotta.  
 
• Kiinteän palkan (jota voidaan tarkistaa vuosittain) lisäksi henkilöstöllä on vuosittainen 

tulospohjainen palkitsemisjärjestelmä.  
 

ESAn henkilöstöllä on vuodessa 6 viikkoa palkallista lomaa ja niiden lisäksi 12 yleistä vapaapäivää. 
Muusta maasta kotoisin olevalla henkilöstöllä on lisäksi joka toinen vuosi oikeus kotilomaan, mihin 
sisältyvät matkakulut kotimaahan työntekijälle ja hänen perheelleen sekä kahdeksan ylimääräistä 
lomapäivää. 

 
Palkka, edut ja avustukset maksetaan voimassa olevien ESAn henkilöstömääräysten, sääntöjen ja 
ohjeiden mukaisesti. Jos sinulle tarjotaan työpaikkaa ESAsta, tarjouksen mukana on 
yksityiskohtainen selostus työehtoja koskevasta lainsäädännöstä.  
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